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Událost týdne: 

Dne 1. října vystoupila Věra Jourová, česká kandidátka na post eurokomisařky, před poslanci Evropského 

parlamentu v tzv. „grilování“. Jourová odpovídala na dotazy poslanců z výborů pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů, pro právní záležitosti, pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a výboru pro práva žen a 

rovnost pohlaví. Někteří poslanci ve svých prvních hodnoceních ale dávali najevo určité výhrady, jiní si prý 

odnesli pozitivní dojem. Definitivní verdikt příslušné výbory nevynesly, podle informací médií by mělo 

rozhodnutí, zda Jourová uspěla, padnout nejspíš v následujícím týdnu. 

29. září představilo vedení pražské TOP 09 závěrečná hesla a motivy kampaně ke komunálním volbám. TOP 09 

voličům slibuje, že nedovolí "radnice plné kmotrů, komunistů, estébáků a fízlů". V nadcházejících dnech se 

heslo objeví na plakátech v ulicích, v metru a na billboardech. 

30. září přijal prezident republiky Miloš Zeman demisi ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové (ANO 2011). 

Jourová je kandidátkou na členku Evropské komise a na ministerstvu skončila 3. října 2014.  

1. října schválil Senát novelu služebního zákona. Přijal ji beze změn v podobě, na které se ve Sněmovně 

dohodla vládní koalice s pravicovou opozicí. Norma tak počítá se zavedením politických ministerských 

náměstků, kvůli nimž chce novelu vetovat a případně i napadnout u Ústavního soudu prezident Miloš Zeman.  

1. října zveřejnila agentura STEM průzkum týkající se 

rozhodování voličů v nadcházejících komunálních volbách. 

Třípětinová většina občanů (60 %) předpokládá, že se zúčastní 

komunálních voleb, pětina s účastí váhá (21 %). Strategie volby 

při výběru kandidátů do zastupitelstev měst a obcí není 

jednoznačná. Polovina veřejnosti (52 %) bude volit osobnosti 

z jedné kandidátky konkrétní strany nebo sdružení. Téměř 

polovina lidí (48 %) naopak bude vybírat z kandidátek různých 

stran a sdružení. Průzkumu se zúčastnilo 1 024 respondentů.  

2. října řekl novinářům předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že jeho vláda nebude privatizovat Českou 

poštu.  Předseda vlády také odmítl, že by stát převedl podnik na akciovou společnost. Bylo by to prý zbytečné 

vyhazování peněz. Sobotka by naopak chtěl zaměstnancům pošty zvýšit platy. Pro budoucnost podniku je ale 

podle premiéra důležité zachovat jeho síť poboček.  

3. října zveřejnila agentura STEM průzkum týkající důvěry veřejnosti v hlavní 

politické instituce v zemi. Nejvíce lidé důvěřují podle průzkumu úřadu 

prezidenta (59 %), nejméně naopak Senátu (40 %). Průzkum se uskutečnil ve 

dnech 3. – 10. září 2014 a zúčastnilo se ho 1 024 respondentů.  

 
 
 Telegraficky: 

 Dne 1. října vláda navrhla vyznamenat Řádem Bílého lva in memoriam dva legendární československé 
vojáky z druhé světové války - údajně se jedná o Josefa Františka a Otakara Jaroše, 

 dne 3. října řekl v rozhovoru pro deník.cz předseda vlády Bohuslav Sobotka, že resorty všem vyhovují a 
vláda se měnit nebude.  
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