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Událost týdne: 

Dne 19. listopadu si zvolil Senát České republiky své vedení. Předsedou Senátu byl podle předpokladů opět 

zvolen Milan Štěch (ČSSD). Štěch v tajných volbách získal 70 ze 78 odevzdaných hlasů. Místopředsedy Senátu 

budou dál Zdeněk Škromach (ČSSD), Přemysl Sobotka (ODS) a Miluše Horská (KDU-ČSL a nezávislí). Čtveřici 

zástupců předsedy horní komory nově doplnil Ivo Bárek (ČSSD). Místopředsedy volilo 79 senátorů, dva hlasy 

byly neplatné. Bývalý předseda senátního výboru pro veřejnou správu Bárek dostal 73, Sobotka 71, Horská 70 

a Škromach 66 hlasů. 

17. listopadu se konaly po celé České republice vzpomínkové akce k 17. listopadu 1989. V Praze dominovaly 

protesty proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Tisíce jeho odpůrců dorazily dopoledne na Národní třídu, kde mu 

vystavily symbolickou červenou kartu. Při odpoledním odhalení pamětní desky na Albertově pak stovky lidí 

Zemana vypískaly a vyzývaly ho k odstoupení. Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil počínání 

Zemanových odpůrců na Albertově za ostudu vzhledem k přítomnosti dalších středoevropských prezidentů. 

Předseda ODS Petr Fiala pak míní, že demonstrace jsou důkazem toho, že Zeman společnost stále více 

rozděluje. Prezident Miloš Zeman pak na Pražském hradě přivítal prezidenty zemí visegrádské čtyřky spolu 

s německým prezidentem Joachimem Gauckem.  

18. listopadu řekl mluvčí Pražského hradu prezidenta Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman pozval na leden 

do České republiky představitele čtyř vítězných mocností druhé světové války, mezi nimi i ruského prezidenta 

Vladimira Putina. Zeman je pozval na připomínku 70. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora         

v polské Osvětimi, které připadá na 27. leden. Zda se hlavy USA, Ruska, Velké Británie a Francie akce zúčastní, 

nemá Hrad podle Ovčáčka zatím potvrzeno. 

19. listopadu zveřejnila agentura STEM volební model pro měsíc listopad. Podle volebního modelu by volby 

vyhrálo hnutí ANO 2011 se ziskem 32 % hlasů, druhá by skončila ČSSD s 20 % a třetí KSČM s 13,8 % hlasů. 

Následuje ODS (7,1 %), TOP 09 (6,9 %) a KDU-ČSL (6 %). Průzkum proběhl ve dnech  31. 10. – 9. 11. 2014           

a zúčastnilo se ho 1 071 osob.   

20. listopadu oznámila média, že poslanecké kluby předjednaly zvýšení platů zákonodárců, včetně poslanců,   

od příštího roku o 7 500 korun.  Kdyby se kluby nedohodly, platy by stouply automaticky o více než čtvrtinu, 

tedy zhruba 15 000 korun. V předchozích letech byly platy zákonodárců sníženy a zmraženy. 

21. listopadu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum k důvěryhodnosti ústavních 

institucí v zemi. Podle průzkumu se nejvyšší důvěře mezi občany těší vláda, které důvěřuje 45 % dotázaných. 

Následuje krajské zastupitelstvo (44 %) a hejtman kraje (41 %). Naopak nejnižší důvěru mezi občany má Senát 

(32 %), Poslanecká sněmovna (34 %) a prezident republiky (37 %). Právě instituce prezidenta republiky 

zaznamenala nejhlubší propad důvěry. Průzkum proběhl ve dnech 3.–10. listopadu 2014 a zúčastnilo se ho       

1 085 respondentů.  

 
Telegraficky: 

 Dne 18. listopadu řekl ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), že v České republice  by mohl začít 

působit ombudsman pro děti, 

 dne 20. listopadu začalo hlavní líčení v kauze Jany Nečasové, dříve Nagyové, obžalované ze zneužití 

Vojenského zpravodajství. 
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