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Událost týdne:  
5. října potvrdil bývalý velvyslanec ve Francii a současný ředitel agentury STEM Pavel Fischer, že se ve 
volbách v příštím roce hodlá ucházet o prezidentský post. Nominaci získal díky podpoře více než 10 
senátorů z ČSSD, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 i nezávislých. Fischer se domnívá, že v probíhajících 
prezidentských kampaních schází témata jako rozvoj venkova, dlouhodobé směřování ČR či důstojný 
život seniorů. Jako prezident by prošetřil amnestii exprezidenta Václava Klause. Fischer působil i jako 
poradce prezidenta Václava Havla.  
 
3. října zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky průzkumu, podle nějž v září vzrostla 
oproti červnu důvěra v prezidenta o 3 %, konkrétně na 51 %. Prezident tak téměř dohnal svou květnovou 
ztrátu, kdy důvěra v něj klesla v důsledku událostí kolem vládní krize z 55 % na 41 %. 
 
4. října informoval server Aktuálně.cz, že společnost Liglass Trading CZ, kterou loni doporučil hradní 
kancléř Vratislav Mynář Kyrgyzstánu ke stavbě kaskád vodních elektráren, darovala ve stejném roce 
Straně práv občanů 200 tisíc korun (SPO). Mynář stál v letech 2010 až 2013 v čele strany. Čestným 
předsedou strany je prezident Miloš Zeman, který dle svých slov o daru nic neví. Mynář jakoukoliv 
souvislost mezi darem a doporučením firmy odmítá. 
 
4. října prohlásil volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v předvolebním rozhovoru s ČTK, že není možné, 
aby ČR měla trestně stíhaného premiéra, neboť by to narušilo její vztahy se zahraničními partnery. 
Uvedl dále, že chce s ČSSD volby vyhrát. 
 
4. října informovala agentura ČTK o výsledcích studentských sněmovních voleb, které od roku 2010 
pořádá Člověk v tísni. Středoškoláci hlasovali nejhojněji pro Piráty, kteří by dostali až 25 % hlasů. Na 
druhém místě skončilo hnutí ANO (11,88 %), třetí TOP 09 (11,75 %), čtvrtá by se umístila SPD (7,76 %). 
5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR by překročili i Zelení, ODS a hnutí Sportovci. 
 
5. října uvedl prezident Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov, že přímo volený 
prezident by měl mít širší pravomoci včetně zákonodárné iniciativy. Na přehlasování prezidentského 
veta by dle Zemana mělo být třeba 120 hlasů poslanců namísto současných 101. Některá rozhodnutí, 
například udělování státních vyznamenání, by dle něj neměla vyžadovat spolupodpis premiéra. 
 
6. října zveřejnila Mladá fronta Dnes výsledky průzkumu agentury STEM/MARK z přelomu září a října, 
podle nichž by ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO s 27,7 % hlasů. Na druhém místě by skončila 
KSČM (11,9 %), třetí by se umístila ČSSD (11,7 %). Následovala by SPD (9,2 %), ODS (7,5 %), Piráti (7,4 %), 
TOP 09 (6,7 %) a KDU-ČSL (5,8 %). Podle volebního modelu agentur STEM a STEM/MARK pro televizi Nova, 
jenž byl zveřejněn o dva dny později, by ve volbách zvítězilo ANO s 26,5 % hlasů. Podpora ANO tak dle 
STEM klesá, ještě v červenci mu průzkum přisuzoval 32,9 % hlasů. 
 
6. října došlo ke střetu mezi zástupci ANO a ČSSD kvůli memorandu o možné těžbě lithia na Cínovci, 
které začátkem týdne podepsali ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) a australská firma European Metals 
Holdings (EMH). Podle předsedy ANO Andreje Babiše může ustanovení memoranda o ochraně investic 
vyvolat mezinárodní arbitráž. Havlíček to však odmítl a uvedl, že pro ČR z memoranda nevyplývají žádné 
právní závazky. KSČM oznámila, že chce kvůli memorandu svolat ještě do sněmovních voleb mimořádnou 
schůzi Poslanecké sněmovny PČR. 
 
Telegraficky  

- Dne 2. října protestovali pražští řidiči pomalou jízdou pražskými ulicemi proti konkurenci typu 
společnosti Uber. Doprava zhoustla zejména kolem Letiště Václava Havla. Dle organizátorů se do 
protestu zapojilo 1000 až 1200 taxikářů. 

- Dne 4. října udělila Otevřená společnost hlavní anticenu za omezování svobody projevu poslancům 
v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) kvůli jejich snaze obnovit trestný čin hanobení prezidenta. 

- Dne 8. října byla zahájena konference Forum 2000 s názvem „Jak posílit demokracii v nejisté době“. 
21. ročníku se zúčastnilo více než sto delegátů z rozličných zemí. 
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