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Událost týdne:   
29. prosince informoval server Aktuálně.cz o zahájení vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli podezření 
na dotační podvod. Podle oznámení se farma provinila t ím, že ač původně patřila do koncernu 
Agrofert , o evropskou dotaci v roce 2008 požádala jako neznámá společnost, když předtím svého 
vlastníka skryla vydáním anonymních akcií. Agrofert farmu oficiálně převzal až v  roce 2014, kdy bylo 
novým zákonem zakázáno anonymní akcie používat. V současné době se případem zabývá Odbor  
hospodářské kriminality Policie ČR. Podle vyjádření mluvčího pražské policie Tomáše Hulana ještě 
nebyly započaty úkony trestního řízení.  

28. prosince zveřejnila ČTK výsledky průzkumu popularity polit iků 
agentury STEM, který proběhl mezi 3. a 1 1 . prosincem 2015. Mezi 
respondenty dosáhl nejvyšší popularity ministr financí Andrej Babiš 
(ANO), jehož pozit ivně hodnotilo na 61  %  lidí, pohoršil si tak oproti září 
o 3 % . Na druhém místě se umístili ministerský předseda Bohuslav 
Sobotka (ČSSD) s 56 % , který si tak udržel popularitu, jíž dosáhl 
v zářiovém průzkumu, a ministr obrany Martin Stropnický, pro nějž 
výsledek představuje nárůst obliby za poslední tři měsíce o  šest 
procentních bodů. Přes 50 %  se dostal také ministr vnitra Milan Chovanec, jehož pozit ivně vnímá na 
53 %  respondentů, oproti výsledkům z průzkumu provedeném o tři měsíce dříve se jedná o nárůst o 
sedm procent. Podle agentury je nárůst obliby ministrů obrany a vnitra, tedy dvou silových 
ministerstev, důkazem zvýšené pozornosti, která je veřejností věnována uprchlické krizi, a 
pozit ivního hodnocení vystupování obou ministrů.  

28. prosince zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad výsledky kontroly čerpání peněz Ministerstvem vnitra 
(MV) a Českou poštou v letech 2008-2014 na elektronizaci veřejné správy. Projekt měl být dle plánu 
dokončen již před pěti lety, v době ukončení kontroly však k jeho finalizaci stále nedošlo. Celkem  
85 %  prostředků pochází ze zdrojů Evropské unie, hrozí tak, že ČR o nějaké z  prostředků přijde. 
Podobná situace panuje i u dalšího projektu MV, a to na zajištění infrastruktury pro operační 
střediska základních složek integrovaného záchranného systému. Dle mluvčí MV Lucie Novákové 
však došlo k dokončení obou projektů v  l istopadu 2015, nehrozí tedy problémy s čerpáním 
evropských peněz. Celkově za zkoumané období MV zadalo pět veřejných zakázek konkrétním 
dodavatelům užívajíc tzv. in-house výjimky, za které do ukončení kontroly NKÚ zaplatilo na 390 
milionů korun. Zakázky však dle NKÚ nesplňovaly podmínky pro užit í tohoto typu zadání. 
Ministerstvo vnitra pochybení odmítlo.  

1 . ledna došlo ke zpřísnění emisních limi tů pro elektrárny, teplárny a další energetické zdroje 
vyrábějící teplo v průmyslu. Firmy smějí využít  přechodný režim, který jim umožní se na změnu 
připravit, museli o něj však v předstihu požádat. Dle Petry Roubíčkové, mluvčí ministerstva životního 
prostředí, o účast v Přechodném národním plánu požádalo cca 45 provozovatelů, například ČEZ, 
Veolia Energie ČR nebo Alpiq Generation (CZ). Přechodné období je krit izováno ekology, kteří jej 
považují za příliš velký ústupek vlády energetickému a teplárenskému průmyslu. Nové limity by 
měly všechny podniky bez výjimky dodržovat od roku 2020.  

1 . ledna začala platit řada nových nařízení. Minimální mzda stoupla z 9200 na 9900 Kč a základní 
hodinová mzda z 55 na 58,70 Kč. Zvýšení minimální mzdy zapříčinilo také zvýšení minimálních záloh 
živnostníků na sociální a zdravotní pojištění. Seniorům se zvýší důchody o 40 korun měsíčně, v  únoru 
jim k tomu bude přidán jednorázový příplatek ve výši 1200 korun. Počátkem ledna také nabyla 
účinnosti novela o spotřební dani, která v následujících třech letech způsobí zvýšení daně 
u tabákových výrobků. Letos by mohlo dojít ke zdražení jedné krabičky cigaret o tři až čtyři koruny. 
Změny se týkají také prodeje nemovitostí, u kterých bude od ledna platit daň z nabytí pouze kupec. 
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