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Událost týdne:   
9. března informoval server Neovlivni.cz, že farmě Čapí hnízdo, která je v současné době 
prošetřována Evropským úřadem proti podvodům, byla v  minulosti udělena pokuta ve výši 3,6 
milionů korun za neoprávněný způsob čerpání dotací. Ministr financí, jež je vlastníkem 
společnosti Agrofert, pod kterou Čapí hnízdo spadá, však doposud tvrdil, že žádné chyby ve 
využívání dotací odhaleny nebyly. Na dotaz ČTK ohledně nových informací odvětil, že o těchto 
skutečnostech nic neví. O den později ministra financí vyzvali předsedové obou komor PČR, 
Milan Štěch a Jan Hamáček, aby jasně vysvětlit všechny okolnosti případu. Dně 11 . března 
oznámili předsedové opozičních TOP 09 a ODS, že kvůl i Čapímu hnízdu požádali o svolání 
mimořádné schůze Poslanecké sněmovny PČR.  

8. března řekl premiér Bohuslav Sobotka novinářům, že je ČR připravena na přijetí syrských 
uprchlíků z Turecka. Reagoval t ím na ujednání nové dohody, na které se představitelé zemí EU 
dohodli s Tureckem o den dříve. Podle jednoho z tureckých požadavků by od něj měly členské 
státy přijmout jednoho uprchlíka za každého uprchlíka, kterého Turecko přijme z  řeckých 
ostrovů. Premiér Sobotka toto řešení považuje pouze za dočasné, jelikož předpokládá, že se 
tento mechanismus brzy vyčerpá. 

9. března schválila vláda podmínky, za kterých bude moci ministerstvo zdravotnictví vypsat 
tendr na zajištění letecké záchranné služby. V šesti regionech bude provozována soukromými 
dopravci, ve čtyřech zbývajících zajistí její provoz policie a armáda ČR. Kvůli problémům s t ímto 
tendrem rezignoval o dva dny dříve na svůj post náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal.  

11 . března uvedl mluvčí Úřadu předsedy vlády Viktor Paggio, že v emailech premiéra Sob otky, 
které byly doposud zveřejněny extremistickým webem White Media, nebyly žádné utajované 
informace. Po důkladném přezkumu všech emailů k  tomuto závěru došli odborníci z Národního 
bezpečnostního úřadu. 

11 . března informoval předseda klubu pražských zastupitelů TOP 09 Václav Novotný, že se jeho 
straně nepodařilo sehnat dostatečný počet podpisů, jež by jim umožnil svolat mimořádné 
zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy, na němž chtěli jednat o změně či zrušení sesterské 
smlouvy Prahy s Pekingem. 

12. března uvedl deník Právo, že řecké úřady opakovaně odmítly umožnit vstup českého 
styčného důstojníka do tzv. hotspotů na řeckých ostrovech. Důvodem má být údajně kritika 
Řecka, která zaznívá z úst českých poslanců. O den později uvedl v Otázkách Václava Moravce 
ministr vnitra Milan Chovanec, že záležitost pokládá z řecké strany za malichernost a že se 
situaci pokusí vyřešit ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, který se má se svým řeckým 
protějškem setkat na jednání EU v pondělí 14. března. 

Telegraficky 
- Dne 9. března byl Krajským soudem v Brně na dva měsíce přerušen trest lobbistovi 

Romanu Janouškovi. 
- Dne 12. března uvedl Tomáš Hulan, policejní mluvčí Policie ČR, že bylo dvěma mužům 

sděleno obvinění v souvislosti s kontaminací pitné vody v Praze-Dejvicích a Bubenči, ke 
které došlo v květnu 2015. Mužům hrozí za obecné ohrožení trest až ve výši pěti let.  

- Dne 12. března odletěl i příslušníci armády ČR do Mali, aby se po dobu následujících šesti 
měsíců účastnili výcvikové mise EU.  


