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Událost týdne:  
Dne 4. srpna oznámila média, že Česká republika kvůli prezidentu Miloši Zemanovi jako jediná unijní země 

vetovala návrh, aby se evropské politické špičky vyhnuly čínské oslavě výročí konce 2. světové války. EU se chce 

oslavě v Pekingu vyhnout i kvůli napětí mezi Čínou a Japonskem. Součástí čínských oslav bude i vojenská 

přehlídka, kde mají Číňané ukázat nové zbraně. Účast na přehlídce již potvrdilo Rusko. Právě přítomnost 

ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské armády je ale podle diplomatů jedním z důvodů, proč se budou 

západní vlády zdráhat své reprezentanty do Pekingu vyslat. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) 

nevyvolala cesta českého prezidenta do Číny žádný zásadní rozpor ani v rámci Evropské unie.  

3. srpna řekli ředitelka odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničí Kristina Larischová a ředitel Nadace 

Vize 97 Vangelis Zingopis, že nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 nebude chtít po ministerstvu 

zahraničí licenční poplatek za užití jména někdejšího prezidenta Václava Havla, pokud se nebude jednat o 

komerční účely. 

3. srpna uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí, že vládě navrhne zvýšení minimální mzdy o 700 Kč. 

Minimální mzda by se mohla od ledna 2016 zvednout na 9900 Kč. Vzrostla by tak o 7,6 procenta.  

4. srpna se stal předsedou strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, který byl zvolen  

v hlasování na volební konferenci. Místopředsedou hnutí se stal poslanec Radim Fiala. 

5. srpna uvedl zdravotnickydenik.cz, že systém zdravotního pojištění loni skončil v plusu, příjmy činily  

241,2 miliardy korun a výdaje 239 miliard. Stát poslal do systému nejvíc peněz v historii, 59,9 miliardy, 

meziročně o 6,2 miliardy víc. 

6. srpna uvedla média, že Česká republika patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Za prvníletošní 

pololetí evidovalo ministerstvo vnitra 784 žádostí o mezinárodní ochranu. Maďarsko jich mělo 85krát víc, 

Rakousko 36krát, Švýcarsko patnáctkrát a Bulharsko devětkrát víc. Méně než v České republice se uprchlíci 

snaží získat útočiště v pobaltských státech, na Slovensku či ve Slovinsku.  

7. srpna navrhl prezident Miloš Zeman Senátu jako kandidáta na ústavního soudce místopředsedu Městského 

soudu v Praze Jaromíra Jirsu. Pokud senátoři Jirsovu nominaci schválí, nahradí tento bývalý prezident 

Soudcovské unie u Ústavního soudu Vlastu Formánkovou. 

8. srpna se stal předsedou nejmenší parlamentní strany Úsvit - Národní koalice válečný veterán Miroslav 

Lidinský. Na volební konferenci v Praze mu dala hlas většina delegátů strany. Bývalá strana Tomia Okamury 

zároveň kompletně obměnila vedení, které čítá 15 lidí, a změnila název a logo. 

 
 

 
Telegraficky: 

 Dne 3. srpna řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Jan Štoll, že resort zdravotnictví chce investovat do 

roku 2020 do sedmi státních nemocnic přes deset miliard korun.  


