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Událost týdne:   
28. března musel zástupce Tchaj-wanu a ředitel hospodářské a kulturní kanceláře Tchaj-wanu 
Chung-I Wang na žádost čínského velvyslance Zhange Jianmina  opustit schůzi ministerstva 
průmyslu se zahraničními investory. Jianmin měl pohrozit ministryni průmyslu a obchodu Martě 
Novákové (ANO), že pokud Chung-I Wang neopustí jednání, ohrozí cestu prezidenta Miloše 
Zemana do Číny, která je plánovaná na 24.  - 28. dubna. Nováková požádala zástupce Tchaj-wanu, 
aby setkání opustili, neboť se dle ministerstva chtěla vyhnout diplomatické roztržce. Postup 
Novákové s ní chce projednat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle předsedy 
sněmovního zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by postup ministerstva mohl 
znamenat nebezpečný precedens. Server ČTK na konci téhož týdne informoval, že Jianmin 
usiloval o odchod Wanga už z novoročního setkání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) 
s diplomatickým sborem, Hřib to však odmítnul.  

25. března uvedla Helena Frintová z tiskového oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje, že 
ministerstvo spravedlnosti nezjistilo skutečnosti, které by naznačovaly podjatost ředitele úřadu 
Jiřího Holuba v kauze podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podnět na 
ministerstvo podala krajská opozice za STAN.   

27. března odvolali na mimořádném zasedání zastupitelé Brno-Ivanovice místostarostu Petra 
Liškutina (dříve ANO) z funkce. Liškutin je spolu s dalšími čtyřmi lidmi ve vazbě pro podezření 
z manipulace s veřejnými zakázkami na radnici Brno-střed. Zastupitelé rovněž odhlasovali 
snížení počtu místostarostů ze dvou na jednoho.  

27. března představili na tiskové konferenci zástupci všech sněmovních stran návrh zákona o 
právu na digitální službu a označili jej za přelomový.  Návrh zákona podepsalo 137 poslanců ze 
všech sněmovních klubů. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by měla nová úprava zákona 
přinést přesný harmonogram digitalizace státní správy. Zákon má kromě práva občanů na 
digitální službu zavést i povinnost státních orgánů takové služby poskytnout.  

29. března se Unie státních zástupců ostře ohradila proti krit ickým výrokům Miloše Zemana 
z předchozího dne vůči šéfovi olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvanovi.  Zeman v TV 
Barrandov krit izoval Ištvana v souvislosti s nedávným policejním zásahem na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Pokud kauza neskončí rozsudkem, měl by být podle Zemana 
Ištván odvolán z funkce. Unie jeho výroky označila za nepodložené i za prokazatelně nepravdivé. 
Proti Zemanovi se ohradil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který je připraven vysvětlit 
Ištvanovu práci nejvyšším ústavním činitelům. Zemanovy výroky odmítli i vicepremiér Jan 
Hamáček (ČSSD) a předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) .  

29. března uvedl končící předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na zahájení volebního sjezdu KDU-
ČSL, že lituje nevydařeného projektu koalice s hnutím STAN před volbami v roce 2017 i 
spolupráce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ve vládě Bohuslava Sobot ky (ČSSD). 
Následně si delegáti zvolil i nového předsedu, kterým se stal poslanec Marek Výborný. Ten ve 
druhém kole tajné volby získal 256 z celkem 382 vydaných hlasovacích lístků. Jeho 
protikandidát, bývalý ministr zemědělství a dosluhující první místopřed seda strany Marian 
Jurečka, získal 124 hlasů. První místopředsedkyní byla zvolena senátorka Šárka Jelínková.  V 
prvním kole pak byli zvoleni místopředsedy strany šéf lidoveckého poslaneckého klubu a 
neúspěšný kandidát na předsedu strany Jan Bartošek, náměst ek havířovského primátora 
Bohuslav Niemiec a náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek. Následující den si delegáti 
zvolil i zbývajícího místopředsedu, kterým se stal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.  
Sjezd také odsouhlasil oficiální změnu názvu strany, kterou bude zkratka KDU-ČSL. 

Telegraficky   
- Dne 25. března informoval server ČTK, že novým velvyslancem ČR v  Německu by se měl stát  

diplomat Tomáš Kafka.  
- Dne 31 . března poblahopřáli prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) Zuzaně 

Čaputové k vítězství ve slovenských prezidentských volbách.   
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