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Konec trojkoalice?
Stálé odmítání ČSSD přistoupit na jakoukoli dohodu s trojkoalicí ODS – KDU-ČSL – SZ vedlo
v polovině srpna k postupnému opuštění tohoto konceptu. ČSSD trvala na exkluzivním jednání pouze
s ODS a připouštěla možnost podpory vládě ODS, kde by resorty podle trojkoaliční smlouvy patřící
lidovcům a zeleným nahradili nestraničtí odborníci blízcí ČSSD. Média již dokonce spekulovala
o jménech, která by ČSSD ráda do vlády nominovala. Mělo se jednat například o Pavla Zářeckého,
Františka Macha, Ivana Wilhelma, Stanislava Kázeckého, Tomáše Hájka, Jaromíra Novotného
a v případě zachování Ministerstva pro místní rozvoj o Rostislava Vondrušku.
Mezi ODS a ČSSD však přetrvával spor, kdo nestraníky vybere. ODS odmítala, aby je vybrala ČSSD,
protože by se podle jejího názoru takto vytvořená vláda blížila velké koalici.

Definitivní krach jednání s ČSSD
ČSSD 24. srpna ukončila jednání s ODS o případné podpoře menšinové vlády občanských
demokratů. Vzápětí zahájila vyjednávání s KDU-ČSL o vytvoření koalice ČSSD – KDU-ČSL
s podporou KSČM.
Ukončení jednání ze strany ČSSD nebylo podle prohlášení grémia ODS zapříčiněno programovou
neshodou. Na jednání o programové části dohody mezi ODS a ČSSD o tolerování menšinové vlády
ODS bylo dosaženo konečného kompromisního znění této programové dohody. Zveřejnění této
programové dohody bylo podmíněno vyjednavači ČSSD uzavřením dohody i v dalších částech –
procedurální a parlamentní.
Jiří Paroubek chtěl pro sebe rozhodující vliv na klíčové instituce státu a státní podniky. Jeho
požadavky na náměstky ministrů jako Jiří Vyvadil – spravedlnost, Jan Obst – školství, Petr Ibl – vnitro,
Vladimír Dryml – zdravotnictví, nemohli vyjednavači ODS přijmout. Byly odmítnuty rovněž jeho
požadavky na ovládnutí státních firem jako je ČEZ, Čepro, Lesy ČR, Škodaexport, Česká pošta,
Budvar a na účelovou privatizaci Letiště Praha v rychlém výběrovém řízení. Požadavek rozhodovat
o obsazení klíčových míst v Policii ČR s cílem zabránit vyšetřování skandálů ČSSD nemohla ODS
přijmout, stejně jako požadavek na likvidaci plk. Kubiceho bez ohledu na to, zda se provinil, či ne.
Vládu ČSSD a KDU-ČSL umožněnou komunisty se ODS rozhodla v žádném případě nepodpořit.
ODS naopak zahájila přípravu na jmenování vlády s omezeným programem a s návrhem na vypsání
předčasných voleb v příštím roce.
Postup grémia ještě tentýž den schválila i výkonná rada.

ODS má dvě místopředsedkyně PS
Dočasným předsedou Poslanecké sněmovny byl v pondělí 14. srpna zvolen sociální demokrat
Miloslav Vlček. Před tajnou volbou slíbil, že z funkce odstoupí dříve, než by mohl využít svého práva
pověřit někoho sestavováním vlády v případném třetím kole. Splnil tak podmínku poslanců ODS,
KDU-ČSL a SZ, že ve funkci zůstane pouze dočasně. Jeho slib umožnil po dvou měsících zahájení
práce Poslanecké sněmovny, která byla blokována kvůli patovému rozložení sil.
Křesla dvou z pěti místopředsedů dolní komory získaly poslankyně ODS Miroslava Němcová
a Lucie Talmanová. Dalšími místopředsedy byli zvoleni Jan Kasal (KDU-ČSL), Lubomír Zaorálek
(ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM).

Mirek Topolánek jmenován premiérem
Prezident republiky Václav Klaus ve středu 16. srpna jmenoval novým českým premiérem předsedu
ODS Mirka Topolánka. Učinil tak poté, co přijal demisi dosavadní vlády Jiřího Paroubka.
Topolánek Klausovi poděkoval za důvěru a pomoc při vyjednávání. „Chtěl bych poděkovat za ten
vklad, který jste do politických jednání dával. Chtěl bych nezklamat důvěru nejen vaši, ale
i veřejnosti.“ „Chtěl bych vám popřát, aby se vám v této funkci opravdu dařilo, aby se velmi brzo
podařilo sestavit vládu, která by mohla dobře fungovat,“ popřál Topolánkovi prezident.
Mirek Topolánek uvedl, že už v následujících hodinách a dnech bude velmi intenzivně jednat
s předsedy demokratických stran o různých variantách své vlády. „Doufám, že příští týden dojde
k průlomu, abychom v horizontu několika týdnů mohli navrhnout novou vládu,“ prohlásil nový
premiér.

Prezident jmenoval vládu Mirka Topolánka
Prezident Václav Klaus v pondělí 4. září ve 14 hodin na Pražském hradě jmenoval vládu předsedy
ODS Mirka Topolánka, kterou tvoří devět občanských demokratů a šest nestraníků. ODS se po více
než osmi letech vrátila do pozice vládní strany.
Ve vládě reprezentují občanské demokraty premiér Mirek Topolánek, první místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, ministr vnitra Ivan Langer, ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, ministr financí Vlastimil Tlustý, ministr dopravy Aleš
Řebíček, ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.
Mirek Topolánek bude podle svých slov usilovat o to, aby jeho vláda byla důvěryhodná
a nastartovala některé kroky, „které naše země po tolika letech nevládnutí potřebuje.“ „Snažíme se
navázat na vše dobré, snažíme se udržet kontinuální vývoj polistopadové České republiky,“ řekl nový
předseda vlády.

