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Událost týdne:   
15. února zahájila Česká republika jednání o přesídlení prvních uprchlíků, kteří na ČR připadli 
v rámci kvót přijatých Evropskou unií. Klára Pěknicová  z t iskového odboru ministerstva vnitra 
ČTK potvrdila, že 20 uprchlíků přijde z Řecka a 10 z Itálie. Mezi členské státy EU bylo prozatím 
přerozděleno 504 uprchlíků. 
 
17. února informoval mluvčí firmy eMoneyServices (EMS), že Hlavní město Praha stáhlo žalobu, 
kterou na firmu podalo kvůli podpoře systému Opencard. Magistrát údajně stažení žaloby 
odůvodnil zavedením nového systému Lítačka. Dále však zůstává žaloba podaná EMS na Prahu 
kvůli porušení l icenčního ujednání, na jehož základě společnost EMS žádá na Praze vyplacení 
100 milionů korun. 
 
18. února oznámil na tiskové konferenci ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), že se 
pokusí přimět Evropskou komisi, aby se zabývala problémem méně kvalitních potravin  
na českém trhu. Některé nadnárodní firmy v ČR prodávají výrobky se stejným obalem jako 
v západních státech, ale s rozdílným, horším, složením. Z výsledků výzkumu Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce není s touto skutečností spokojeno 88 %  dotazovaných. 
 
19. února oznámila mluvčí Národní galerie (NG) , že je instituce připravena vydat obraz Madony 
z Veveří do brněnské diecéze. Obraz dle rozsudku Městského soudu v  Praze z prosince 2015 patří 
Římskokatolické farnosti Veverská Bitýška. Národní galerie požadovala před samotným 
předáním stanoviska Jihomoravského kraje a Národního památkového ústavu, která však, jak se 
shodli zástupci obou institucí, nebyla pro vydání nezbytná. Žádaná stanoviska byla  
 i přesto NG doručena ve čtvrtek 18. února, čímž bylo podle galerie umožněno vydat obraz  
„ v nejbližším možném termínu“ .  
 
20. února došlo na ideové konferenci strany Úsvit – národní koalice ke změně jejího názvu  
na Úsvit s Blokem proti islámu. Strana tím dle mluvčího Úsvitu Jana Zilvara chce ukázat své 
postupné sbližování s Blokem proti islámu, se kterým chce jít  společně do krajských voleb. 
 
21 . února řekl  v Otázkách Václava Moravce ministr obrany Martin Stropnický, že by Česká 
republika mohla v příštím pololetí vyslat cca 100 vojáků do východních států Severoatlantické 
aliance, kde se zapojí do sil NATO. V reakci na ruskou polit iku na Ukrajině NATO již dříve posílilo 
obranu svých východních členů v Evropě vytvořením Sil velmi rychlé reakce a šesti nových 
velitelství (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Rumunsko). Podle generála Petra 
Pavla, předsedy Vojenského výboru NATO, není cílem posilování alianční přítomnosti  
na východě Evropy ohrozit Rusko, ale ukázat jednotu Aliance.  
 
Telegraficky 

- Dne 16. února schválila rada Hlavního města Prahy zahájení pilotního projektu, který by 
měl vést k zavedení nového odbavovacího systému a čipové karty na MHD v  Praze.  

- Dne 17. února podpořil zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny PČR vládní návrh 
zákona o zákazu kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších 
podobných zařízeních.  

- Dne 19. února do Česka dorazila třetí skupina 41  křesťanských uprchlíků z Iráku a 
Libanonu. 
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