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Událost týdne: 

12. - 13. října se konaly volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. Česká strana sociálně 

demokratická v krajských volbách zvítězila celkem v 9 krajích a obdržela v celé ČR 23,58 % hlasů. Další stranou 

v pořadí skončila Komunistická strana Čech a Moravy, která zvítězila ve dvou krajích, a to Karlovarském a 

Ústeckém, s celkovým ziskem 20,44 % hlasů. Občanská demokratická strana vyhrála v jednom kraji, a to 

v Plzeňském, s celkovým ziskem 12,29 % hlasů. Dále se umístila Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová se ziskem 5,82 % hlasů, a další regionální strany. Volební účast dosáhla 36,89 %. 

V senátních volbách postoupilo do druhého kola celkem 23 senátorů za ČSSD, 12 za KSČM, 10 za ODS, 2 

nezávislí kandidáti, 1 za Koalici “STAN“ a TOP 09, 1 za KDU-ČSL a NV, 1 za KDU-ČSL, SZ, Piráti, 1 za koalici STAN 

a “HOPB“, 1 za hnutí Ostravak a 1 za Stranu zelených. Volební účast dosáhla 34,9 %. 

12. října uvedl ministr školství Petr Fiala na konferenci České studentské unie, že by v budoucnu mohli studenti 

využívat pro náklady spojené se studiem stavební spoření. Novelu zákona chce P. Fiala předložit vládě do 

konce tohoto roku. Součástí návrhu by mělo být podle aktuálních informací taktéž tzv. zápisné. 

12. října uvedl na tiskové konferenci ministr dopravy Pavel Dobeš, že nejpozději do konce října bude odvolán 

z funkce náměstek Ivo Toman, ale také ředitel odboru ICT a spisové služby Tomáš Kulman a ředitel odboru 

provozu silničních vozidel Petr Musil, kvůli problémům ve fungování centrálního registru vozidel. 

Vláda jmenovala nového hlavního hygienika, kterým se stane k 16. říjnu Vladimír Valenta a nahradí tak ve 

funkci odvolaného Michaela Víta. 

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který předložilo ministerstvo financí. 

Pokud by byl zákon schválen, ČR by měla ústavní pravidla proti zadlužování nejenom státu, tedy veřejného 

rozpočtu, ale i územních samosprávních celků. 

Podle průzkumu agentury Median by v přímé volbě prezidenta volilo Jana Fischera 35,5 % voličů, Miloše 

Zemana 21,5 %, Karla Schwarzenberga 9 %, Jiřího Dienstbiera 7 %. Dále by volilo Přemysla Sobotku 6 % voličů a 

Vladimíra Dlouhého 5 % voličů. V otázce přijatelnosti kandidáta v možném druhém kole přímé volby 

prezidenta by opět zvítězil J. Fischer s 53 % hlasů. Na Dalších místech by se umístili M. Zeman se ziskem 34 % 

hlasů, 14,5 % by získal J. Dienstbier, V. Dlouhý 13 % a P. Sobotka 10 %. Volební účast by se pohybovala kolem 

67 %. 

8. října vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o důvěře společnosti odborovým organizacím. 

Odborům důvěřuje celkem 49 % dotázaných respondentů.  

8. října vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV tiskovou zprávu o možnostech 

občanů dosažení vzdělání a o školném, kde celkem 73 % respondentů vyjádřilo nesouhlasné stanovisko se 

zavedením školného na veřejných vysokých školách.  

Telegraficky: 

- 11. října uvedla státní zástupkyně pro Prahu 7, že ministr vnitra Kubice nespáchal trestný čin při odvolání bývalého 

policejního prezidenta Petra Lessyho. 

- 10. října poprvé v historii navštívil německý prezident obec Lidice. Joachim Gauck tak uctil památku obětí nacismu. 

Německý prezident uvedl, že Česko-německé vztahy jsou nejlepší, jaké kdy byli. 

- 9. října byla zahájena stavba laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. 


