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Událost týdne: 

13. listopadu vyzvalo předsednictvo strany LIDEM Pavla Dobeše k rezignaci. 14. listopadu předal ministr 

dopravy Pavel Dobeš Petru Nečasovi demisi k 3. prosinci. Předsednictvu strany LIDEM vadily zejména problémy 

s centrálním registrem vozidel, jenž stále nepracuje bez chyb. Na Dobešovo místo byl navrhnut náměstek 

Karolíny Peake Robert Vacek. Pavel Dobeš tvrdí, že je odvolán kvůli jeho námitkám k financování strany.         

15. listopadu oznámil předseda vlády Petr Nečas, že novým ministrem dopravy nejmenuje Roberta Vacka 

(LIDEM). Vicepremiérka a předsedkyně strany LIDEM oznámila, že je strana kvůli tomuto postupu připravena 

opustit vládu. 18. listopadu R. Vacek konstatoval, že se nebude ucházet o post ministra dopravy, kvůli 

možnému ohrožení stability vlády. Podle aktuálních informací bude strana LIDEM jednat o možném nástupci 

20. listopadu. 

12. listopadu vetoval prezident republiky Václav Klaus zákon o audiovizuálních dílech a podpoře 

kinematografie. 12. listopadu V. Klaus naopak podepsal celkem 5 zákonů včetně zákona o spotřebních daních 

z tabákových výrobků, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a také zákon, který mění některé 

podmínky pro vyvlastňování ve veřejném zájmu. Dále V. Klaus udělil 12 milostí, jmenoval nové profesory           

a soudce obecních soudů. 

14. listopadu byla podepsána koaliční smlouva mezi KSČM a ČSSD v Ústeckém kraji. Hejtmanem kraje se stal 

Oldřich Bubeníček z KSČM, náměstkem se stala Jana Vaňhová za ČSSD. Stejná koalice byla podepsána i ve 

Středočeském kraji, kde se hejtmanem stal Josef Řihák za ČSSD. V Jihomoravském kraji byla podepsána koalice 

ČSSD a KDU-ČSL  a hejtmanem kraje nadále zůstává Michal Hašek (ČSSD). Prvním náměstkem bude nadále 

Stanislav Juránek za KDU-ČSL. 

15. listopadu vydala agentura ppm factum tiskovou zprávu o aktuálních preferencích prezidentských 

kandidátů. Pro J. Fischera by hlasovalo v přímé volbě prezidenta 32,3 % respondentů. M. Zeman by obdržel     

18 % hlasů, J. Dienstbier 11,6 %, T. Okamura 8,2 %, K. Schwarzenberg 4,7 %, P. Sobotka 4,2 % hlasů a V. Franze 

by volilo 2,6 % dotázaných respondentů. V druhém kole byl přijatelným kandidátem J. Fischer se ziskem 49 %, 

M. Zeman skončil s 27 % hlasů. Voleb by se zúčastnilo 68 % dotázaných respondentů.  

16. listopadu jmenoval prezident republiky Václav Klaus novou ministryní práce a sociálních věcí bývalou 

senátorku Ludmilu Müllerovou, namísto Jaromíra Drábka (oba TOP 09), který rezignoval na konci října.  

16. listopadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí o udělení sankce ve výši 3 milionů 

korun ministerstvu vnitra za neuchování dokumentace k veřejné zakázce. Dále podle webového portálu 

ihned.cz úřad zrušil tendr ministerstva práce a sociálních věcí na kontrolu sociálních dávek za více než miliardu 

korun, který ministerstvo přidělilo bez výběrového řízení společnosti IBM. 

 

Telegraficky: 

 12. listopadu byl odvolán Vladislav Husák z funkce ředitele ochranné služby, kvůli skončení platnosti bezpečnostní 
prověrky. 

 14. listopadu z osobních a zdravotních důvodů rezignoval ředitel Vězeňské služby Jiří Tregler. 

 Bývalý náměstek primátorky Zlína Martin Jeneček byl odsouzen za korupci na dva roky vězení s pokutou 400 tisíc 
korun. M. Janeček vystoupil jak ze zlínského zastupitelstva, tak z ČSSD. 

 18. listopadu obdržel cenu Hlava Státu 2012 onkolog a hematolog Pavel Klener. 


