Týden

v české politice (11. 11. – 17. 11. 2013)

Událost týdne:
Dne 11. listopadu vyhověl Vrchní soud v Praze stížnosti Davida Ratha, který je obžalován z korupce a propustil
ho z vazby. Podle soudu už pominuly obavy z toho, že by se mohl vyhýbat hlavnímu líčení. Proti usnesení
vrchního soudu není možné odvolání. Rath opustil ruzyňskou vazební věznici po 15. hodině. Bývalý poslanec a
hejtman David Rath byl ve vazbě 18 měsíců a za zmanipulované veřejné zakázky mu hrozí trest odnětí svobody
až do výše 12 let. Následně 15. listopadu přijal Vrchní soud v Praze od Davida Ratha písemný slib, že neuteče ze
země. Soud také bývalému poslanci nařídil odevzdat všechny cestovní doklady.
11. listopadu začala ČSSD oficiální jednání o nové vládě. První schůzka vyjednávacího týmu ČSSD se uskutečnila
s hnutím ANO 2011. ČSSD a ANO se shodly na tom, že by nová Poslanecká sněmovna měla mít čtyři
místopředsedy. O post šéfa dolní komory ale stále usilují obě strany.
11. listopadu oznámily odborové organizace působící v OKD, a.s., že zaměstnanci těžební firmy OKD budou v
úterý 19. listopadu kvůli sporu o uzavření kolektivní smlouvy čtyři hodiny stávkovat. Dne 13. listopadu
podepsaly odbory s vedením OKD po více než roce vyjednávání kolektivní smlouvu na léta 2014 až 2018.
Stávka, která ještě v pondělí hrozila, je tak zažehnána.
12. listopadu oznámil mluvčí ministerstva zahraničních věcí David Frous, že Česká republika poskytne na
okamžitou humanitární pomoc Filipínám, které zasáhl ničivý tajfun, čtyři miliony korun.
13. listopadu se sešel předseda ČSSD Bohuslav Sobotka s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Téma
schůzky bylo případné pověření Sobotky sestavením nové vlády. Prezident Zeman připustil, že právě Sobotka
bude pověřen funkcí premiéra. Předseda ČSSD novinářům řekl, že chce, aby nová vláda byla sestavena do
konce roku 2013. Dne 14. listopadu uvedla mluvčí prezidenta Hana Burianová, že prezident pověří Sobotku
sestavením nové vlády příští čtvrtek.
14. listopadu oznámili kanadští diplomaté na půdě kanadského velvyslanectví v Praze, že Kanada zruší od
tohoto dne víza pro občany České republiky. Kanadská vláda obnovila vízovou povinnost pro české občany
v červenci 2009 kvůli vysokému počtu občanů, kteří v Kanadě hledají azyl.
14. listopadu prezident Miloš Zeman navrhl Senátu další dva kandidáty na ústavní soudce. Jedná se o
specialistu na evropské právo Jiřího Zemánka a stávajícího ústavního soudce Jana Musila.
15. listopadu přijal prezident Miloš Zeman současného předsedu vlády v demisi Jiřího Rusnoka. Téma schůzky
nebylo upřesněno. Rusnokův úřednický kabinet, který prezident Miloš Zeman jmenoval 10. července, nezískal
důvěru Poslanecké sněmovny. Poslanci se pak dohodli na rozpuštění Sněmovny a předčasných volbách, ve
kterých pět ministrů neúspěšně kandidovalo za Stranu práv občanů – Zemanovci.
Telegraficky:
 dne 13. listopadu vyloučila zličínská ODS Janu Nečasovou, dříve Nagyovou, ze strany,
 dne 14. listopadu se dostavil k policejnímu výslechu bývalý předseda vlády Petr Nečas (ODS). Nečas v kauze
Jany Nagyové odmítl vypovídat,
 dne 15. listopadu oznámil Bohuslav Svoboda, že nebude kandidovat na předsedu pražské ODS.
 dne 16. listopadu začal v Brně 27. sjezd Lékařské komory,
 dne 17. listopadu se v republice slavil Den boje za svobodu a demokracii, oslav se nezúčastnil prezident
Zeman kvůli svému zranění.
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