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Událost týdne: 

Dne 15. září schválila vláda zvýšení minimální mzdy v České republice. Minimální mzda se od ledna příštího 

roku zvýší o 700 korun na 9 200 korun. S návrhem nesouhlasili zaměstnavatelé, rozhodnutí vlády označili          

za porušení dohod sociálních partnerů. Podle premiéra Bohuslava Sobotky ale současná výše minimální mzdy 

neumožňuje lidem, kteří za ni pracují, důstojnou existenci. Naposledy se minimální mzda zvyšovala o 500 

korun v srpnu 2013, předtím se od roku 2007 neupravovala vůbec. 

16. září se shodli poslanci na zasedání Poslanecké sněmovny, že situace na Ukrajině by se měla řešit 

diplomaticky dohodou mezi Ukrajinou, Ruskem, Evropskou unií a Spojenými státy, která by byla založena         

na svrchovanosti a územní celistvosti této země. 

17. září řekl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, že Česká republika neplánuje žádný hromadný odchod 

krajanů z Ukrajiny, kteří už nyní mají velmi zjednodušenou cestu, jak se trvale usadit v České republice. Ministr 

Zaorálek následně odletěl na Ukrajinu, aby se v Žytomyru setkal s volyňskými Čechy a seznámil se s jejich 

situací. Přivezl s sebou také přes 100 kilogramů zdravotnického materiálu určeného pro nemocnice na východě 

Ukrajiny. 

18. září odvolal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Zdeněk Hazdra ředitele Odboru 

informatiky a digitalizace Petera Rendeka. Odvolání souvisí mimo jiné i se závěry komise, která prověřovala 

zprávu o chybách v digitalizovaných materiálech Archivu bezpečnostních složek (ABS). Zakladatel ústavu a jeho 

bývalý šéf Pavel Žáček považuje Rendekovo odvolání za dokončení personální čistky a pokračování útoku         

na samu podstatu ÚSTR. 

19. září zveřejnila agentura STEM preference politických stran    

za měsíc září. Stranické preference ukazují rozložení politických 

sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně 

nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat 

preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit 

žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než 

by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují 

jen účastníci voleb. Nejvíce preferencí má hnutí ANO s 23,9 %, 

druhá ČSSD by získala 16,8 %, třetí KSČM 11,3 %. Následují TOP 

09 (6 %) a ODS (5,1 %).  

20. září byl zvolen novým šéfem Vojenského výboru 

Severoatlantické aliance (NATO) náčelník generálního Armády České republiky štábu Petr Pavel. V sobotu o 

tom rozhodli zástupci zemí NATO v litevském Vilniusu. Kromě něj na post kandidovali dva generálové z Řecka a 

Itálie. Do hlavní centrály NATO v Bruselu by mohl Pavel zamířit v polovině příštího roku. Dvaapadesátiletý 

český generál od začátku platil za favorita volby. Pavel si myslí, že do čela Vojenského výboru ho zástupci zemí 

NATO vybrali na základě reputace, kterou vybudovali čeští vojáci v zahraničních misích. Podle politických 

představitelů země se jedná o diplomatický úspěch České republiky. 

Telegraficky: 

 Dne 19. září schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o vojácích z povolání, která mění zejména 

systém odměňování příslušníků ozbrojených sil. 


