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Událost týdne:  
10. října byly zpřísněny kontroly na hranicích České republiky s Rakouskem. Namátkové kontroly, které byly  

14. září zavedeny na čtrnácti hraničních přechodech, byly rozšířeny na všech dvacet přechodů. Zesílený režim 

zaměřený na kontrolu běženců byl zaveden již v červnu. Od té doby byly zadrženy přibližně 3000 běženců, kteří 

se na českém území vyskytovali nelegálně. Ministr vnitra Milan Chovanec ujistil, že opatření jsou v souladu 

se Schengenským kodexem. V případě, že by Rakousko přistoupilo k dalšímu zesílení ochrany hranic, reagovala 

by Česká republika odpovídajícími kroky. 

5. října vláda schválila návrh ministra obrany Martina Stropnického na vyslání vojenské pomoci Maďarsku. 

Jedná se dvacet vojáků, vojenskou techniku a vybavení (pět nákladních terénních automobilů, jeden ženijní 

stroj, deset polních kuchyní), které bude mít země k dispozici od 15. října na dva měsíce. Spolupráce byla 

navázána v rámci Visegrádské čtyřky a má sloužit k podpoře Maďarska při plnění úkolů souvisejících s ostrahou 

schengenské hranice. 

5. října oznámil Karel Schwarzenberg, že nehodlá znovu kandidovat na post předsedy strany TOP 09. Odůvodnil 

to svým zhoršujícím se sluchem. Z politiky se však nestahuje, v příštích volbách do Poslanecké sněmovny chce 

vést pražskou kandidátku TOP 09. K. Schwarzenberg uvedl, že má silnou motivaci k pokračování v politické 

činnosti díky dvěma lidem, Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi. Nového předsedu bude strana volit  

na listopadovém sjezdu. Svého nástupce K. Schwarzenberg vidí v Miroslavu Kalouskovi, který je dle jeho slov 

„nezpochybněná hospodářská a finanční autorita“.  

7. října rezignoval ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan na svůj post. Ve své funkci skončí k 3. listopadu 2015. 

Svou rezignaci písemně oznámil před zahájením jednání Rady Českého rozhlasu, která se měla zabývat 

údajným porušení zákona, kterého se měl dopustit zaměstnáním svého syna v rozhlase. Sám Duhan svůj 

odchod odůvodnil přetrvávajícími zdravotními komplikacemi. V současné době je v pracovní neschopnosti,  

a tak ho zastupuje náměstek ředitele pro program a vysílání René Zavoral. Od 3. listopadu by ho měl nahradit 

prozatímní ředitel zvolený Radou, který bude funkci vykonávat do zvolení řádného ředitele. 

8. října zveřejnila agentura STEM výsledky svého výzkumu popularity politiků. 

Na čele se umístil ministr financí Andrej Babiš, kterého pozitivně (velmi či spíše 

příznivě) hodnotilo 64 % dotazovaných, na druhém místě se umístil premiér 

Bohuslav Sobotka s kladným hodnocením od 56 % respondentů  

a na třetím místě se umístil ministr obrany Martin Stropnický s 50 %. V první 

šestici se umístili pouze členové vlády, kromě výše zmíněných ještě ministr 

vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel 

Bělobrádek a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. 

Telegraficky: 
- Dne 5. října schválil ministr L. Zaorálek poskytnutí pěti milionů korun z humanitárního rozpočtu MZV na podporu 

vnitřně vysídlených obyvatel Sýrie a syrských uprchlíků v Jordánsku a Libanonu. 

- Dne 7. října byl prezidentem jmenován nový ústavní soudce, a to Jaromír Jirsa. Ústavní soud nebyl kompletní od 

srpna, kdy vypršel mandát Vlastě Formánkové. 

- Dne 9. října bylo zahájeno soudní líčení v kauze privatizace OKD. 


