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Každý týden jsme našim čtenářům pravidelně v rubrice Týden 

v české politice přinášeli přehled důležitých vnitropolitických 

událostí. Připomeňte si v následujícím přehledu souhrn těch 

nejdůležitějších, které se udály v uplynulém roce 2012. 

 

Leden 

6. ledna byl pražský arcibiskup Dominik Duka jmenován papežem 
Benediktem XVI. kardinálem.  
 
21. ledna proběhla ideová konference KDU-ČSL, kde se začal 
formulovat stranický program pro podzimní krajské a senátní 
volby.  
 
Únor  
1. února schválila PSP ČR zákon o uznání zásluh zesnulého 
exprezidenta Václava Havla. Znění zákona: „Václav Havel se 
zasloužil o svobodu a demokracii.“ Proti zákonu hlasovali poslanci 
KSČM. 
 
8. února schválil Senát Parlamentu České republiky přímou volbu 
prezidenta. Z přítomných 75 senátorů hlasovalo pro přímou volbu 
49 z nich.  
 
17. února podepsal prezident republiky Václav Klaus ústavní 
zákon o přímé volbě prezidenta. 
 
27. února začal na českých vysokých školách Týden neklidu. 
Studenti tím chtěli vyjádřit nesouhlas s reformami školství, které 
v té době připravoval ministr školství Josef Dobeš (VV). O dva dny 
později studenti vysokých škol uspořádali protestní pochod 
Prahou, odhadem se pochodu účastnilo deset tisíc vysokoškoláků. 
 
Březen 
5. března začal soud s Vítem Bártou (VV) a Jaroslavem Škárkou.  
 
20. března přežila vláda premiéra Petra Nečase hlasování  
o nedůvěře.   
 

21. března schválila vláda škrty v resortu MŠMT ve výši 2,5 
miliardy korun (místo původně uvažovaných 4,5 miliardy), to 
odmítl ministr školství Josef Dobeš (VV) a na ministerský post 
rezignoval (oficiálně 22. března).  
 

Duben 

3. dubna navštívila Prahu kancléřka Spolkové republiky Německo 
Angela Merkelová.  

 
21. dubna se na Václavském náměstí v Praze konala společná 
demonstrace odborových svazů, některých občanských iniciativ, 
zájmových organizací a levicových stran. Demonstrace se 
zúčastnilo nejvíce lidí od roku 1989. Desetitisíce lidí se dožadovaly 
zastavení reforem a pádu vlády.  
 
 17. dubna oznámila Karolína Peake (VV) svůj odchod ze strany 
Věci veřejné a založení vlastní politické platformy.  
 
27. dubna vláda přežila hlasování o důvěře. Vládu podpořilo 105 
poslanců a 93 bylo proti. Proti hlasovali poslanci ČSSD, KSČM a 
někteří poslanci z VV. Naopak vládu podpořilo křídlo Karolíny 
Peake.  
 
Květen 
2. května byl prezidentem jmenován nový ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy, stal se jím Petr Fiala. 
 
3. května oznámila Karolína Peake název nové středopravicové 
politické strany – LIDEM (Liberální demokraté).  
 
9. května stáhla ČSSD kandidaturu Jana Švejnara na post 
prezidenta republiky. Jediným kandidátem strany tak zůstal Jiří 
Diensbier.  
 
14. května v pozdních nočních hodinách byl zadržen policií ČR pro 
podezření z korupce poslanec za ČSSD a hejtman Středočeského 
kraje David Rath.   
 
19. května byl zvolen do čela KSČM staronový předseda Vojtěch 
Filip.  
 
Červen  
12. června Poslanecká sněmovna PČR schválila prováděcí zákon 
k přímé volbě prezidenta republiky. Bude se jednat o dvoukolový 
uzavřený většinový systém.  
 
23. června obhájil Radek John post předsedy strany VV. 
 
25. června se stal Přemysl Sobotka oficiálním kandidátem ODS 
v prezidentské volbě, ve vnitrostranických primárkách získal 
celkem 3771 (61 %) hlasů, E. Tošenovský 2432 (39 %).  
 
27. června byl na návrh premiéra Petra Nečase odvolán ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil.  
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Červenec 

3. července jmenoval prezident Václav Klaus novým ministrem 
spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka z ODS.  
 

13. července Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
schválila zákon o vyrovnání církevního majetku, který byl 
zestátněn po únoru 1948. Celkem se jedná o majetek v hodnotě 
cca 138 miliard korun.  
 

18. června se opozice v čele s ČSSD opět pokusila svrhnout vládu 
Petra Nečase. Hlasování skončilo poměrem 89:89. 22 poslanců se 
hlasování nezúčastnilo. Vládě nebyla vyslovena nedůvěra.  
 
Srpen 
29. srpna byl odvolán z funkce policejního prezidenta Petr Lessy. 
Ve funkci policejního prezidenta ho nahradil dosavadní náměstek 
Martin Červíček.  
 
