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Událost týdne:   
19. března prohlásil  prezident Miloš Zeman při zahájení návštěvy Karlovarského kraje v reakci 
na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují proti IS, že Turecko je hlavním spojencem IS. 
Zemanovo prohlášení vyvolalo pobouření na straně Turecka. Následující den označilo turecké 
velvyslanectví v Praze Zemanův výrok za nepřijatelný a vycházející z nepodložených obvinění. 
Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnul Zemanův výrok komentovat. Ministr zahraničí Tomáš 
Petříček (ČSSD) označil Turecko za spojence v NATO a zdůraznil jeho význam pro řešení 
syrského konfliktu. 

18. března informoval předseda neparlamentní Strany nezávislosti České republiky František 
Matějka na tiskové konferenci, že nabídl Václavu Klausovi ml. spolupráci ve volbách do 
Evropského parlamentu. Klause předchozí týden vyloučilo vedení ODS ze strany.  

19. března vyloučilo hnutí SPD ze svého poslaneckého klubu své bývalé spolustraníky Lubomíra 
Volného, Mariana Bojka a Ivanu Nevludovou. Trojice v  předchozím týdnu odešla z SPD a 
vstoupila do nově založeného hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty. Volný a Bojko potvrdili 
serveru iROZHLAS.cz, že ve volbách do Evropského parlamentu hodlají kandidovat za hnutí 
Alternativa pro Českou republiku Kláry Samkové.  

19. března oznámil iniciátor polit ického hnutí List Jaromíra Soukupa mediální podnikatel 
Jaromír Soukup, že nehodlá být předsedou hnutí a ani za něj neplánuje kandidovat v  žádných 
volbách.  

19. března informoval předseda senátního mandátového a imunitního výboru Ivo Bárek (ČSSD), 
že výbor zastavil disciplinární řízení se senátorem Ivem Valentou (za Soukromníky). Podnět 
k prošetření Valenty podala organizace Transparency International, podle které je Valenta ve 
střetu zájmů, mimo jiné proto, že vlastní většinový podíl v  regionální televizi TV Brno 1 . Výbor 
však dospěl k závěru, že zákaz vlastnit média se na Valentu nevztahuje, neboť senátorem se stal 
ještě před přijetím současných pravidel.  

21 . března si ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance Alexandra Zmejevského a 
upozornilo ho na problémy s využíváním některých nemovitostí v ČR ruskou ambasádou a na 
protiprávní jednání jednoho z pracovníků velvyslanectví. ČR požádala Zmejevského o nápravu. 
Server Deník N dříve informoval , že důvodem pro předvolání velvyslance bylo ruské nakládání s 
byty, které ČR vlastní , a ruská ambasáda je na základě mezivládních dohod využívá. Podle 
ruského ministerstva zahraničí jsou nařčení bezdůvodná a vyvolávající „ nezdravou atmosféru“ . 

21 . března informoval server ČTK, že středočeský krajský úřad zrušil rozhodnutí Městského 
úřadu Černošice, který udělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu ve výši 200 tis. Kč  za 
střet zájmů, a vrátil  věc k novému projednání.  

23. března informoval server iDNES.cz s odvoláním na rozhovor prezidenta Miloše Zemana pro 
MF DNES, že Zeman nehodlá odvolat šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHZ) Petra 
Rafaje kvůli možnému ovlivňování veřejných zakázek, neboť  mu nebyla dokázána vina. Zeman 
se též domnívá, že vina nebyla prokázána ani místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, 
který se několikrát sešel jak s Rafajem, tak i s ředitelem české pobočky firmy Kapsch Karlem 
Feixem. Zeman uvedl, že k tomuto postoji ho mimo jiné vede i nedůvěra k předsedovi Vrchního 
státního zastupitelství  v Olomouci Ivo Ištvanovi. Provozovatelem mýtného systému v ČR byla 
společnost Kapsch až donedávna, kdy v tendru vybralo ministerstvo dopravy konsorcium 
CzechToll/ SkyToll a Kapsch se proti rozhodnutí odvolal k  ÚOHZ. 

Telegraficky   
- Dne 20. března neschválili senátoři v tajné volbě prorektora Univerzity Karlovy Aleše 

Gerlocha ústavním soudcem. Z 64 odevzdaných hlasů jich Gerloch získal 19.  
- Dne 24. března se prezident Miloš Zeman sešel na zámku v Lánech se slovenským 

prezidentským kandidátem Marošem Šefčovičovem a popřál mu úspěch ve volbách.  
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