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Událost týdne: 

Dne 17. října začalo druhé kolo senátních voleb. Celkovým 

vítězem voleb se stala vládní ČSSD, která v druhém kole získala 

deset senátorských křesel. Na druhém místě se umístilo hnutí 

ANO 2011, které získalo 4 senátorská křesla - k vytvoření klubu 

jim pomůže senátorka Alena Dernerová. Z kandidátů navržených 

lidovci se jich do Senátu dostalo pět. Vládní strany tak v novém 

Senátu budou mít 46 mandátů, v horní komoře o celkových 81 

křeslech tedy drží většinu. Dvě senátorská křesla získala ODS a 

koalice KDU-ČSL a Strany zelených, po jednom pak Strana práv 

občanů, Starostové a nezávislí, Starostové pro Liberecký kraj, Strana soukromníků České republiky. Historicky 

nejnižší volební účast dosáhla něco málo přes 16,6 %.  

13. října zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se o možnostech financování 

vysokoškolského studia v České republice. Proti školnému se staví 74 % účastníků průzkumu, kdežto pro 

placení za studium na vysokých školách je pouze 21 %. Zbytek lidí nemá k otázce jasné stanovisko. Oproti 

loňsku se podíl odpůrců a příznivců školného příliš nezměnil, ale během posledních šesti let hlasů pro školné 

ubývalo, kdežto odpůrců přibývalo. V roce 2009 se školným souhlasilo 29 % Čechů a proti bylo 65 %. 

14. října média oznámila, že Praha 7 je první pražskou radnicí, kde vznikla koalice. Podle očekávání se na 

spolupráci domluvilo nové hnutí Praha 7 sobě, které volby s velkým náskokem vyhrálo, a Koalice PRO 7. 

Informaci potvrdil kandidát na starostu lidovec Jan Čižinský a budoucí místostarosta Ondřej Mirovský (SZ). 

Koalice vystřídá dosud vládnoucí ODS a ČSSD.  

15. října schválila vláda nové platové tabulky, které navýší platy státních zaměstnanců od listopadu o 3,5 

procenta. Průměrné měsíční zvýšení by mělo činit asi 650 korun. Pracovníkům ve zdravotnictví se ale platy 

zvýší až od ledna, a to o pět procent. Peníze do zdravotnictví totiž jdou prostřednictvím úhradové vyhlášky, 

která se mění vždy k 1. lednu, novelizovat ji v průběhu roku není možné. 

15. října rezignoval na post předseda pražské TOP 09 Jiří Vávra, který se dostal do sporu s pražským 

primátorem Pavlem Hudečkem (TOP 09). Následně Tomáš Hudeček nabídl rezignaci na členství ve straně. 

Vedení TOP 09 jejich návrh přijalo, podle prvního místopředsedy strany Miroslava Kalouska jejich krok posílí 

pražskou TOP 09, kterou veřejné spory mezi Hudečkem a Vávrou poškozovaly. V reakci na to rezignovali na 

členství v TOP 09 i pražská radní Eva Vorlíčková a exguvernér ČNB Zdeněk Tůma, jenž vedl pražskou kandidátku 

TOP 09 při minulých volbách. 

16. října informoval Úřad vlády, že setkání vlád České republiky a Izraele se uskuteční 25. listopadu v Izraeli. 

Ministři budou jednat mimo jiné o hospodářské spolupráci, bezpečnosti a spolupráci ve vědě, výzkumu a 

kultuře. První a zatím poslední mezivládní konzultace mezi ČR a Izraelem se uskutečnila v květnu 2012. 

Telegraficky:  
 Dne 13. října oznámila média, že předseda místní organizace ODS v Karlových Varech Jiří Vaněček 

rezignuje. Důvodem je neúspěch strany v komunálních volbách, 

 dne 16. října se sešel prezident Miloš Zeman s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem. Podle 
mluvčího Hradu byla schůzka informativní.  

 


