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Událost týdne:  
Dne 26. října ve 14 hodin začaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Občané vybírali během 26. a 27. 

října 200 zástupců z řad politických stran do dolní komory Parlamentu. 27. října v pozdních hodinách byly 

uveřejněny oficiální výsledky – volby vyhrála ČSSD s 20,45 % hlasů, což ji v nové Poslanecké sněmovně zaručuje 

50 křesel. Druhé místo obsadilo hnutí ANO 2011 podnikatele Andreje Babiše s 18,65 % (47 křesel), třetí skončili 

komunisté, kteří jako jediná strana bývalé poslanecké sněmovny získali více hlasů, než v roce 2010 – KSČM 

obdržela 14, 91 % hlasů (33 křesel). Následuje TOP 09 a STAN s 11,99 % (26 křesel), ODS 7,72 % (16 křesel), 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6,88 % (14 křesel) a KDU-ČSL s 6,78 % (14 křesel). V Poslanecké 

sněmovně zasedne celkem sedm stran. Pětiprocentní klauzuli nepřekročila Strana Zelených (3,19 %), Pirátská 

strana (2,66 %), Strana svobodných občanů (2,46 %), SPOZ (1,51 %), DSSS (0,86 %), Hnutí Změna (0,57 %) a 

volební blok Hlavu vzhůru (0,42 %). Volební účast byla 59,48 %. Následující den vyzvalo předsednictvo ČSSD 

výzvu k odstoupení Bohuslava Sobotky z čela strany, Sobotka byl vyloučen také z vyjednávacího týmu ČSSD. 

Bohuslav Sobotka následně oznámil, že odstoupit nehodlá. 

21. října o půlnoci skončila možnost zveřejňovat volební průzkumy – od následujícího dne by agenturám 

hrozila až půlmilionová pokuta. Další průzkumy mohly být uveřejněny až v sobotu od 14h, tedy po uzavření 

volebních místností.   

21. října oznámil ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček, že Česká republika v letošním roce 

přijde o 1,1 miliardy korun z evropských fondů na projekty, které spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Od roku 2007 měl resort k dispozici téměř 61 miliard korun na svoje projekty z fondů EU.  

22. října oznámila Konfederace politických vězňů (KPV) v dopise adresovaném Pražskému hradu, že letos 

poprvé nepošle prezidentu republiky své nominace na státní vyznamenání. KPV vadí, že se současný prezident 

Miloš Zeman nepostavil komunismu. Místopředseda KVP Leo Žídka řekl, že KPV by se nebránila vyznamenání 

vzešlému z iniciativy jiných státních institucí, jako jsou Poslanecká sněmovna nebo Senát.  

23. října oznámila Československá strana socialistická, že chce po Ústavním soudu České republiky, aby zamítl 

termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Straně vadí nerovné postavení malých stran, které prý 

nemají ze zákona zajištěné financování a přiměřený prostor ve veřejnoprávních médích. Ústavní soud se 

žalobou začne zabývat pravděpodobně ve čtvrtek.  

24. října oznámil prezident republiky Miloš Zeman, že je pro prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Podle 

prezidenta Zemana by bez prolomení mohlo přijít o práci až 8500 lidí a zároveň by se zvýšila energetická 

závislost země.  

25. října vyzvalo brněnské sdružení Studentské jaro všechny rektory českých univerzit, aby se neúčastnili oslav 

státního svátku 28. října na Pražském hradě. Sdružení ve své zprávě uvádí, že prezident Zeman pojímá 

státnický akt jako svůj soukromý večírek. Sdružení také vadí, že Zeman na Pražský hrad nepozval rektora 

Masarykovi univerzity Mikuláše Beka a rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Podle ČTK z 28 

pozvaných rektorů vysokých škol pozvánku na ceremoniál odmítlo již 20 z nich – mimo jiné i rektor Univerzity 

Karlovy v Praze Václav Hampl. Ceremoniálu se nezúčastní také primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček 

(TOP 09).  

Telegraficky: 
 Dne 21. října podepsal prezident Miloš Zeman všechna čtyři zákonná opatření, která schválil Senát,   
 dne 25. října byl novým rektorem Univerzity Karlovy v Praze zvolen lékař Tomáš Zima.   


