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Událost týdne:   
23. března proběhlo mimořádné zasedání Poslanecké sněmovny PČR kvůli farmě Čapí hnízdo, která 
spadá pod společnost Agrofert ministra financí Andreje Babiše. A. Babiš se na schůzi ospravedlňoval, 
že dotační podvod při získání 50 milionové dotace pro farmu nespáchal. Vlastníky měl i  být v době 
získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Podezření  na dotační podvod v tomto 
případě prošetřuje Evropský úřad proti podvodům (OLAF) i česká policie. Předseda Top 09 Miroslav 
Kalousek během schůze vyzval premiéra Bohuslava Sobotku, aby vzal kauzu v  potaz a jednal, ten 
výzvu odmítl s t ím, že je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování. Sněmovna nakonec jednání pře rušila 
do doby, než bude znám výsledek šetření OLAFu.  

21 . března vyzvalo několik protikorupčních iniciativ v  otevřeném dopise ministra financí Andreje 
Babiše, aby kromě kauzy Čapí hnízdo vysvětli l i další nejasné věci týkající se jeho podnikání. Dopis 
obsahuje seznam 22 otázek, na které by iniciativy chtěly dostat odpověď během jednání sněmovny 23. 
března. Uvedené otázky se týkají kupříkladu privatizace Unipetrolu, dotací pro slovenský podnik 
Duslo Šala či celkové výše dotací, které Agrofert obdržel.  

22. března se nezávazně usnesla Poslanecká sněmovna PČR, že nesouhlasí se zavedením bezvízového 
styku EU s Tureckem. Součástí usnesení bylo též prohlášení, že státy, které nejsou schopné zajistit 
ochranu vnější hranice schengenského prostoru, by měly Schengen opustit , a že sněmovna opětovně 
odmítá zavedení povinného přerozdělovacího systému běženců.  Zároveň požádala vládu o 
vypracování analýzy aktuálních postojů a kroků členských vlád EU, a především Německa, týkajících 
se migrační krize. O den později premiér Sobotka prohlásil, že usnesení nebude mít výrazný dopad na 
polit iku ČR.  

22. března přešly bezpečnostní složky ČR do pohotovosti kvůli výbuchům, ke kterým došlo na 
bruselském letišti. Pražské Letiště Václava Havla kvůli události bezpečnostní pravidla prozatím 
neupravilo. Ministerstvo vnitra uvedlo, že nejsou dostupné informace o tom, že by Česku hrozilo 
nebezpečí teroristického útoku. Vláda toho dne rozhodla o vyčlenění 550 vojáků, již budou pomáhat 
policii se zajištěním bezpečnosti na silně frekventovaných místech jako nádraží či letiště. Většina 
z nich (350) bude působit v Praze. Nasazení bylo prozatím schváleno na dva měsíce.  

23. března informovala ČTK o trestním oznámení, kter é podal pražský magistrát kvůli Střední 
průmyslové škole Na Třebešíně. Na začátku tohoto roku zemřela jedna z vyučujících poté, co byla 
pravděpodobně dlouhodobě šikanována třemi místními žáky. Ti byli kvůli svému chování následně 
podmínečně vyloučeni. Magistrát už před tím odvolal ředitele školy a vypsal výběrové řízení na nové 
vedení. Záležitostí se zabývá Česká školní inspekce, jejíž zástupce Tomáš Zatloukal dne 24. března 
oznámil, že tehdejší ředitel školy František Bártl o šikaně věděl již od října 2015.  Od té doby na 
problémy ve třídě, ze které byli tři dotyční žáci, upozorňovala vedení školy jak třídní učitelka třídy, tak 
žákovský parlament.  

27. března informovala ČTK o odstranění čínských vlajek, které  si kvůli návštěvě čínského prezidenta 
Si Ťin-pchinga v ČR objednala česko-čínská komora. Důvodem bylo znečištění velké části z nich 
skupinou neznámých osob. O den dříve byl jeden muž zadržen, když dvě připravené vlajky na Evropské 
ulici odřízl. Proti netradičnímu rozsahu příprav na návštěvu čínského státn íka i výrokům prezidenta 
republiky na téma vztahu s Čínou a české zahraniční polit iky se ohradili opoziční polit ici, řada 
osobností i občanů. Kvůli návštěvě jsou chystány protestní akce.  
 
Telegraficky 

- 21 . března odjela skupina 27  českých policistů na misi do Makedonie, kde se bude podílet na 
ostraze tzv. zelené hranice a zajišťování veřejného pořádku v  táborech pro migranty.  

mailto:info@cevro.cz

