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Událost týdne:  
Dne 6. listopadu podal státní zástupce obžalobu na předsedu strany Věcí veřejných Víta Bártu kvůli navádění 

agenta BIS ke zločinu. Bárta je obviněn z toho, že ještě jako majitel bezpečnostní agentury ABL v roce 2009 

navedl agenta kontrarozvědky k vynesení citlivých dokumentů. Konkrétně šlo o odposlechy lobbisty Romana 

Janouška a exprimátora Prahy Pavla Béma. Zmíněným agentem je bývalý důstojník tajné služby BIS Jan 

Petržílek, který je od úterý ve vazbě. Petržílek čelí obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Vít Bárta, 

který je stíhán na svobodě, novinářům sdělil, že nic nezákonného neprovedl. 

4. listopadu vyjádřili zástupci pražských, zlínských a jihomoravských sociálních demokratů podporu stávajícímu 

předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Jihomoravský krajský výbor ČSSD pak vyzval vedení strany, aby dalo své 

funkce k dispozici. Dne 5. listopadu se za předsedu Bohuslava Sobotku postavila také středočeská ČSSD. 

Mimořádný sjezd by se podle předsedy ČSSD Sobotky mohl konat v únoru 2014 a celé vedení ČSSD by mělo dát 

své funkce k dispozici. 

5. listopadu oznámil Nejvyšší správní soud České republiky (NSS), že proces s Davidem Rathem může dále 

pokračovat, jelikož NSS zamítl žádost Davida Ratha na jeho vyjmutí z trestního řízení kvůli poslanecké imunitě. 

Petr Knötig, mluvčí Nejvyššího soudu uvedl, že trestná činnost bývalého poslance Ratha nesouvisí s jeho 

výkonem mandátu poslance. 

6. listopadu odsouhlasila vláda v demisi Jiřího Rusnoka novou podobu poplatků ve zdravotnictví. Podle návrhu 

ministra zdravotnictví v demisi Martina Holcáta by měli lidé od března 2014 platit za pobyt v nemocnici 60 

korun místo současné stokoruny. Děti do 18let by nemusely platit vůbec. 

6. listopadu oznámil předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, že nebude žádat o lustrační osvědčení, které je 

podle prezidenta Zemana nutné pro vstup do vlády. Babiš novinářům řekl, že chce počkat na rozhodnutí 

slovenských soudů v otázce jeho spolupráce s StB. Na Babiše vedla komunistická Státní bezpečnost (StB) svazek 

jako na spolupracovníka s krycím jménem Bureš. Babiš ale tvrdí, že StB vedla svazek, aniž by o tom věděl. 

6. listopadu oznámila Moravskoslezská konference sociálních demokratů, že bude prosazovat, aby bylo na 

chystaném mimořádném sjezdu strany zrušeno tzv. Bohumínské usnesení. To schválila ČSSD pod vedením 

Miloše Zemana v roce 1995 v Bohumíně a sociální demokraté si v něm zakázali politickou spolupráci s několika 

extrémistickými stranami, mimo jiné i s KSČM. 

7. listopadu oznámil Zdeněk Škromach, že rezignuje na post místopředsedy ČSSD. Škromach se společně 

s Michalem Haškem, Jeronýmem Tejcem, Jiřím Zimolou a Milanem Chovancem zúčastnil utajované povolební 

schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Následující den statutární místopředseda ČSSD Michal 

Hašek a Jeroným Tejc rezignovali na funkce ve vedení strany. Tejc zároveň hodlá rezignovat na pozici předsedy 

poslaneckého klubu strany. 

 
Telegraficky: 
 Dne 5. listopadu byl zvolen předsedou poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

Radim Fiala. Hnutí oznámilo, že má již připravený návrh zákona o referendu, 
 dne 6. listopadu byl novým předsedou poslaneckého klubu ODS zvolen Zbyňek Stanjura, 
 dne 6. listopadu oznámila bývalá předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS), že ustavující schůze 

Sněmovny začne v pondělí 25. listopadu. 
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