Týden

v české politice (20. 10. – 26. 10. 2014)

Událost týdne:
Dne 22. října se definitivně dohodli zástupci ANO 2011, Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN) a ČSSD
na rozdělení mandátů v Radě hlavního města Prahy. Hnutí ANO bude mít v jedenáctičlenné pražské radě pět
míst a obsadí post primátora. ČSSD a Trojkoalice budou mít po třech radních. Resorty si strany zatím
nerozdělily. O programovém prohlášení budou ještě jednat zastupitelské kluby všech tří stran. Post primátora
hlavního města případně hnutí ANO 2011, téměř jistě se primátorkou stane Adriana Krnáčová. Ve vyjednávání
tedy neuspěla TOP 09, která během dne nabídla post primátora Prahy ČSSD.
20. října zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu o hospodaření ministerstva kultury v letech 2011 až
2013. Podle zprávy existuje podezření na porušení rozpočtové kázně za 2,9 milionu korun, což NKÚ již oznámil
finančnímu úřadu. Na ministerstvu se prý také při stěhování ztratilo několik věcí včetně obrazu Jana Zrzavého,
jehož cena je odhadována až na 2,5 milionu Kč.
20. října rozhodl krajský výbor TOP 09, že předsedou pražské TOP 09 bude do volebního sněmu, který se
uskuteční na konci listopadu, dosavadní místopředseda a radní pro dopravu Jiří Pařízek.
20. října oznámila média, že v Jablonci nad Nisou se dohodly na koalici čtyři strany - ANO 2011, ČSSD, Změna
pro Jablonec a Nová budoucnost. Koalice bude mít v zastupitelstvu většinu 17 z 30 mandátů, novým
primátorem Jablonce se zřejmě stane Pavel Svoboda z ČSSD. Vystřídá Petra Beitla z ODS, jehož strana sice
komunální volby vyhrála, přesto skončí v opozici.
21. října složila poslanecký mandát budoucí česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO 2011). Do Poslanecké
sněmovny za ní měla nastoupí náhradnice z kandidátní listiny, podnikatelka Zuzana Šánová (ANO 2011), která
následující den složila v Poslanecké sněmovně poslanecký slib.
21. října řekl médiím předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, že neplánuje v souvislosti se špatným výsledkem
komunálních a senátních voleb odejít z čela strany. Podle něj teď TOP 09 musí analyzovat a napravit chyby,
kterých se dopustila.
22. října oznámilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, že navrhne do další novely školského zákona,
aby se z matematiky povinně maturovalo od roku 2019. Informaci potvrdil ministr školství Marcel Chládek
(ČSSD).
23. října řekli bývalý šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc a současná místopředsedkyně ČSSD Alena Gajdůšková,
že se chtějí ucházet o místa ve vedení strany. Již dříve svou kandidaturu oznámili předseda Sněmovny Jan
Hamáček a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.
24. října přehlasovala Poslanecká sněmovna veto prezidenta republiky ke služebnímu zákonu. Prezident Zeman
už dříve avizoval, že se kvůli normě obrátí na Ústavní soud. V dolní komoře pro ni hlasovalo 123 ze 166
přítomných poslanců.
Telegraficky:
 Dne 21. října vyhlásila Státní volební komise ve Sbírce zákonů oficiální výsledky senátních voleb,
 dne 21. října se v Litvínově dohodly strany ANO 2011, KSČM a STAN na koaliční spolupráci,
 dne 23. října zamítl Nejvyšší správní soud stížnost TOP 09 a STAN na neplatnost doplňovacích
senátních voleb na Praze 10.
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