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Událost týdne: 

Dne 28. října udělil u příležitosti oslav vzniku Československé republiky prezident Miloš Zeman  

ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání 33 osobnostem. Řád bílého lva převzali slovenský 

premiér Robert Fico a bývalý rakouský kancléř Franz Vranitzky. Již během dne toto nejvyšší státní vyznamenání 

prezident Zeman předal zachránci židovských dětí Nicholasi Wintonovi a in memoriam bývalému britskému 

premiérovi Winstonu Churchillovi. 

27. října řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že jeho vláda chce směřovat ukončení druhého 

důchodového pilíře k 1. lednu 2016. Podle premiéra má ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 

Tominová (ČSSD) doplnit příslušný materiál, který vláda projedná za 14 dnů . Druhý důchodový pilíř prosadila 

vláda Petra Nečase (ODS). Lidé mohou přesměrovat tři procenta odvodů z veřejného důchodového systému do 

vlastního spoření u penzijních společností, částku ve výši dvou procent odvodů musí přidat ze svého. Využilo 

toho jen kolem 83 000 lidí. Nynější koalice se zavázala, že druhý pilíř zruší. Návrh postupu připravila komise, v 

níž zasedají zástupci parlamentních stran, institucí a odborníci. Proti rušení se staví opoziční TOP 09 či ODS. 

29. října rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), že vydavatelství Mafra musí zaplatit 240 000 korun 

za zveřejnění některých informací z odposlechů telefonických hovorů expremiéra Petra Nečase (ODS)  

s někdejší šéfkou jeho kabinetu a současnou manželkou Janou Nečasovou (Nagyovou). Rozhodnutí úřadu nyní 

může Mafra napadnout pouze správní žalobou u soudu. 

30. října zveřejnila agentura STEM volební model pro volby do Poslanecké sněmovny 

za měsíc říjen. Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je 

hnutí ANO s 31 %, druhá ČSSD by získala 22,2 %. Třetí KSMČ by obdržela 13,4 %,  

TOP 09 8,6 %, ODS 6,4 % a KDU-ČSL 6,3 %. Vládní strany by měly v Poslanecké 

sněmovně 143 mandátů. K volbám by přišlo 54 % dotázaných. 

30. října oznámil poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL), že jeho strana chce, aby bylo od roku 2017 možné volit ze 

zahraničí korespondenčně a elektronicky. Příslušný návrh týkající se sněmovních, prezidentských a evropských 

voleb předloží strana do koaličního jednání. Pro korespondenční hlasování se počítá s využitím takzvané 

hlasovací sady, v níž voliči najdou hlasovací lístky, volební obálku, formulář pro ověření totožnosti a 

nadepsanou obálku, ve které pošlou vyplněné dokumenty na příslušný úřad. Pro elektronické hlasování by se 

využil systém datových schránek. Zavedení systému by podle poslance Gabala stálo asi 20 milionů korun.  

31. října řekla dosavadní starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09), že žižkovskou radnici povede ve volbách 

druhá TOP 09, která uzavře koalici s ČSSD a ODS. TOP 09 bude mít v koalici místo původních osmi jen sedm 

hlasů, jedna ze členek klubu plánovaný formát spolupráce odmítla. Sdružení Žižkov (nejen) sobě získalo 11 z 

celkových 35 mandátů. TOP 09 má osm mandátů, ODS a ČSSD každá po pěti. Po dvou křeslech obsadí 

Svobodní, KSČM a nezávislí kandidáti z Volby pro město. 

 
 
Telegraficky:  

 Dne 27. října souhlasila vláda se vznikem centrálního registru vybraných přestupků, který pomůže 
bojovat s drobnou kriminalitou, 

 dne 27. října byl jmenován novým ředitelem Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. 
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