Týden

v české politice (28. 10. – 3. 11. 2013)

Událost týdne:
Dne 29. října se rozpadl již druhý vyjednávací tým ČSSD – na post vyjednavače rezignovali Milan Chovanec a
Lubomír Zaorálek. Následně post vyjednavače složili také Michal Hašek a Jeroným Tejc, druhý jmenovaný byl
pak zvolen předsedu poslaneckého klubu ČSSD, když v tajné volbě porazil Jana Hamáčka. Dne 30. října sdělil
v České televizi předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), že účastníci povolební schůzky s prezidentem Milošem
Zemanem v Lánech by měli odstoupit z vedení sociální demokracie. Jde o statutárního místopředsedu Michala
Haška, místopředsedu Zdeňka Škromacha, předsedu poslaneckého klubu Jeronýma Tejce a jihočeského
hejtmana Jiřího Zimolu. Všichni jmenovaní posléze setkání s prezidentem Zemanem přiznali. Předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka následně novinářům řekl, že všechny „pučisty“ ve vedení strany nechce. Na jednání grémia
strany pak Sobotka získal mandát vést stranu při vyjednávání o vládní koalici. Jiří Zimola následně rezignoval na
členství v předsednictvu a výkonném výboru ČSSD.
28. října ocenil prezident Miloš Zeman, při příležitosti 95. výročí vzniku československého státu, 29 osobností.
Prezident letos neudělil nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého lva ani Medaili Za hrdinství. Prezident
propůjčil filozofovi Erazimu Kohákovi a divadelníkovi Jiřímu Suchému Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Vloni
bývalý prezident Václav Klaus vyznamenal 22 lidí.
29. října oznámila skupina politiků ČSSD z Mohelnice, že podají správní žalobu napadající platnost voleb
v Olomouckém kraji. Podle zákona se jedná o žalobu na neplatnost volby kandidáta.
30. října přijal Senát Parlamentu České republiky usnesení k evropské směrnici o bezpečnosti jaderných
zařízeních. Senát podle usnesení nesouhlasí s návrhem změn obsažených ve směrnici. Podle Senátu směrnice
pouze zvýší náklady, aniž by výrazně posílila jadernou bezpečnost.
31. října rozhodl Nejvyšší soud České republiky, že bývalého předsedu vlády Petra Nečase je možné stíhat za
případné trestné činy, kterých se mohl dopustit před srpnovým rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Soud tvrdí,
že Nečase chránila procesní imunita vztahující se pouze na projevy v Poslanecké sněmovně. V případě bývalých
poslanců ODS Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře naopak rozhodl, že je nelze trestat za případné
trestné činy do doby, než se loni v listopadu vzdali výkonu poslaneckého mandátu.
31. října uvedli na společné konferenci zástupci hnutí ANO 2011 a KDU, že obě strany vstoupí do vlády pouze
společně. Strany také uvažují o toleranci menšinového kabinetu ČSSD. Podle vyjednávačů obou stran existuje
mnoho společných programových priorit.
1. listopadu potvrdil Michal Muravský z Městského státního zastupitelství v Praze, že současného předsedu
Věcí veřejných Víta Bártu zadržela dne 31. října policie. Spekuluje se, že zatýkání souvisí s vynášením informací
od policie a tajných služeb. Společně s Bártou byl Generální inspekcí bezpečnostních sborů zadržen i jeden
z vysokých důstojníků protikorupční policie. Případ údajně souvisí s únikem odposlechů lobbisty Romana
Janouška.
Telegraficky:
 Dne 29. října zvolila rada Ústavu ro studium totalitních režimů (ÚSTR) novou předsedkyni rady ÚSTR – stala
se ji Emilie Benešová,
 dne 31. října byl předsedou poslaneckého klubu TOP 09 zvolen Petr Gazdík, ve stejný den se stal předsedou
poslaneckého klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek,
 dne 3. listopadu olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan to připustil, že tři bývalí poslanci ODS Petr
Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa již znovu obviněni nebudou.
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