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Událost týdne:   
25. března znovuzvolil volební sněm hnutí Starostové a nezávislý (STAN) svým předsedou Petra 
Gazdíka. Opětovně byl prvním místopředsedou zvolen i první náměstek středočeské hejtmanky 
Vít Rakušan. Sněm schválil , a tím i potvrdil , vytvoření volební koalice s KDU-ČSL, která bude 
muset pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR  získat alespoň 10 % hlasů.  
 
20. března zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad závěry kontroly účetni ctví Ministerstva zahraničních 
věcí ČR (MZV) za rok 2015, podle nichž vedlo MZV účetnictví ve sledovaném období nesprávně  
a neúplně. Zjištěné nesrovnalosti činí skoro 2,7 miliardy korun. MZV pochybení připouští  
a pracuje na nápravě.  
 
20. března se vyslovil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pro regulaci pohybu pracovní 
síly v rámci EU. Podle Zaorálka je volný pohyb osob základem EU, je však třeba bojovat proti 
polit ice dovozu levné pracovní síly. Uvedl také, že má obavy z rozpadu EU, pokud EU neprovede 
významnou změnu a nezačne pečlivěji naslouchat svým občanům.  
 
21 . března uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO) v  dopisu adresovaném premiéru Bohuslavu 
Sobotkovi (ČSSD), že Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) se staví do role žalobce, když jej bez 
důkazů obviňuje z daňových podvodů, a zároveň chce být i jeho soudcem, což nepovažuje  
za správné. Sobotku vyzval, aby se od jednání PS PČR distancoval. Následující den předložil 
Babiš návrh novely zákona, na jejímž základě by bylo možné zdanit výnosy z kor unových 
dluhopisů, jež nakoupili  od podniků jejich majitelé či l idé s firmou ekonomicky propojení.   
 
21 . března informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Evropská komise (EK) žádá po ČR 
22 milionů korun kvůli střetu zájmů prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava 
Faltýnka.  Pokuta se týká období let  2014-2015, kdy byl Faltýnek předsedou představenstva 
koncernu Agrofert, který získal evropské dotace ve výši 1 ,5 miliardy korun, a současně působil i 
jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který na rozdělení 
evropských prostředků dohlížel. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), jenž 
chce s EK zahájit smírčí řízení, nemohou členové dozorčí rady SZIF rozdělení dotací ovlivnit .  
 
22. března podpořila vláda novelu mysliveckého zákona, která mimo jiné trojnásobně zvyšuje 
pokutu za porušení zákazu vstupu do honit by na 30 tisíc korun. Ústecký zemědělec Daniel Pitek 
(Zelení) inicioval proti novele petici, kterou podepsalo téměř 46 tisíc l idí, neboť mu vadí, že 
zákon neřeší vytváření a rušení honiteb a přesunutí práv od myslivců k  majitelům pozemků.  
 
23. března navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prezidentu Miloši Zemanovi jako nového 
ministra průmyslu dosavadního náměstka rezortu Jiřího Havlíčka. Zeman přijal návrh pozitivně.  
 
24. března informoval server Česká justice, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) odmítl 
v dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) požadavky na změny trestního řádu, k  nimž 
vyzývají usnesení, která Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) přijala na základě projednání 
zprávy vyšetřovací komise k reorganizaci policie. Požadavky dle Pelikána zasahují do koncepce 
veřejné žaloby. V otázce požadavku na řešení situace na Vrchním státním zastupitelství 
v Olomouci doporučuje Sobotkovi, aby jej  vláda vzala na vědomí s t ím, že PS PČR budou 
objasněny zákonné možnosti odvolávání vedoucích státních zástupců či jejich náměstků.  
 
Telegraficky 

- Dne 20. března uvedl server Neovlivní.cz, že žádost o dotaci na výstavbu Čapího hnízda, jež 
patří do koncernu Agrofert, obsahovala nepravdivé údaje , a dotace tak neměla být udělena.  

- Dne 22. března zaslala skupina 18 senátorů v čele se STAN návrh Ústavnímu soudu ČR, v němž 
se vyslovila pro zrušení hranice 3 %  hlasů pro získání státního příspěvku, neboť t ím podle nich 
dochází k neúměrnému zvýhodňování zavedených polit ických stran.  

- Dne 24. března zamítl pražský městský soud dovolání Národní galerie a potvrdil,  
že gotický obraz Madony z Veveří patří v důsledku církevních restitucí církvi.  
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