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Událost týdne:  
Dne 29. září pronesl prezident Miloš Zeman proslov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním 

tématem jeho řeči byl terorismus. Prezident uvedl, že o terorismu existují tři mylné představy – domněnka, že 

terorismus vymizí; že ho lze zúžit jen na Islámský stát; a že pro boj s ním stačí standardní forma boje. M. Zeman 

následně navrhl vytvoření speciálních jednotek pro boj s terorismem působících pod hlavičkou OSN. 

29. září premiér Bohuslav Sobotka v New Yorku jednal s předsedou irácké vlády Hajdarem Abádím. Během 

rozhovoru ho ujistil o připravenosti české strany nadále Iráku pomáhat v jeho boji proti IS. Premiér po schůzce 

novinářům řekl, že ČR uvažuje o pokračování dodávek munice do Iráku. Asistenci při dopravě poslední 

schválené české dodávky střeliva poskytly Velká Británie s USA. 

1. října uveřejnil Sociologický ústav AV ČR výsledky šetření, které probíhalo ve dnech 7. až 14. září. Ten se 

zabýval důvěrou veřejnosti k předním politickým představitelům země. Respondentům byl předložen seznam 

29 politiků s formálně nejvyššími stranickými funkcemi (předsedové stran, vybraní místopředsedové a 

předsedové poslaneckých klubů). Mezi politiky s největší důvěrou veřejnosti se zařadili Andrej Babiš, kterému 

vyjádřilo důvěru 53 % procent respondentů, a premiér Bohuslav Sobotka, který se těší důvěře 49 % tázaných.  

K největšímu nárůstu důvěry došlo u Tomia Okamury, který si oproti poslednímu měření polepšil o šest 

procentních bodů. 

2. října Poslanecká sněmovna schválila postupné zvyšování daní z cigaret a tabákových výrobků. K prvnímu 

zvýšení by mělo dojít 1. ledna následujícího roku. V dalších letech by došlo k zdražení až o 3-4 koruny za 

krabičku. Novela zákona je snahou vyhovět evropské směrnici, která určuje spotřební daň na 1000 cigaret 90 

eur. Vzhledem k slabému kurzu koruny, oslabené intervencí ČNB, hrozilo, že by při přepočtu sazby ČR směrnici 

nedodržela a mohla by tak být vystavena sankcím. 

2. října Poslanecká sněmovna schválila soubor vládních novel, které mění některá pravidla týkající se osobních 

dokladů. Lidem starším 70 let budou vydávány občanské průkazy s prodlouženou platností na 35 let. Podraží 

vydání expresního pasu z 1500 na 4000 Kč, bude však vydáván se strojově čitelnými biometrickými údaji a jeho 

vydání potrvá maximálně šest pracovních dnů místo dosavadních patnácti. Pasy bez biometrických údajů 

nebudou od příštího roku vydávány vůbec. Změny se budou týkat i zákona o evidenci obyvatel. Veřejnoprávní 

média budou mít umožněn přístup do registru obyvatel kvůli evidenci poplatníků a vymáhání dlužných částek. 

4. října uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán v Otázkách Václava Moravce, že je potřeba zásadně zlepšit 

podmínky v detenčních zařízeních pro migranty. Řekl také, že očekává žaloby kvůli zadržování migrantů. Ti 

mohou být podle českých azylových zákonů zadržováni pouze kvůli nezbytným opatřením, ve skutečnosti však 

dochází v některých táborech k zadržování i na několik týdnů. Pelikán také prohlásil, že jako jediný z vlády 

nebyl proti zavedení kvót navržených Bruselem. ČR by měla umožnit uprchlíkům, kteří jsou na jejím území, 

požádat o azyl, místo toho, „abychom si je složitě dováželi z Itálie“. 

Telegraficky: 
-  Vedení pražského magistrálu přiznalo používání nelegálních kopií programů Microsoft Office. Kvůli úspoře 

financí plánuje do budoucna přejít na program s bezplatnou licencí. 

- Kvůli závadné vodě v kanalizaci, která se dostala do rozvodů v Praze 6 letos v květnu, vyplatily pojišťovny 

odškodné ve výši takřka 30 milionů korun. 
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