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Událost týdne:   
5. ledna informoval server lidovky.cz o tom, že se skupina hackerů nabourala do emailové 
schránky premiéra Bohuslava Sobotky a na serveru White  Media zveřejnila část premiérovy 
korespondence. Úřad vlády pravost korespondence nepotvrdil . Záležitost vyšetřuje policie. 

5. ledna oznámil prezident Miloš Zeman, že je připraven odvolat svého kancléře Vratislava 
Mynáře, pokud soud rozhodne, že mu byla prověrka neudělena oprávněně. Zároveň prohlásil, že 
je mu připraven nabídnout v prezidentské kanceláři jiné místo. V. Mynář řekl, že se obrátí na 
soud poté, co u Národního bezpečnostního úřadu neuspěl s rozkladem proti neudělení 
bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. V. Mynář působí na postu vedoucího Kanceláře 
prezidenta republiky bez bezpečnostní prověrky již třetím rokem.  

5. ledna informoval server Neovlivni.cz, že Evropská komise potvrdila prověřování anonymního 
oznámení o možném podvodu týkajícím se firmy Agrofert Evropským úřadem proti podvodům 
(OLAF). Agrofert měl  údajně zajistit  skrytým lobbingem změnu pravidel pro čerpání dotací ve 
svůj prospěch. Výsledkem mělo být získání většího množství financí z evropských zdrojů. OLAF 
nechtěl žádné bližší informace poskytnout. Pokud by však závěr vyšetřování potvrdil, že došlo 
k podvodu, mohla by údajně Evropská komise žádat navrácení části finančních prostředků zpět. 
Dle informací mluvčí OLAF nebylo k 6. lednu zahájeno oficiální vyšetřování záležitosti, stále 
probíhá vyhodnocování dostupných informací.  

6. ledna schválil Senát PČR novelu služebního zákona. Nová úprava umožňuje velvyslancům, 
kteří přesáhnou věk 70 let, dokončit zahraniční misi. Povoleno bude též zaměstnávání partnerů 
diplomatů, kteří je na misích doprovázejí, což současný služební zákon pro střet zájmů 
neumožňoval. Novela nebude platit pro velvyslankyně Livii Klausovou a Evu Filipi, které svou 
misi dokončí na základě dohody o provedení práce.  

6. ledna rozhodl soud o zamítnutí žaloby právníka Michala Kincla (TOP 09), který se na soud 
obrátil kvůli výrokům poslankyně Marty Semelové o Miladě Horákové či invazi vojsk varšavské 
smlouvy do Československa v roce 1969. Soudce odmítl, že by výroky poslankyně mohly žalobci 
způsobit újmu, zároveň však prohlásil, že „ rozumná obava z komunistické ideologie a lidí, kteří ji 
zastávají, je… zdravá“ . M. Kincl prohlásil, že se proti rozsudku odvolá.  

6. ledna se prezident Miloš Zeman zúčastnil tříkrálového setkání s arcibiskupem Dominikem 
Dukou. Při této příležitosti projednávali dohodu, která se týká několika budov v areálu Hradu, 
které by měly být vydány římskokatolické církvi v ČR. Původně měla být dohoda při této 
příležitosti podepsána, dle posledních prohlášení ředitele odboru protokolu kanceláře 
prezidenta republiky i samotného prezidenta by k  podpisu mohlo dojít až v průběhu 
následujících týdnů. 

7. ledna informoval Martin Frýdl, mediální zástupce Nadačního fondu Generace 21 , která se 
bude starat o asimilaci iráckých uprchlíků, které Česko slíbilo přijmout, že první skupina dorazí 
přibližně v posledním lednovém týdnu. Nejdříve stráví několik  dní v uprchlickém zařízení 
v Zastávce u Brna, následně přesídlí alespoň na šest měsíců do Jihlavy. V první skupině bude 
sedm rodin, mezi kterými bude 14 dětí ve věku do 14 let. Dle loňského rozhodnutí vlády přijme 
ČR do konce roku 1500 uprchlíků, z nichž by 400 mělo pocházet z táborů na Blízkém východě. 
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