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Událost týdne:   
4. března byla uzavřena dohoda mezi zástupci Pražského hradu a českou katolickou církví. Na 
jejím základě katolická církev získá budovu Nového proboštství, kostel Všech svatých a klášter 
sv. Jiří. Zbylých sedmi památek, o které požádala v roce 2013 na základě zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi, se církev vzdala.  

1 . března uveřejnil Sociologický ústav AV ČR průzkum veřejného mínění zabývající se důvěrou 
občanů k ústavním institucím v únoru 2016. Z něj vyplývá, že lidé nejvíce důvěřují svým 
zastupitelům na nejnižší úrovni. Největší podporu vyjádřil i starostům (64 % ) a obecním 
zastupitelstvům (62 % ). Na třetím místě se umístil prezident republiky, jemuž vyjádřilo důvěru  
59 %  respondentů, čímž se přiblížil svému maximu z dubna 2013. Oproti svým předchůdcům má 
však nižší podporu obyvatel. V určitých obdobích působení Václava Klause se podpora jemu 
vyjadřovaná veřejností pohybovala nad 70 % , v případě Václava Havla až nad 80 % . 

2. března rozhodla soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1  o nároku Terezie Kaslové, vnučky 
Ferdinanda Peroutky, na omluvu za tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že F. Peroutka publikoval 
článek s t itulem „ Hitler je gentleman“ . Prezident se o článku zmínil  během svého projevu k 70. 
výročí osvobození Osvětimi  v lednu 2015, doposud se mu však nepodařilo jeho existenci 
prokázat. Rozsudek prozatím nenabyl právní moci. Prezidentova kancelář oznámila, že se proti 
němu odvolá . 

3. března proběhla na půdě Senátu PČR debata o výrocích prezidenta republiky. V jejím závěru 
bylo schváleno usnesení, ve kterém byl prezident Miloš Zeman nabádán, aby se mírnil ve svých 
výrocích. Důvodem přijetí byly prezidentovy výroky proti sankcím EU pr oti Rusku kvůli anexi 
Krymu, odmítnutí jmenovat vybrané profesory či prohlášení směrem k  premiéru Sobotkovi 
včetně prezidentovy glosy o kalašnikovu jako způsobu, jak nedemokraticky odstranit polit ika.  
Prezident následně uvedl, že se ve svých výrocích mírni t odmítá, což podpořil argumentem, že 
dle průzkumu má on jako hlava státu podporu 60-70% , zatímco Senát PČR pouze 30% . 

3. března oznámili na tiskové konferenci pražští zastupitelé TOP 09, že chtějí svolat mimořádné 
zasedání zastupitelstva, kde se pokusí zrušit usnesení o uzavření sesterské smlouvy Prahy 
s Pekingem. To bylo přijato minulý týden a obsahuje mimo jiné kontroverzní uznání jednotné 
Číny, tedy s Tchaj-wanem jako její nedílnou součástí. Prozatím se jim však nepodařilo získat 
dostatečnou podporu mezi ostatními pražskými zastupiteli. 

4. března nedošlo ve Sněmovně ke schválení opatření, které by firmám, v  nichž má člen vlády 
minimálně 10 %  podíl, zamezilo ucházet se o veřejné zakázky. Návrh podpořili zástupci TOP 09 a 
KDU-ČSL, proti se postavili poslanci hnutí Úsvit, ANO a ČSSD, ač sociální demokraté původně 
prohlašovali, že jej podpoří. Argumentovali tím, že návrh není v  souladu s evropským právem, 
detailní vysvětlení však nebyli schopni poskytnout. Premiér Bohuslav Sobotka následně 
oznámil, že úpravu střetu zájmů podporuje, nicméně že pro něj bude ČSSD hlasovat v  rámci 
jiného zákona, o kterém má Poslanecká sněmovna PČR hlasovat přibližně za měsíc.  

Telegraficky 
- Dne 2. března byla zveřejněna informace, že Evropský úřad proti podvodům zahájil  

oficiální vyšetřování okolností, za kterých získala firma Agrofert evropské dotace ve výši 
50 milionů korun na výstavbu farmy Čapí hnízdo.  

- Dne 3. března informoval server tn.cz, že se v České republice objevil třetí nakažený 
virem zika. 


