Týden
v české politice (30. 10. – 5. 11. 2017)
Událost týdne:
31. října pověřil prezident Miloš Zeman předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády.
Tento neformální krok naznačuje, že Zeman po demisi současné vlády jmenuje Babiše premiérem.
Zeman současně vyjádřil podporu Babišově záměru vytvořit menšinovou vládu. Podmínku zajištění
většiny v Poslanecké sněmovně PČR (PS PČR) Babišovi neuložil, neboť ANO zvítězilo ve volbách s velkým
náskokem. Babiš zopakoval svou představu jednobarevné vlády s odborníky, kteří nejsou členi ANO.
Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval v týž den k zablokování volby předsedy PS PČR, aby nedošlo
k jejímu ustavení a tím bylo zamezeno vzniku menšinové vlády ANO. Zeman takový záměr zkritizoval,
nepodpořily jej ani ostatní strany. Podporu vzniku menšinové vlády však ANO od dalších stran nezískalo.
V týž týden naznačil Zeman na TV Barrandov, že by nechal Babišův kabinet vládnout i bez podpory PS
PČR, za což si vysloužil kritiku ostatních stran. Babiš v reakci uvedl, že doufá v zisk důvěry PS PČR.
Dodal, že vláda bez důvěry by dle něj nedokázala fungovat celé volební období.
30. října schválil krajský výkonný výbor pražské ČSSD opětovný vstup expremiéra a bývalého předsedy
ČSSD Jiřího Paroubka do strany. K definitivnímu přijetí potřebuje ještě souhlas organizací ČSSD v Praze 5
a Středočeském kraji. Pražská ČSSD přitom letos v červnu Paroubkův návrat zamítla. Poslanec a
náměstek pražské primátorky Petr Dolínek to zdůvodnil tím, že mu nepřišlo vhodné zabývat se během
předvolební kampaně otázkou vstupu expremiéra do strany.
1. listopadu zaregistroval na ministerstvu vnitra svou kandidaturu na prezidentský post podnikatel Michal
Horáček. Nasbíral 86 tisíc platných podpisů občanů. O dva dny později odevzdal svou kandidaturu na
ministerstvu i expředseda Akademie věd Jiří Drahoš. Doložil ji 142 tisíci podpisy občanů.
2. listopadu oznámila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) na jednání pražských zastupitelů, že
zastupitel Karel Březina (ČSSD) se rozhodl odstoupit z funkce předsedy zastupitelského klubu ČSSD, a to
kvůli špatnému výsledku strany ve sněmovních volbách (7,27 %). Na postu Březinu nahradí zastupitel
Lukáš Kautský (ČSSD). Během téhož týdne vyzvaly kvůli nízkému volebnímu zisku vedení strany
k rezignaci některé městské a krajské organizace ČSSD. Předsednictvo ČSSD navrhlo, aby se mimořádný
sjezd strany, na němž bude zvoleno nové vedení, uskutečnil 18. února, nikoliv až v dubnu, jak bylo
původně plánováno. Předseda nebude volen přímo. Stanovy dále neumožňují, aby se jím stal nestraník.
Kandidaturu do vedení ČSSD nevyloučil statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec či jihočeský
exhejtman Jiří Zimola.
4. listopadu rozhodla pražská TOP 09, že nominuje na předsedu strany europoslance Jiřího Pospíšila. Ve
stejný den oznámil vstup do TOP 09 Luděk Niedermayer, ten se však o post dle svých slov ucházet
nehodlá. Funkci nebude kvůli nízkému volebnímu zisku strany obhajovat Miroslav Kalousek, který povede
sněmovní klub TOP 09.
5. listopadu oznámil někdejší premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek, že se rozhodl kandidovat
v příštím roce na prezidentskou funkci. Prohlásil, že chce svou nominaci opřít o podporu senátorů z pěti
klubů a že se pokusí zajistit si podpisy do 7. listopadu, což je termín pro odevzdání přihlášek. Topolánek
zdůraznil, že bude nestranickým kandidátem. Ke vstupu do prezidentské volby ho dle vlastních slov
motivoval neústavní vývoj situace po sněmovních volbách, kdy prezident Miloš Zeman pověřil předsedu
vítězného hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády bez nutnosti zajištění parlamentní
většiny.
Telegraficky
- Dne 1. listopadu se dohodli zástupci hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09 na spolupráci na úrovni odborníků
jednotlivých poslaneckých klubů. Kluby se tak budou před sněmovními schůzemi radit o návrzích
zákonů. Hlasovat však budou nezávisle.
- Dne 1. listopadu oznámila skupina tří desítek senátorů, že navrhli Ústavnímu soudu ČR zrušení zákona
o registru smluv. Zákon dle nich škodí veřejnému sektoru. Poslanec Jan Farský (STAN), který byl u
počátků zákona, je přesvědčen, že norma je v souladu s ústavou.
- Dne 2. listopadu informovala agentura ČTK, že nejvlivnější ženou ČR vyhlásil časopis Forbes již
popáté za sebou pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
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