
2007. november 20. – Tomás
Julínek egészségügyi miniszter
bejelentette, hogy 2008 január-
jától az orvosi kivizsgálásért és a
recept minden tételéért 30, egy-
napi kórházi tartózkodásért 60,
míg az éjjeli és az ünnepi ügye-
let igénybevételéért 90 koronát
kell fizetni Csehországban.
2007. november 20. – Több
száz cseh sertéstenyésztő tünte-
tett Prágában a mezőgazdasági
minisztérium előtt követelve,
hogy az állam térítse meg az ala-
csony felvásárlási árak és a nö-
vekvő termelői költségek okozta
kárukat. Petr Gandalovič mi-
niszter elutasította a követelést.
2007. november 20. – Csehor-
szágban leszbikus nőkről szóló
irodalmi alkotásokat terjesztő
könyvkiadót alapítottak.
2007. november 22. – Budapes-
ten, a Közép-európai Kulturális
Intézetben Hajnal Mihály, Prá-
gában élő, magyar származású
festő- és grafikusművész leg-
újabb munkáiból nyílt kiállítás.

2007. november 22. – Új mi-
niszteri rendelet szerint a cseh
egészségügy 2008. január 1-jé-
től 208 milliárd koronát kap az
államtól, 13 milliárd koronával
többet a 2007. évinél.
2007. november 22. – A prágai
Hradzsin múltját bemutató ál-
landó kiállítás magyar vonatko-
zású történelmi tárgyakkal bő-
vült: V. László (1440–1457) ma-

gyar és cseh király restaurált ci-
pőit, halotti leplét és a koporsó-

ban lévő párnáját is láthatja a
közönség. V. László a prágai
Szent Vitus-székesegyház kirá-
lyi sírboltjában van eltemetve, s
halotti ruházatának fennmaradt
darabjait először állították ki.
2007. november 23. – A Never
Again – 1945–1948 nevű szer-
vezet aláírásgyűjtést indított a
második világháború után a Be-
neš-dekrétumok alapján vagyo-
nukat vesztett szlovákiai magya-
rok és németek kárpótlásáért.
2007. november 25. – A brünni
állatkertben jegesmedvebocsok
születtek.
2007. november 26. – A cseh
Energetikai Szabályozó Hivatal
(ERU) közlése szerint 2008. ja-
nuár 1-jétől a lakossági áram át-
lagban több mint 10, míg a hő-
szolgáltatás átlagban majdnem
20 százalékkal drágul, továbbá
az állam a földgáz elosztási árait
4,5, a szállítási árait 5,2 száza-
lékkal emeli. Az RWE Transgas
szolgáltató december 3-án la-
kossági földgáz árának 7,4 szá-
zalékos emelését, december 5-
én az E.ON energetikai csoport
az áram árának átlagban 11,1
százalékos, a földgázénak 7,5
százalékos emelését jelentette be
2008. januári hatállyal.
2007. november 28. – Közép-
kelet-európai klasztermegálla-
podást írt alá Brüsszelben Alsó-
Ausztria, Felső-Ausztria, Salz-
burg, Tirol, a Podravje régió
(Szlovénia), Csehország, Szlo-
vákia, Lengyelország, Horvátor-
szág, Dél-Tirol és Nyugat-Du-
nántúl.
2007. november 28. – Václav
Klaus ismét jelöltként indul a
2008 februárjában esedékes
csehországi államfőválasztáson.

2007. november 29. – Együtt-
működési megállapodást írt alá
Prágában a magyar és a cseh
adóhivatal.
2007. november 29. – Több
száz cseh orvos és egészségügyi
dolgozó tüntetett Prágában a tár-
ca azon terve ellen, hogy 2008.
januártól nyolc órával megemel-

né az egészségügyiek heti mun-
kaidejét.
2007. december 1. – Észak-
Morvaországban átadták a for-
galomnak az Ostrava–Bohumín
autópálya (D47) első, 17,2 kilo-
méteres szakaszát. Ezzel a cseh
autópályák hossza 1002 kilomé-
terre nőtt.
2007. december 1. – A třeboňi
ponty európai védjegyet kapott
az Európai Uniótól.

2007. december 1. – Egy prágai
biztonsági cég fővárosi irodájá-
ból az egyik alkalmazott félmil-
liárd koronát tulajdonított el,
ami Csehország történetének
legnagyobb értékű készpénzlo-
pása.
2007. december 4. – Az ameri-
kai Warburg Pincus magán be-
fektetési cég többségi részt szer-
zett a centrum.cz cseh internetes
portálban.
2007. december 4. – Közel
százezer cseh oktatásügyi alkal-
mazott sztrájkolt magasabb bé-
reket és több pénzt követelve a
cseh közoktatás számára. Az
újonnan kinevezett cseh oktatási
miniszter, Ondřej Liška nem
ígérte meg a követelt 3 milliárd
koronás pluszforrást a bérek és
az oktatási segélyek emelésére.

2007. december 5. – Túlélte az
ellenzék által kezdeményezett
képviselőházi bizalmi szavazást
a Mirek Topolánek vezette jobb-
közép cseh kormány.
2007. december 5. – A cseh
képviselőház jóváhagyta a cseh
hadsereg 2008. évi külföldi
misszióit, és eszerint Irakban
csökkenti, Afganisztánban növe-
li a nemzetközi missziókban
részt vevő katonáik számát.
2007. december 5. – A cseh
képviselőház elfogadta a 2008.
évi költségvetés tervezetét,
amely 2008-ban 70,8 milliárd

koronás (3,70 milliárd euró) hi-
ányt irányoz elő (kevesebbet,
mint a korábbi években). A költ-
ségvetés bevételi oldala 1,037
ezer milliárd, a kiadási oldala
1,107 ezer milliárd koronát ter-
vez. A cseh költségvetés történe-
tében először haladják meg java-
solt bevételek az ezer milliárd
koronát. A költségvetés a gazda-
ság öt százalékos erősödésével
és 3,8 százalékos inflációval
számol.
2007. december 5. – A cseh kor-
mány 1,25 milliárd koronát jut-
tat infrastrukturális fejlesztésre a
jövőben felállítandó amerikai ra-
darállomás (Brdy) környékén
fekvő településeknek.
2007. december 6–7. – Tizen-
egy európai környezetvédő akti-
vista, köztük cseh és magyar is,
elfoglalta az észak-csehországi
Prunérovi Erőmű mintegy 300
méter magas kéményét, hogy
így tiltakozzanak az üvegházha-
tást okozó gázokkal való globá-
lis szennyezés ellen.
2007. december 7. – Megkezdte
tagjainak toborzását a cseh szél-
sőjobboldali Nemzeti Párt által
létrehozott félkatonai szervezet,
a Nemzeti Gárda.
2007. december 8. – Prágában,
a Kisoldalon megnyílt a Václav
Havel Könyvtár „Václav Havel
– cseh mítosz” című kiállítása,
ahol a volt elnök életének kor-
szakaiból vett tárgyak, sőt egy
berendezett dolgozószoba-sarok
vallanak személyéről a gyerek-
kortól napjainkig.

2007. december 9–10. – A Vi-
segrádi Négyek és Szlovénia mi-
niszterelnökei az észak-morva-
országi Ostraván találkoztak,
mely alkalommal Moldova mi-
nisztereivel is tanácskoztak az
ország európai integrációs törek-
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