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Událost týdne:  
25. září schválila jednomyslně vláda návrh rozpočtu na příští rok počítající se schodkem 50 miliard 
korun. Příjmy by měly činit 1314,5 miliardy korun, výdaje 1364,5 miliardy korun. Vláda zároveň rozhodla 
o růstu platů zaměstnanců ve veřejné správě a bezpečnostních sborech, kteří budou mít od listopadu o 
10 % vyšší výdělky. Učitelé si polepší o 15 %. Školské odbory ukončily následující den stávkovou 
pohotovost. Vláda schválila i růst důchodů od ledna v průměru o 475 korun měsíčně a dodatečné tři 
miliardy korun pro vysoké školy. Výši schodku v době pozitivní ekonomické situace kritizuje opozice. 
Rozpočet musí schválit ještě nová Poslanecká sněmovna PČR, která vznikne po říjnových volbách. 
 
25. září oznámil na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že vláda schválila zprávu o plnění 
programového prohlášení, v níž mimo jiné doporučuje příští vládě, aby vylepšila pozici ČR v EU, 
zejména aktivitou při jednání o brexitu. Důležité je dle dokumentu také zvyšovat výdaje na obranu, aby 
v roce 2020 dosáhly 1,4 % HDP, investovat do průmyslových inovací či chránit půdu před suchem. Za své 
největší úspěchy považuje vláda stabilizaci rozpočtu, snížení nezaměstnanosti či zvýšení minimální 
mzdy. 
 
25. září zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zářijový volební model, podle nějž by 
ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO s 30,9 % hlasů. Následovala by ho ČSSD (13,1 %), dále KSČM 
(11,1 %), ODS (9,1 %), SPD (7,3 %), Piráti (6,4 %) a KDU-ČSL (6,2 %), která by byla poslední stranou, jež 
by se dostala do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). Naopak TOP 09 by se dle CVVM s 4,4 % do PS PČR 
neprobojovala. V tomtéž týdnu zveřejnila agentura Median výsledky svého průzkumu, podle nějž by se   
7 % hlasů překročila 5% hranici potřebnou pro vstup do PS PČR i TOP 09. 
 
27. září zamítl pražský městský soud odvolání žalobců, když potvrdil, že členové skupiny Ztohoven, kteří 
v roce 2015 vyměnili prezidentskou standartu nad Pražským hradem za obří červené trenýrky, budou 
potrestáni půlroční podmínkou s ročním odkladem. Za napáchané škody musí zaplatit přes 60 tisíc korun. 
Žalobci požadovali mimo jiné ještě peněžitý trest. 
 
27. září informoval server Seznam Zprávy, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se omluvil ze schůzky 
s prezidentem Milošem Zemanem. Prezidentovo pozvání Zeman dle svých slov odmítl proto, že nechce 
ohrozit důvěryhodnost vyšetřování kauzy korupce v Lesní správě Lány, jíž dozoruje a jež současně patří 
pod prezidentskou kancelář. 
 
1. října oznámilo Sdružení Českých Taxikářů, že se brněnští taxikáři připojí následující den k protestu 
pražských taxikářů proti konkurenci ze společnosti Uber. Pražští taxikáři oznámili záměr jezdit 
v dopoledních hodinách kolem pražského letiště. Brněnští taxikáři ohlásili, že pojedou krátce po poledni 
z centra města na letiště v Tuřanech a zpět. Již o několik dní dříve informoval mluvčí vlády Martin 
Ayrer, že spor mezi pražskými taxikáři a řidiči ze společnosti Uber probere v následujícím týdnu na 
Pražském hradě expertní skupina pod vedením vládního zmocněnce pro digitální agendu Ondřeje 
Malého. 
 
Telegraficky  

- Dne 25. září potvrdila mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková, že celní správa podá 

kasační stížnost v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, který rozhodl o zrušení 

zajišťovacích příkazů vůči firmě FAU. 

- Dne 29. září informovalo ministerstvo zahraničí, že barmská státní poradkyně a někdejší disidentka 

oceněná Nobelovou cenou za mír Su Ťij se rozhodla odložit návštěvu ČR kvůli krizi v Barmě, jíž měly 

rozpoutat etnické čistky muslimské menšiny Rohingů ze strany barmské armády. Návštěva se měla 

uskutečnit v říjnu. 

- Dne 29. září potrestal soud bývalého policistu Karla Kadlece dvacetiměsíční podmínkou se čtyřletým 

odkladem a čtyřletým zákazem řízení za loňské nabourání 24 aut na Vinohradech v Praze.   

- Dne 1. října nabyly účinnosti novely, na jejichž základě budou v ČR existovat jen dva typy věznic – 

věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznic s ostrahou budou posíláni i vězni, kteří 

dosud patřili do věznice s dohledem či dozorem. 
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