Týden

v české politice (18. – 24. 11. 2013)

Událost týdne:
Dne 21. listopadu oficiálně pověřil prezident republiky Miloš Zeman Bohuslava Sobotku (ČSSD) k jednání o
sestavení nové vlády. Termín případného jmenování Sobotky premiérem se na schůzce neřešil. Očekává se
vznik koaliční vlády ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Jmenování nového premiéra se řídí základními pravidly
popsanými v Ústavě ČR. Podle ústavy prezident nejprve jmenuje předsedu vlády. Ústava přitom nezná
pověření jednáním o sestavení vlády ani neříká, dokdy má prezident premiéra jmenovat. Při svém výběru není
prezident nijak vázán, ale existuje několik nepsaných zvyklostí, kterými se řídí (například po volbách bývá
jmenován lídr vítězné strany).
18. listopadu zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu k hospodaření Ministerstva obrany. NKÚ prověřil
zakázky Ministerstva obrany na vojenskou techniku a materiál. Podle NKÚ na resortu neexistuje jednoznačná
koncepce, která by stanovila, kolik vojenského materiálu Česká republika potřebuje. NKÚ zkoumal 15 zakázek
za 5,8 miliardy korun z let 2008 až 2012.
18. listopadu oznámil nově zvolený poslanec z ČSSD Jaroslav Zavadil, že odejde z čela Českomoravské
konfederace odborových svazů (ČMKOS). Vedení ČMKO po Zavadilovi převezme v pátek 19. 11 Václav Pícl.
19. listopadu se konala další schůzka vyjednávacích týmu ČSSD a hnutí ANO 2011 ohledně možné koaliční
vlády. Podle expertů z obou vyjednávacích týmů by měly daně zůstat na současné úrovni až do roku 2016. Obě
strany se také dohodly na majetkovém přiznání občanů, které by mělo být zavedeno od roku 2015. Následující
den zmrazení daní odmítla KDU-ČSL, která plánuje prosadit zvýšení daní pro lidi s vyššími příjmy, či společné
zdanění manželů. KDU-ČSL se s ČSSD také shodla na možné daňové progresi, což odmítá hnutí ANO 2011.
20. listopadu řekl primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09) novinářům, že smlouva mezi
hlavním městem a společností Metrostav, která staví tunel Blanka, je neplatná, a proto Praha zatím společnosti
nezaplatila 2,1 miliardy korun. Náměstek primátora Prahy Jiří Vávra stavbu tunelu Blanka označil za černou.
Podle Hudečka a Vávry totiž smlouvu o stavbě neprojednalo zastupitelstvo hlavního města a také rada.
Společnost Metrostav se k těmto výrokům nehodlala vyjadřovat.
21. listopadu zvolili delegáti pražského regionálního sněmu ODS nového předsedu pražské ODS – stal se jím
místopředseda místního sdružení ODS Radlice Filip Humplík, který porazil někdejšího starostu Prahy 6 a
bývalého ministra životního prostředí Tomáše Chalupu poměrem hlasů 44 ku 35.
23. listopadu se na pražské schůzce zástupci ČSSD a ANO 2011 domluvili na předběžné podobě vlády – ČSSD
obsadí post předsedy Poslanecké sněmovny a hnutí ANO 2011 by mělo získat klíčový post ministerstva financí.
ANO 2011 chce na post ministerstva financí nestraníka.
24. listopadu oznámil předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, že by na pozici ministra vnitra rád viděl ředitele
protikorupční neziskové organizace Transparency International Davida Ondráčku, který by podle novinářů
pozici ve vládě přijal.
Telegraficky:
 Dne 18. listopadu byl v Chomutově zavražděn vlivný politik ČSSD Roman Houska,
 dne 21. listopadu se shodli předsedové všech poslaneckých klubů, že nová Poslanecká sněmovna bude mít
19 výborů.
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