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Událost týdne:   
14. března bylo oznámeno, že na 23. března bude svolána mimořádné schůze Poslanecké 
sněmovny PČR, která se bude zabývat farmou Čapí hnízdo, která spadá pod firmu Agrofert 
ministra financí Andreje Babiše. Konání schůze podpořila opozice i koaliční strany ČSSD i KDU-
ČSL. Ministr financí prohlásil, že doporučí svým stranickým kolegům, aby konání schůze 
podpořili. Sám se schůze plánuje zúčastnit, nicméně si i nadále stojí za tím, že celá kauza je 
„ výplodem polit ické kampaně.“   

14. března přiletěl na oficiální návštěvu ČR polský prezident Andrzej Duda. O den později se na 
obědě setkal s českým prezidentem Milošem Zemanem, předsedou Senátu Milanem Štěchem a 
bývalým prezidentem Václavem Klausem. Prezidenti si navzájem předali nejvyšší státní 
vyznamenání. Prezident Zeman po skončení jednání prohlásil, že by se Evropská unie měla 
soustředit na důležitější úkoly než vystavovat legitimně zvolenou polskou vládu „ moralizující 
krit ice“ . 

16. března oznámilo pět karlovarských zastupitelů odchod z hnutí ANO. Svůj krok zdůvodnili 
nesouhlasem s postoji vedení hnutí v karlovarském kraji, které dle nich upřednostňuje nové, 
k vedení loajální členy ve vysokých funkcích či z nejasných důvodů neumožnilo obnovení místní 
organizace v Karlových Varech. Vedení hnutí je následně vyzvalo, aby se vzdali svých postů 
v zastupitelstvu. Všech pět však deklarovalo, že hodlají v zastupitelstvu působit i nadále. 

17. března informovala ČTK, že bude možné realizovat prodej českých bitevníků L-159 do Iráku, 
který doposud blokovala Velká Británie, jež se obávala jejich zneužití teroristy. Podle informací 
poskytnutých ministrem obrany Martinem Stropnickým však Londýn svůj postoj změnil a zákaz 
zrušil . 

18. března informoval Český rozhlas s odvoláním na Hospodářské noviny, že předseda opoziční 
Top 09 Miroslav Kalousek nabídl premiéru Bohuslavu Sobotkovi podporu menšinové vlády ČSSD 
s KDU-ČSL bez hnutí ANO. Nabídka přišla v době neshod ve vládní koalici, jež jsou mj. 
zapříčiněny nejasnostmi kolem farmy Čapí hnízdo. Premiér nabídku odmítl s  t ím, že koalice 
podle něj funguje dobře. Podobně se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.  

20. března přiletěla do ČR další skupina křesťanských uprchlíků, kteří  utekli z Iráku před 
pronásledováním organizací Islámský stát. Část z nich bude umístěna v Praze a část ve 
Smilovicích na Frýdecko-Místecku, kde je ubytována předchozí skupina. Celkově už do Česka 
z Iráku dorazilo 89 uprchlíků, očekává se přílet dalších 62. 

Telegraficky 
- Dne 16. března schválila vláda vyslání pěti letounů JAS-39 Gripen na Island, kde se 

budou podílet na ochraně vzdušného prostoru v rámci NATO. Předpokládaná doba mise 
je od 26. září do 10. l istopadu 2016 a má se na ní podílet přibližně českých 75 vojáků . 

- Dne 16. března schválil Senát PČR zákon o zavedení elektronické evidence tržeb . 
- Dne 18. března jednal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček  (ČSSD) se zástupci 

odborů, nemocnic, lékařské komory a pacientů. Jednající se shodli na podpoře návrhu na 
zvýšení odvodů státu do zdravotnictví. Ministr by měl návrh do tří dnů předložit vládě . 

- Dne 20. března uvedl  premiér Bohuslav Sobotka v pořadu Otázky Václava Moravce, že 
růst platů zdravotních sester a lékařů by měl v  příštím roce přesáhnout pěti procentní 
hranici. Nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví by dle premiéra měla řešit reforma 
systému vzdělávání. 


