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Událost týdne: 

20. října se konalo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Kandidáti České strany sociálně demokratické 

zvítězili celkem ve 13 obvodech, Občanská demokratická strana zvítězila ve 4 obvodech, nezávislí kandidáti     

ve 2 volebních obvodech, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová zvítězila v jednom 

obvodě, stejně tak jako Koalice "STAN" a TOP 09, Komunistická strana Čech a Moravy, Koalice KDU-ČSL a NV, 

Koalice KDU-ČSL, SZ a Pirátů, Koalice STAN a "HOPB", Ostravak a Strana zelených. Volební účast dosáhla 18,61 

%. 

Vláda ČR schválila několik opatření v boji proti nelegálnímu prodeji alkoholu. Vláda například navrhla „rodný 

list“ lihovin, nové kolky s aktualizovanou a vyšší ochranou, vyšší sankce za ztrátu nebo zničení kolku, přísnější 

koncese pro prodejce a výrobce, rozšíření informační kampaně o rizicích spojených s konzumací alkoholu, 

apod.  

19. října ministr dopravy Pavel Dobeš představil věcný záměr zákona o autoškolách, kterým by se mělo zamezit 

korupci, ale také zvýšit náročnost řidičské zkoušky. Návrh například počítá se zavedením dvoukolové zkoušky 

nebo s nahráváním závěrečných zkoušek pomocí kamerových systémů. Dále by se novelou zákona měla pro 

nové vlastníky řidičského průkazu zavést roční zkušební doba se sníženou hranicí trestných bodů, a to na 8.  

19. října uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger pro Českou televizi, že bude usilovat o odvolání současného 

ředitele VZP Pavla Horáka, kvůli dlouhodobě špatnému hospodaření VZP, projektu IZIP, ale také kvůli špatné 

komunikaci mezi VZP a ministerstvem.  

18. října rezignovalo celé vedení krajské organizace ČSSD v Libereckém kraji. Mandát tak složil předseda Robert 

Duška společně s místopředsedy krajského vedení ČSSD Zdeňkem Bursou, Pavlem Petráčkem a Martinem 

Seppem. Důvodem byl neúspěch strany v krajských volbách. 

17. října představil senátorům ze školského výboru ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala výsledky 

procesní a finanční kontroly v Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) za období 2009 - 2011. 

Výsledky ukázaly, že celková částka na přípravu a realizaci státních maturit činila zhruba 1,4 mld. Kč.  

16. října zpřísnil Vrchní soud v Olomouci trest pro bývalého poslance Petra Wolfa, kvůli zneužití státní dotace, 

z původního pětiletého trestu na šest let. Dále mu byla zvýšena finanční pokuta z jednoho milionu na pět          

a také mu byla zakázána činnost ve statutárních orgánech a obchodních společnostech na dobu 8 let.  

Vrchní soud v Praze potvrdil desetiletý trest Viktoru Koženému a snížení trestu pro Borise Vostrého na devět 

let za podvody spojené s kuponovou privatizací v 90. letech. 

15. října vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o stranických preferencích. ČSSD by ve volbách 

získala 25,4 %, ODS 14,2 %, KSČM 13,3 %, TOP 09  9,2 %, SPOZ 3,7, KDU-ČSL 3,6 %. Dále také vydala agentura 

STEM tiskovou zprávu o preferencích prezidentských kandidátů. V současné době má stále největší šance        

na výhru Jan Fischer, a to s podporou 29,8 % hlasů.  

Telegraficky: 

 Tomio Okamura po vítězství v senátních volbách oficiálně oznámil kandidaturu v přímé volbě prezidenta.  

 19. října rozhodl Nejvyšší správní soud, že Vít Bárta nebude dále stíhán za nabízené půjčky svým spolustraníkům 

v případě, kdy byly půjčky nabízeny na půdě poslaneckého klubu, z důvodu poslanecké imunity. 

 18. října obdržel bývalý ředitel odboru informačních technologií na ministerstvu zahraničí Jakub Klouzal ocenění 

Nadačního fondu proti korupci, s finanční odměnou ve výši 100 tisíc korun. 


