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Událost týdne: 

Novou ministryní práce a sociálních věcí se stane na konci října Ludmila Müllerová, namísto současného 

ministra Jaromíra Drábka. 

26. října poslali poslanci PČR do třetího čtení novelu zákona, která legalizuje využívání konopí k lékařským 

účelům. Dále poslanci podpořili v prvním čtení novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních 

komunikacích, která umožní mít na osobním autě libovolnou registrační značku. 

26. října schválil Senát PČR novelu zákona, která zakazuje hlasité vysílání televizních reklam. Pokud bude zákon 

přijat, budou mít komerční televize i výrobci reklam sedm měsíců na přizpůsobení. Za porušení zákona bude 

hrozit pokuta až ve výši 5 milionů korun.  

25. října oficiálně oznámil Přemysl Sobotka (ODS) svoji kandidaturu pro přímou volbu prezidenta. P. Sobotku 

podpořili všichni poslanci a senátoři ODS, díky čemuž již nemusí shánět potřebných 50 tisíc podpisů ke své 

kandidatuře. V tento den oznámil oficiálně svoji kandidaturu také Tomio Okamura. Naopak KSČM odstoupila 

od možnosti nominování vlastního kandidáta pro přímou volbu prezidenta, pro kterou původně počítala se 

senátorem Václavem Homolkou. 

25. října schválil Senát PČR  vyplácení tzv. předdůchodů a pravidla jeho čerpání v případě našetření 

dostatečných financí ve třetím pilíři. Lidé, kteří budou mít naspořeno alespoň 30 % průměrné hrubé mzdy, 

budou moci odejít do předdůchodu maximálně pět let před klasickým odchodem do penze. Senát také schválil 

novelu školského zákona, kterou se zavede jedna úroveň maturitní zkoušky a bude obsahovat pouze dva 

povinné předměty, a to češtinu společně s matematikou či cizím jazykem.  

22. října vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o názorech občanů o prováděných a připravovaných 

vládních opatření vlády. Celkem 76 % dotázaných respondentů nepovažuje tato opatření jako správná 

k ozdravení státních financí. 68 % dotázaných si myslí, že v nejbližších třech až pěti letech jsou za potřebí 

zásadní sociální, daňové a zdravotní reformy.  

22. října vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV tiskovou zprávu o stranických 

preferencích a volebním modelu za měsíc říjen (viz graf 

níže). 23. října vydal dále ústav tiskovou zprávu o názorech 

občanů na roli církví ve společnosti a navrácení majetku, 

kde vyjádřilo 65 % dotázaných respondentů nesouhlas 

s majetkovým vyrovnáním. V dalším průzkumu o důvěře 

ústavním institucím důvěřují lidé nejvíce obecním 

zastupitelstvům (55 %), starostům (54 %) a také 

prezidentovi (50 %). Nejméně důvěřují dotázaní 

Poslanecké sněmovně PČR (10 %) a Vládě ČR (12 %). 

V průzkumu o spokojenosti obyvatelstva s politickou 

situací bylo nespokojeno celkem 81 % dotázaných respondentů.   

Telegraficky: 

 26. října udělil ministr obrany Alexandr Vondra nejvyšší resortní vyznamenání Zlatá lípa, kterou obdržela mecenáška 

umění Meda Mládková, kajakářka Štěpánka Hilgertová či neurochirurg Vladimír Beneš.  

 24. října navrhl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) na jednání Poslanecké sněmovny PČR přepracování státního 

rozpočtu na rok 2013 kvůli sporům některých členů ODS.  

 Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) potvrdila pro Českou televizi, že navrhla obžalovat bývalého 

policejního prezidenta Petra Lessyho. 


