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Událost týdne:  

Dne 4. října vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zprávu, ve které uvádí, že nejvíce občanů 

České republiky důvěřuje Armádě ČR – celkem 67 % lidí. Policii důvěřuje 61 % občanů, na třetí pozici 

v důvěryhodnosti institucí veřejného života se umístilo rádio (53 %). Televizi důvěřuje 47 % občanů, tisku 38 % 

a církvím pouze 24 %. Průzkum se uskutečnil od 9. do 16. září a zúčastnilo se ho 1029 lidí.  

30. září vydala agentura STEM výzkum, ve kterém zjišťovala motivy 

občanů k účasti v předčasných volbách, které se uskuteční ve dnech 25. - 

26. října 2013. Celkem 37 % dotázaných uvedlo, že k volbám půjde kvůli 

současné nespokojenosti s politickou situací v zemi, 19 % respondentů 

uvedlo, že chce podpořit politiku/program určité politické strany, 17 % 

dotazovaných se obává zhoršování ekonomické krize a pouze 14 % bere 

účast ve volbách jako samozřejmost. Dále 11 % respondentů uvedlo, že 

chce dostat do nejvyšší politiky nové tváře a 2 % podporuje konkrétního 

politika. Průzkum dále uvádí, že 1/5 občanů není stále rozhodnuta, komu 

připadne jejich hlas. Průzkumu, který probíhal ve dnech 29. 8. – 8. 9. a 15 

– 21. 9. 2013, se zúčastnilo celkem 1671 respondentů  

1. října vyzvala Rada seniorů České republiky důchodce, aby se zúčastnili předčasných parlamentních voleb a 

doporučila jim, aby nevolili strany bývalé vládní koalice. Na společné tiskové konferenci se zástupci ČSSD to 

prohlásil předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. 

2. října se na 384 středních školách po celé republice konaly tzv. studentské volby. Tento projekt má zvýšit 

zájem mladých lidí o politiku. Vítězem voleb se stala TOP09 se 17,8 %, druhá skončila Pirátská strana s 17,73 %. 

Následovalo hnutí ANO 2011 (13,44 %), ČSSD (8,01 %), DSSS (7,15%), ODS (6,19 %), KSČM (4,74 %) a Strana 

svobodných občanů (4,18%). Celkem hlasovalo 55 551 studentů. 

3. října zveřejnil eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn první odhady finanční pomoci pro 

povodněmi postižené země EU. Česká republika by měla dostat 15,9 milionu eur (téměř 412 milionu korun). 

Peníze na úhradu škod, které způsobily letošní povodně, by se do České republiky mohly dostat ještě letos. 

Návrh musí ještě odsouhlasit všechny členské země EU a také Evropský parlament.  

4. října vydala agentura STEM průzkum týkající se členství České republiky v Evropské unii. Se členstvím v EU je 

spokojeno 41 % občanů – jedná se o nejnižší číslo od vstupu země do EU. 

6. října odcestoval prezident Miloš Zeman na oficiální čtyřdenní návštěvu státu Izrael, kde se mj. setká 

s izraelským prezidentem Shimonem Peresem. Prezidentskou delegaci tvoří vybraní novináři, čtyři ministři a 

zástupci některých firem.  

Telegraficky: 
 Dne 2. října vylosovala Státní volební komise politickým stranám čísla, se kterými půjdou na konci října do 

předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. 
 Dne 3. října nevyhověl středočeský krajský soud již čtvrté žádosti obviněného Davida Ratha o propuštění 

z vazby. 
 Dne 3. října uvedl Václav Klaus, že ve své nové knize knize Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí 

doporučuje, aby ČR vystoupila z Evropské unie.  
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