Týden

v české politice (19. 8. – 25. 8. 2013)

Událost týdne:
Dne 20. srpna došlo k významnému mezníku české politiky, Poslanecká sněmovna odhlasovala návrh na svoje
rozpuštění, který předala prezidentu republiky. Pro návrh hlasovalo 140 poslanců, proti návrhu hlasovalo 7
zákonodárců. Pro přijetí návrhu byla potřeba 120 hlasů. Předčasné volby se musejí konat do 2 měsíců od
rozpuštění sněmovny. Prezident Zeman sněmovnu rozpustí 28. srpna a plánuje vypsání voleb na 25. – 26. října.
2013.
19. srpna oznámil Petr Skokan (VV), že podal stížnost k Ústavnímu soudu kvůli hlasování o důvěře vládě
premiéra Rusnoka. Podle Skokana bylo hlasování v rozporu s jednacím řádem sněmovny.
19. srpna se usnesla Výkonná rada Občanské demokratické strany, že její kandidáti ve volbách do Poslanecké
sněmovny musí podepsat etický kodex, jenž je zaváže například k tomu, že v případě odsouzení složí
dobrovolně svůj mandát. Přesné znění textu schválí grémium strany.
19. srpna sdělil médiím předseda královéhradecké KDU-ČSL, že stranu povede v tomto kraji do parlamentních
voleb její předseda Pavel Bělobrádek. Lídrem ČSSD se v Královéhradeckém kraji stala Hana Orgoníková.
21. srpna zamítl Senát České republiky novelu zákona, která umožňuje městům a obcím zvýšit poplatky za
lázeňský a rekreační pobyt; novela počítala s možností zvednout poplatky až o dvojnásobek.
21. srpna oznámily některé strany své krajské lídry v předčasných parlamentních volbách. ČSSD povede
v Libereckém kraji Pavel Ploc, v Karlovarském kraji hejtman Josef Novotný, v Praze Jaroslav Zavadil,
v Jihomoravském kraji předseda strany Bohuslav Sobotka. ODS povede v Karlovarském kraji bývalý starosta
Ostrova Jan Bureš, v Jihomoravském kraji bývalý rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Za TOP 09 a STAN
bude jako lídr kandidovat v Pardubickém kraji současný starosta České Třebové Jaroslav Zedník. KSČM v Praze
povede Marta Semelová, ve Středočeském kraji Stanislav Grospič, předseda KSČM Vojtěch Filip povede
kandidátku v Jihočeském kraji. Předseda hradecké organizace Strany práv občanů ZEMANOVCI (SPOZ) Zdeněk
Podal oznámil, že za stranu SPOZ bude v předčasných parlamentních volbách v Královéhradeckém kraji
kandidovat Daniel Hůlka. Kandidaturu za stranu SPOZ zvažuje také hradní kancléř Vratislav Mynář.
21. srpna Senát České republiky podruhé zamítl kandidaturu Jana Sváčka na funkci Ústavního soudce. Sváček
byl poprvé navržen prezidentem Václavem Klausem. Poté, co byl Senátem zamítnut, navrhl ho nový prezident
Miloš Zeman. Pro Sváčka hlasovalo v tajné volbě 30 senátorů, 45 bylo proti.
23. srpna vydala agentura Median aktuální volební model, ve kterém by ve volbách do Poslanecké sněmovny
vyhrála ČSSD s 32 % hlasů, druhá KSČM by získala 15,5 %, TOP 09 a STAN 15 %, ODS 13,5 %, SPOZ 5 %.
Předpokládaná volební účast by podle agentury činila 63,5 %.
24. srpna potvrdil Ústřední výkonný výbor ČSSD kandidáta na premiéra; bude jím Bohuslav Sobotka. V tajném
hlasování pro Sobotku hlasovalo 86 členů, proti bylo 51. Strana také definitivně schválila lídry kandidátek
v jednotlivých krajích a představila jednotlivé body volebního programu.
Telegraficky:
 Dne 23. srpna oznámil Boris Šťastný, že vystupuje z Občanské demokratické strany.
 ČSSD připustila, že pokud strana uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny, zváží referendum o církevních
restitucích.
 Martin Bursík v pátek 23. srpna oznámil, že opouští Stranu Zelených.
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