Týden

v české politice (6. 10. – 12. 10. 2014)

Událost týdne:
Dne 10. října začaly v České republice komunální volby. Spolu s nimi proběhlo ve třetině senátních obvodů
první kolo senátních voleb. Dne 12. října pak Ústřední volební komise vyhlásila finální výsledky. Nejvíce hlasů
v komunálních volbách získalo hnutí ANO 2011, když ho volilo 14,59 % voličů (1 600 zastupitelů), na druhém
místo skončila ČSSD s 12,65 % (3 773 zastupitelů), třetí místo obsadila různá regionální sdružení a nezávislí
kandidáti (11,67 %, 32 779 zastupitelů). Následuje ODS se ziskem 9,01 % (2 214 zastupitelů), TOP 09 (8,4 %,
726 zastupitelů), KSČM (7,8 %, 2 510 zastupitelů) a KDU-ČSL (4,91 %, 3 792 zastupitelů). Volební účast
v komunálních volbách byla 44,5 %. První kolo senátních voleb opět vyhrála ČSSD. Její kandidáti postoupili
do finálových duelů v 19 obvodech, v 11 z prvního místa. Pro obhájení své současné těsné většiny v horní
komoře by sociální demokraté potřebovali vyhrát v 18 obvodech. Zástupce ANO vynesly hlasy na postupová
místa v devíti obvodech, stejně jako adepty KDU-ČSL. ODS má ve hře sedm kandidátů, TOP 09 čtyři a Strana
zelených dva. Po jednom finalistovi mají kandidáti STAN, Strany práv občanů, Starostů pro Liberecký kraj a
Strany soukromníků. Do druhého volebního kola se žádný z kandidátů KSČM nedostal. Volební účast v prvním
kole senátních voleb byla 38,6 %.
6. října řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že vláda České republiky pomůže Praze s výstavbou
dopravní infrastruktury. Konkrétně se chce společně s novým vedením města zaměřit na dostavbu železničního
spojení Masarykova nádraží s Letištěm Václava Havla, dostavbu Pražského okruhu a stavbu metra D z Pankráce
do Písnice.
7. října navrhl prezident Miloš Zeman místopředsedu České advokátní komory Davida Uhlíře do funkce soudce
Ústavního soudu. Senát má na rozhodnutí, zda se Uhlíř stane ústavním soudcem, dva měsíce.
8. října jmenoval prezident Miloš Zeman arlu Šlechtovou ministryní pro místní rozvoj. V čele úřadu nahradila
Věru Jourovou (ANO), která by se měla stát eurokomisařkou. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) novou
ministryni ještě ten samý den uvedl do funkce. Sedmatřicetiletá Šlechtová dosud působila na úřadu vlády.
Do nové funkce ji nominovalo hnutí ANO.
9. října podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o odpadech. Za deset let tak bude v Česku zakázáno
skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Od ledna příštího roku se navíc zavede
ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadu.
9. října řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že poslanci by měli přehlasovat prezidentovo veto zákona
o dětské skupině. Premiér dodal, že je zároveň nutné připravit novelu pro zachování lesních školek. Právě kvůli
jejich hrozícímu zániku prezident Miloš Zeman zákon ve středu vetoval. Podle Sobotky jsou kvůli nedostatku
míst ve školkách dětské skupiny potřeba a vyřeší problémy mnohých mladých rodin.
10. října zveřejnila média zprávu, že strana TOP 09 podala žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, v níž napadá
výsledek senátních doplňovacích voleb v Praze 10. Kandidátka TOP 09 a Starostů Renata Sabongui tam v září
nepostoupila do druhého kola o pět hlasů. TOP 09 žádá přepočítání hlasů, případně zrušení výsledků.
Telegraficky:
 Dne 7. října řekl prezident republiky Miloš Zeman, že očekává volební účast v komunálních volbách
okolo 50 %.
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