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Událost týdne:  
Dne 25. března se konala v Bruselu před budovou Evropského parlamentu demonstrace autodopravců ze zemí 

z východu Evropské unie, včetně České republiky. Autodopravci protestují proti německému zákonu  

o minimální mzdě, který zahraničním dopravcům komplikuje práci. Německé ministerstvo práce tvrdí, že na 

8,50 eura (235 Kč) za hodinu mají nárok všichni zaměstnanci po tu dobu, kdy pracují na území 

Německa. Ředitel Institutu silniční dopravy Česmad Bohemia Tomáš Bicera řekl, že jakýkoliv řidič kamionu, 

který vjede na německé území, by musel být honorován minimální mzdou, která je v současné době čtyřikrát 

vyšší, než je tomu v České republice. Český lidovecký europoslanec Pavel Svoboda míní, že poslední slovo ve 

sporu bude mít zřejmě až soud EU. Europoslanec Evžen Tošenovský (ODS) řekl, že tímto problémem se musí 

zabývat především Evropská komise. 

23. března zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) zprávu ke stavu obyvatelstva České republiky. Na konci roku 

2014 v České republice žilo téměř 10 538 300 lidí, tedy zhruba o 25 900 více než o rok dřív. Je to nejvyšší 

přírůstek po roce 2010. Obyvatel přibylo hlavně kvůli přistěhovalcům, jejich počet byl loni nejvyšší za šest let.  

Z ciziny přišlo víc než 41 600 lidí, tedy o zhruba 12 000 víc než předloni a nejvíc po roce 2008. Vystěhovaných 

ubylo zhruba o třetinu na téměř 20 000. V obou směrech migrace převládali Ukrajinci. Mezi přistěhovalci byli 

dále nejčastěji Slováci a Rusové, mezi odcházejícími občané České republiky a Vietnamu. Občanů České 

republiky se loni vystěhovalo o asi 800 víc, než se jich vrátilo. Více lidí se narodilo, než zemřelo. Sňatků loni 

přibylo o téměř 2 100 na necelých 45 600 z předloňského nejnižšího počtu od roku 1918. Lidé v loňském roce 

pro svatby volili především srpen a červen. Množství rozvodů se po předloňském růstu loni snížilo. Podle 

předběžných údajů rozvodů ubylo o asi 1 100 na 26 800.  

24. března řekl prezident Miloš Zeman, že nesouhlasí s tím, aby se americká vojska, která budou projíždět 

Českou republikou, označovala jako okupační. Podle prezidenta Československo v minulém století okupaci 

zažilo dvakrát, a proto lidé vědí, jak okupace vypadá.  

25. března řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že představitelé vládní koalice se dohodli na základních 

parametrech návrhu zákona o registru smluv, který bude v příštích dnech připraven. 

26. března oznámila Strana soukromníků, že  chce zabránit zavedení registračních pokladen, které označila  

za příklad "likvidační regulokracie" současné vlády. Zamítnutí pokladen chtějí vyjednat i s dalšími zákonodárci. 

V případě schválení zákona chystají protestní akce. Strana má v parlamentu jednoho zástupce – senátora Ivo 

Valentu.  

29. března začal Českou republikou projíždět americký 2. mechanizovaný pluk, který se vrací z aliančního 

cvičení v Pobaltí do své domovské základny Rose Barracks v bavorském Vilsecku. Konvoj s cca 120 vozidly byl 

rozdělen do třech kolon, které projely po třech trasách Harrachov – Liberec, Náchod – Pardubice a Bohumín – 

Vyškov. Po přenocování všechny kolony zamířily do kasáren Ruzyně v Praze, kde se američtí vojáci zdrží  

do 31. března z důvodu technické údržby jeden den. Následující den pak americká jednotka opustí Českou 

republiku přes hraniční přechod Rozvadov. 

Telegraficky: 
 Dne 24. března byl z poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie vyloučen Tomio Okamura, následně klub opustili také Radim 

Fiala a Milan Šarapatka, 

 dne 26. března informoval mluvčí Strany Zelených (SZ) Jan Žáček, že pražskou SZ povede místostarosta Prahy 7 Ondřej 
Mirovský, 

 dne 26. března oznámila média, že se odvolaná starostka Semil Věra Blažková (ANO 2011) vzdala mandátu zastupitele. 


