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Událost týdne:   
23. prosince oznámil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, že došlo k  urovnání 
diplomatické roztržky mezi Českem a Řeckem. Athény povolaly 22. prosince svého velvyslance 
v Praze Panajotise Serrise na konzultace zpět do Řecka. Důvodem měly údajně být výroky 
českého prezidenta Miloše Zemana, který mj. vyjádřil svou lítost nad tím, že je Řecko stále 
součástí eurozóny. Po telefonickém rozhovoru L. Zaorálka s jeho řeckým protějškem Nikosem 
Kotziasem se však údajně situace vysvětlila, Zaorálek prý upozornil, že prezidentovy výroky 
nereprezentují stanovisko české vlády, a pozval řeckého ministra zahraničí na návštěvu do Prahy. 
Řecký velvyslanec by se měl do Česka vrát it v průběhu ledna 2016. 

21 . prosince navrhlo ministerstvo zahraničí (MZV) velvyslankyním v Sýrii Evě Filipi a na Slovensku 
Livii Klausové, aby v roce 2016 s ministerstvem dále spolupracovaly na dohodu o provedení 
práce. Obě velvyslankyně měly letos spolupráci s MZV ukončit, neboť podle nového služebního 
zákona by pro stát neměli pracovat zaměstnanci starší 70 let. V současné době čeká na 
projednání v Senátu novela, která by velvyslancům, kteří tento věk přesáhnout, umožnila 
dokončit misi. Tu však bude Senát PČR projednávat až v lednu, proto MZV navrhuje toto opatření 
jako dočasné řešení, než bude novela schválena.  

21 . prosince informoval t iskový mluvčí vlády Martin Ayrer o tom, že vláda rozhodla o vyslání 
pomoci do Makedonie, která má zemi ulehčit zvládání uprchlické krize. Česká republika 
balkánské zemi poskytne 25 policistů, kteří budou v  zemi působit od poloviny ledna do konce 
února 2016, a daruje 20 milionů korun. Byla tak vyslyšena výzva makedonské vlády z  minulého 
týdne adresovaná České republ ice a Maďarsku. Kromě personální pomoci Makedonie požádala i 
o materiál, který by dle ministra obrany Martina Stropnického mohl být odeslán v  průběhu ledna. 

22. prosince došlo k podepsání kolektivní dohody pro zaměstnance ve státní službě. Podpisu se 
účastnili premiér Bohuslav Sobotka a předáci odborů státní orgánů a odborů školských a 
zdravotnických organizací. Dohoda, která nabývá účinnost i 1 . ledna, zajistí zaměstnancům nárok 
na pět dnů placeného zdravotního volna, zvláštní odměny při pracovních i život ních výročí i 
garanci jednání o růstu platů. Odbory prozatím ustoupily od svého požadavku na zvýšení platů o 
25 % , k jednacímu stolu se však vrátí v průběhu ledna. Díky kolektivní dohodě mají odboráři 
zajištěno každoroční vyjednávání o zvyšování platů.  

26. prosince pronesl prezident Miloš Zeman vánoční poselství. V první části ocenil hospodářskou 
situaci, která umožnila růst měsíčních mezd a snížení nezaměstnanosti. Dále zmínil svou vizi 
budoucnosti České republiky, která by se měla svým modelem přiblížit skandinávskému 
sociálnímu státu. V poslední části se zabýval zahraniční polit ikou, ve které vyzdvihl zlepšení 
ekonomických vztahů s asijskými zeměmi. Na závěr projevu se prezident krit icky vyjádřil o z jeho 
pohledu lehkovážném přístupu některých polit iků k migrační krizi. 

Telegraficky 
- Dne 21 . prosince oznámil l iberecký hejtman Martin Půta, že odsupuje ze své funkce. 

Důvodem je vyšetřování jeho údajného přijetí úplatku.  
- Dne 23. prosince informovalo ministerstvo financí o jmenování nové náměstkyně ministra 

financí, kterou se stala Alena Schillerová, jež bude vést sekci daní a cel. 
- Dne 25. prosince se novým náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky stal  

Ing. Petr Prskavec, který doposud působil na postu velitele 251 . protiletadlového oddílu 
ve Strakonicích. 
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