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Událost týdne: 

1. října byli zatčeni protikorupční policií první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška a ředitel 

odboru IT ministerstva Milan Hojer, kteří byli obviněni z podplácení. 3. září byl Vladimír Šiška poslán do vazby, 

kvůli obavám z ovlivňování svědků. Naopak ředitel odboru informatiky Milan Hojer zůstává na svobodě. 3. září 

ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 oznámil, že k 31. říjnu rezignuje na svůj post ministra.  

3. října rezignoval na post předsedy dozorčí rady pražského dopravního podniku předseda magistrátního 

výboru pro dopravu Jiří Nouza (TOP 09). Novým předsedou dozorčí rady DPP se stal 4. října člen dozorčí rady 

Jiří Pařízek. 

2. října byl odvolán Roman Joch z funkce Poradce premiéra Petra Nečase pro oblast lidských práv a zahraniční 

politiky, kvůli tomu, jak se vyjádřil k incidentu na prezidenta republiky Václava Klause. 3. října byl Roman Joch 

zaměstnán na pozici poradce prvního náměstka pražského primátora Tomáše Hudečka (TOP 09).  

1. října vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch datum voleb pro přímou volbu prezidenta, a to na 11. a 12. ledna 

roku 2013. Pokud by nový prezident nebyl zvolen v prvním kole, další kolo by se uskutečnilo o dva týdny 

později, a to 25. -26. ledna.  

Francouzská společnost Areva nesplnila požadavky veřejné zakázky na stavbu bloků Temelín 3 a 4, a proto 

v soutěži o tuto zakázku zůstává americko-japonská firma Westinghouse a česko-ruské konsorcium firem 

Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress. Areva má nicméně možnost se proti tomuto verdiktu odvolat. 

Podle průzkumu SC&C a STEM/MARK pro Otázky Václava Moravce Speciál by v Moravskoslezském kraji vyhrála 

ČSSD s 33 % hlasy voličů, druhá by skončila KSČM s 23,5 %, třetí ODS s 14,5 %, KDU-ČSL s 6,5 % a TOP 09 

obdržela pouze 4 %.  Ve Středočeském kraji by vyhrála taktéž ČSSD s 24,5 %, druhá by skončila ODS s 20 %, 

KSČM by získala 17 %, TOP 09 11,5 % a SZ 4,5 %. 

2. října vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o důvěře společnosti v nejvyšší úřady. Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu důvěřuje 62 % respondentů, České obchodní 

inspekci 78 % a ombudsmanovi 77 %. 3. října vydala agentura 

tiskovou zprávu o důvěře dalším institucím. České národní bance 

důvěřuje 78 % respondentů, zatímco Mezinárodnímu měnovému 

fondu důvěřuje pouze 44 %. 4. října vyšla tisková zpráva o důvěře 

občanů obecním/městským úřadům a také krajským úřadům (viz 

graf). 

 

Telegraficky: 

- 5. října se na počest narození Václava Havla přejmenovalo pražské letiště na Letiště Václava Havla Praha (Václav Havel 
Airport Prague). 

- 5. října rozhodl okresní soud v Praze - východ, že D. Rath zůstane nadále ve vazbě, z důvodu možnému útěku 
podezřelého kvůli hrozícímu trestu.  

- 3. října se stal novým ředitelem útvaru ochrany prezidenta dosavadní vedoucí odboru ochrany hlavy státu Petr 
Dongres, jenž nahradil ve funkci Jiřího Sklenku. 

- Podnikatel a exministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý a europoslankyně Zuzana Roithová podporovaná lidovci 
získali potřebných 50 tisíc podpisů k přímé volbě prezidenta.  


