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Událost týdne: 

28. listopadu informoval na tiskové konferenci ministr obrany ČR Alexandr Vondra o rezignaci na svou funkci 

k 7. Prosinci. Svou rezignaci odůvodnil ztrátou důvěry voličů. 29. listopadu přijal prezident republiky Václav 

Klaus jeho demisi. 

26. listopadu se začal zabývat Pražský městský soud korupčním případem bývalého ředitele pražských 

strážníků Vladimíra Kotrouše. Soud mu udělil šestiletý trest odnětí svobody za pokus o zneužití pravomoci 

úřední osoby, se zákazem činnosti u policie či městské policie na deset let. 

26. listopadu se stal novým ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny bývalý vrchní ředitel pro ekonomiku 

ministerstva zdravotnictví Zdeněk Kabátek. Novým předsedou správní rady VZP se stal Petr Nosek, namísto 

Marka Šnajdra. 

27. listopadu zrušil Ústavní soud ČR na podnět opozičních poslanců část reformních zákonů. Ústavní soud 

mimo jiné zakázal veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila 

Müllerová oznámila, že ministerstvo změní podmínky této služby, aby bylo umožněno její zachování. Ústavní 

soud ČR navíc udělil KSČM pokutu ve výši 100 tisíc korun za její neúčast na jednání soudu. 

28. listopadu schválila Poslanecká sněmovna PČR základní parametry státního rozpočtu na rok 2013, který 

počítá se schodkem ve výši 100 miliard korun. 

28. listopadu vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

aktuálních stranických preferencích. Výsledky volebního modelu se srovnáním s předešlými měsíci je 

znázorněno v grafu níže. 29. listopadu vydalo CVVM tiskovou zprávu o aktuálních preferencích prezidentských 

kandidátů za měsíc listopad. Jan Fischer by 

aktuálně získal 23,5 % hlasů, Miloš Zeman 19, 5 

%, Tomio Okamura 9,5 %, Jiří Dienstbier 9 %, 

Karel Schwarzenberg 7 %, Vladimír Franz 4 %, 

Jana Bobošíková 3 %, Vladimír Dlouhý a Zuzana 

Roithová 2, 5 %, Přemysl Sobotka a Táňa 

Fischerová by získali 2 %.  

29. listopadu přijal prezident republiky Václav 

Klaus demisi ministra dopravy Pavla Dobeše 

k 3. prosinci 2012.  

30. listopadu byl jmenován nový ředitel vězeňské služby, dosavadní náměstek Petr Dohnal, na místo Jiřího 

Treglera, který rezignoval v polovině listopadu. 

Telegraficky: 

- 27. listopadu podal státní zástupce žalobu na Petra Lessyho k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 z důvodu pomluvy a 

zneužití úřední osoby. 

- 29. listopadu podpořil mandátový a imunitní výbor sněmovny vydání Romana Pekárka, který byl nepravomocně 

odsouzen k šesti letům vězení za korupci, k trestnímu stíhání.  

- 30. listopadu rezignoval na svůj post předseda ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera. 

 


