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Událost týdne:   
18. ledna uvedl na tiskové konferenci ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, že informoval své unijní 
kolegy o kontaktech, které má Česko v  Damašku. Předchozí  týden požádala Vysoká představitelka 
EU pro zahraniční věci a bezpečnostní polit iku, aby se Česko ujalo distribuce pomoci v  Sýrii. L. 
Zaorálek již navázal kontakt se syrským ministrem zahraničí Valídem Mualim, který naznačil 
existenci vyjednávacího prostoru v této záležitosti a rovnou vyjmenoval konkrétní organizace, které 
by mohly asistovat při distribuci pomoci. 

18. ledna zveřejnil web White Media další část e-mailové komunikace, která má údajně patřit 
premiéru Bohuslavu Sobotkovi. Tentokrát se týkají tzv. Lánského puče, migrace či příprav sjezdu 
ČSSD. Podle informací poskytnutých již minulý týden ministrem vnitra Milanem Chovancem nesou e-
maily známky manipulace. Dle mluvčího vlády Martina Ayrer a se premiér  
k záležitosti nebude dále vyjadřovat s poukazem na probíhající policejní vyšetřování.  

21 . ledna byla zahájena protikorupční kampaň, jež je zaštítěna velvyslanectvími Kanady, Korejské 
republiky, Norska, Spojených států amerických a Velké Británie. V následujících šesti týdnech budou 
sdíleny zkušenosti s korupcí v šesti různých oblastech (financování polit ických stran,  partnerství pro 
otevřené vládnutí , zákon o státní službě, whistleblowing, státní zástupci a veřejné zakázky). 
Velvyslanci všech zmíněných zemí zároveň zveřejnili video, ve kterém odůvodňují své rozhodnutí 
kampaň zahájit . Americký velvyslanec Andrew Shapiro chce kampaní přispět ke zlepšení obchodních 
vztahů mezi ČR a USA. Norská velvyslankyně zas zdůraznila podporu prostředků, které posilují 
důvěru lidí v demokracii. Všichni diplomaté se v podobné oblasti angažovali již v prosinci 2014, kdy 
českou vládu vyzvali k zintenzivnění plnění svých protikorupčních závazků.  

21 . ledna uvedlo ministerstvo zdravotnictví, že byl a České republice přiznána 1 ,1  milionu liber (cca 
38 milionů eur) jako náhrada za náklady soudního řízení s firmou Diag Human. Rozhodnutí v této 
záležitosti vydal londýnský obchodní soud. Spor o soudní náklady s  firmou vedla ČR již dva roky. Diag 
Human se s českým státem soudila kvůli neuskutečněnému obchodu s krevní plazmou od roku 1995. 
Doposud proti ČR vedla spory v Nizozemsku, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii i USA, kde 
soudy rozhodly ve prospěch ČR.  

22. ledna navštívil Českou republiku ministerský předseda Velké Británie David Cameron. Během své 
návštěvy se britský premiér setkal s prezidentem Milošem Zemanem, který vyjádřil podporu snahám 
o reformu EU. D. Cameron se setkal také s premiérem Bohuslavem Sobotkou, který prohlásil, že ČR 
chce udělat maximum pro setrvání Velké Británie v EU. V závěru své návštěvy se na D. Cameron 
setkal na britské ambasádě s předsedou opoziční ODS Petrem Fialou.  

 23. ledna byl na sjezdu Strany zelených zvolen novým předsedou Matěj Stropnický. Ve volbě získal 
117 hlasů z 222 přítomných delegátů. Na druhém místě se umístil starosta Prahy 4 Petr Štěpánek se 
ziskem 97 hlasů. Poslední kandidát, Jan Šlechta, získal pouhých šest hlasů.  
M. Stropnický na postu vystřídal Janu Drápalovou, která se rozhodla post neobhajovat. Nový 
předseda ve svém projevu označil stranu za konsolidovanou a připravenou na návrat  
do Poslanecké sněmovny PČR.  

Telegraficky 

- Dne 19. ledna schválila česká vláda vznik pohraniční a pobřežní stráže EU.  
- Dne 22. ledna náhle zemřel europoslanec Miloslav Ransdorf (KSČM).  
- Dne 24. ledna přistálo v Praze prvních 10 křesťanských uprchlíků z Iráku.  
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