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Předsedou senátního klubu Jiří Šneberger
Senátoři ODS v úterý 5. září zvolili nového předsedu svého klubu. Stal se jím Jiří Šneberger, který ve
funkci nahradil Tomáše Julínka. Ten byl krátce před tím jmenován ministrem zdravotnictví.
Vedení senátního klubu ODS je tříčlenné. Šnebergera ve funkci prvního místopředsedy frakce
vystřídal Miroslav Škaloud, dalším místopředsedou byl zvolen František Příhoda.

Předsedou poslaneckého klubu zvolen Petr Tluchoř
Předsedou poslaneckého klubu ODS byl v úterý 26. září zvolen Petr Tluchoř. Ve funkci tak nahradil
nynějšího ministra financí Vlastimila Tlustého.
Poslanci ODS si zvolili také své nové místopředsedy. Prvním zástupcem Tluchoře bude Jan
Bürgermeister. Dalšími místopředsedy klubu jsou Zdeňka Horníková, Pavel Hrnčíř, Miloš Patera
a Václav Mencl.

Odstartovalo Hnutí pro evropskou reformu
V průběhu tradiční konference britské Konzervativní strany v jihoanglickém Brournemouth byla 3.
října spuštěna webová stránka Hnutí pro Evropskou reformu – www.europeanreform.eu. Stránku
slavnostně uvedl do provozu předseda Konzervativní strany David Cameron, spolu se stínovým
ministrem zahraniční Wiliamem Haguem a předsedou klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu
Janem Zahradilem.
Hnutí pro Evropskou reformu bylo založenou podpisem společné deklarace předsedů britských
konzervativců a ODS v červenci tohoto roku s cílem založit názorovou platformu, která bude
podporovat a prosazovat myšlenky modernější, otevřenější a flexibilní Evropy.
Hnutí pro Evropskou reformu je zároveň i základním pilířem nové frakce v Evropském parlamentu,
kterou ODS spolu s Konzervativní stranou a dalšími názorově blízkými stranami hodlají v příštím
legislativním období Evropského parlamentu založit.

Vláda ODS nezískala důvěru PS
Vláda předsedy ODS Mirka Topolánka nezískala 3. října důvěru Poslanecké sněmovny. Kabinet získal
při hlasování v Poslanecké sněmovně 96 hlasů, proti bylo 99 poslanců. Pro vyslovení důvěry hlasovali
občanští demokraté, zelení a většina lidovců. Proti se vyslovili všichni poslanci ČSSD a KSČM. Tři
křesťanští demokraté se hlasování neúčastnili. Nemocnou poslankyni ČSSD Lenku Mazuchovou
vypároval Mirek Topolánek. Vláda podala demisi o týden později a prezident ji pověřil výkonem
funkce až do jmenování nového kabinetu.

Topolánek přijal vůdce běloruské opozice
Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek posnídal 10. října s běloruským opozičním kandidátem na
funkci prezidenta Aljaksandrem Milinkevičem. Oba politici spolu probírali možné způsoby, jakými by

Česká republika, popřípadě Evropská unie mohly přispět k nastolení demokracie v Bělorusku.
Mirek Topolánek tak pokračuje ve svých aktivitách podpory běloruské opozice. V poslední době se
setkal také s Vincukem Vjačorkem, šéfem Národní lidové fronty a blízkým spolupracovníkem
Aljaksandra Milinkeviče.

Většina ODS v Senátu
V senátních volbách, které se konaly na konci října, jednoznačně zvítězila Občanská demokratická
strana. Její kandidáti uspěli ve 14 z 27 volebních obvodů. V Senátu tak nyní ODS má 41 zástupců
z celkového počtu 81 senátorů. To je o čtyři více než v předchozím volebním období. Poprvé některá
z politických stran drží v horní komoře parlamentu většinu.

VR doporučila Topolánkovi přijmout jmenování
Výkonná rada ODS (VR) na svém jednání 7. listopadu konstatovala, že neústupností Jiřího Paroubka
se vyčerpaly všechny možnosti dohody o nějaké formě překlenovací vlády, která by dovedla zemi
k předčasným volbám, a to včetně jednání pod gescí prezidenta republiky. ODS byla v zájmu nalezení
dohody připravena slevit ze svých programových i personálních ambicí. ODS si je však také vědoma
odpovědnosti vítěze voleb, která se týká celého volebního období.
VR doporučila předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi, aby přijal nabídku prezidenta ČR Václava
Klause k sestavení nové vlády. Zároveň označila druhý pokus pro sestavení vlády za zcela novou
politickou situaci a příležitost pro využití nových variant řešení. VR ODS doporučila zahájit nové kolo
jednání a stanovila vyjednávací tým ve složení: Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr Tluchoř.
Vyjednávací tým dostal od VR silný a široký mandát.

Předseda ODS podruhé premiérem
Prezident republiky Václav Klaus ve středu 8. listopadu na Pražském hradě podruhé jmenoval
předsedu ODS Mirka Topolánka premiérem.
Okamžitě po jmenování se rozjelo další kolo jednání o nové vládě. Hned na jeho počátku občanští
demokraté odmítli nabídku šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, aby jednali o nové vládě výlučně s jeho
stranou. ODS chce konzultovat možná řešení i s dalšími hráči na politické scéně – lidovci a zelenými.