Září  
14. září ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností zakázalo 
prodej nápojů s více jak 20 % alkoholu. Zákaz platil do odvolání po 
celé České republice. Prohibice byla reakcí na sérii otrav 
metylalkoholem.  
 
28. září byl v Chrastavě spáchán útok na prezidenta republiky 
Václava Klause. Prezidentovi se naštěstí nic vážného nestalo.   
 
Říjen 
1. října vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch datum voleb pro 
historicky první přímou volbu prezidenta České republiky. Volby 
se uskuteční 11. – 12. ledna 2013, případné druhé kolo volby 25. – 
26. ledna 2013.    
 
12. – 13. října se konaly volby do zastupitelstev krajů a první kolo 
volby do Senátu Parlamentu České republiky. Vítězem krajských 
voleb se stala ČSSD s 23,58 % hlasů, strana vyhrála v 9 ze 14 krajů. 
Druhá skončila KSČM s celkovým ziskem 20,44 %, KSČM vyhrála ve 
dvou krajích. Vítězství v jednom kraji si připsala ODS, celkově ji 
volilo 12,29 %. KDU-ČSL obdržela 5,82 %. Pouze v libereckém kraji 
vyhrála regionální strana Změna pro liberecký kraj. V senátních 
volbách postoupilo do druhého kola celkem 23 kandidátů 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 koalici KDU-ČSL, SZ a 
Pirátské strany, 1 za koalici STAN a „HOPB“, 1 za hnutí Ostravak a 
1 za SZ. Volební účast do krajských voleb byla 36,89 % a do voleb 
senátních 34,9 %.  
 
20. října se konalo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky. ČSSD zvítězila ve 13 obvodech, ODS ve 4 obvodech a 
nezávislí kandidáti v obvodech dvou. KDU-ČSL si připsala vítězství 
v jednom obvodě, stejně jako Koalice „STAN“ a TOP09, KSČM, 
Koalice KDU-ČSL a NV, Koalice KDU-ČSL, SZ a Pirátské strany a 
Koalice „STAN“ a „HOPB“, Ostravak  a SZ. Volební účast ve 
druhém kole byla pouhých 18,61 %.  
 

31. října přijal prezident republiky Václav Klaus demisi ministra 
práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. 
 
Listopad 
3. listopadu byla zvolena Karolína Peake předsedkyní strany 
LIDEM.  
 
3. - 4. listopadu se konal v Brně Kongres Občanské demokratické 
strany. Na Kongresu byl zvolen Petr Nečas předsedou strany. 
 
7. listopadu schválila Poslanecká sněmovna daňový balíček, se 
kterým byla spojena důvěra kabinetu Petra Nečase. Od roku 2013 
se mimo jiné zvýší DPH o jeden procentní bod v obou sazbách. 
 
14. listopadu podal ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) demisi 
poté, co ho o to požádalo předsednictvo strany LIDEM.  
 
16. listopadu jmenoval prezident novou ministryni práce a 
sociálních věcí – stala se jí Ludmila Müllerová (TOP 09).  
 
21. listopadu byl zvolen předsedou Senátu PČR Milan Štěch 
(ČSSD).  
 
23. listopadu vydalo Ministerstvo vnitra zprávu, kde oznámilo 
vyřazení trojice kandidátů na prezidenta. Vladimír Dlouhý, Tomio 
Okamura a Jana Bobošíková nesplnili podmínku 50 tisíc podpisů 
občanů. 
 
23. – 25. listopadu se konal sjezd Strany Zelených. Na sjezdu byl 
zvolen předsedou strany Ondřej Liška.  
 
28. listopadu oznámil Alexandr Vondra svou rezignaci na post 
ministra obrany ČR kvůli ztrátě důvěry voličů.  
 
Prosinec 
12. prosince jmenoval prezident republiky Václav Klaus novou 
ministryni obrany – stala se jí Karolína Peake (LIDEM). Ve stejný 
den jmenoval prezident také nového ministra dopravy, kterým se 
stal Zbyněk Stanjura (ODS).  
 
13. prosince rozhodl Nejvyšší správní soud opětovně zaregistrovat 
Janu Bobošíkovou na listinu kandidátů pro přímou volbu 
prezidenta. Naopak Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura zůstali 
mimo. Oficiálními kandidáty na prezidenta jsou: Miloš Zeman, Jan 
Fischer, Zuzana Roithová, Jiří Dienstbier, Jana Bobošíková, Karel 
Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Vladimír Franz a Táňa 
Fischerová.   
 
20. prosince byla na žádost premiéra odvolána z funkce 
ministryně obrany Karolína Peake (LIDEM). 
 
27. prosince podal senátor Tomio Okamura ústavní stížnost proti 
vyřazení z prezidentských voleb. Okamura žádá přesunutí termínu 
voleb a vypuštění hranice 50 tisíc podpisů pro získání kandidatury.  

 


