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Evropská komise zatím nepotvrdila ani nevyvrátila možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z 

hnutí ANO. Ve středu o tom přes osm hodin jednali v Bruselu zástupci Evropské komise a českých 

úřadů. Jednání se týkalo zemědělského auditu Evropské komise a proplácení zemědělských dotací 

pro Agrofert. Dílčí výsledky důvěrné schůzky tlumočil ředitel Státního zemědělského intervenčního 

fondu Martin Šebestyán. Podle něj se na jednání řešilo vyplácení dotací pro Agrofert před srpnem 

2018, tedy z doby, kdy ještě neplatila přísnější evropská směrnice o střetu zájmů.  
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Problém u těchto starších dotací zůstává u jednoho projektu za jeden milion a šest set tisíc korun. 

Stanovisko Evropské komise k jednání k dispozici zatím není. Premiér Babiš od začátku střet zájmů 

odmítá a opakovaně prohlašuje, že Česko žádné dotace vracet nebude.  

 

++++++++++++++ 

 

Cizinecká policie loni odhalila 5 677 cizinců, kteří na území Česka pobývali nelegálně. Je to o 685 víc 

než v roce 2018. Nejvíce z nich, přibližně 1 500, byli Ukrajinci. Vzrostl i počet běženců, kteří se přes 

naše území chtěli dostat do západní Evropy, většinou do Německa. Loni jich policisté zadrželi celkem 

266 - o 75 víc, než rok předtím. Podle ředitele cizinecké policie Milana Majera čísla ukázala, že 

nelegální migrace v Česku je stabilní.  

 

Začíná: Nejsou to žádná... 

Končí: ....výdělečnou činnost. 

 

Běženci zadržení v Česku byli nejčastěji Afghánci, Iráčani, Íránci a Syřané. 

 

+++++++++++++++++ 

 

Deset z 16 vedoucích a odborných pracovníků Památníku Lidice podalo výpověď. Nesouhlasí totiž s 

rezignací ředitelky Martiny Lehmannové, která z  funkce odešla kvůli sporu s lidickými přeživšími. Ti 

tvrdí, že Lehmannová překrucovala fakta. Lehmannová obvninění odmítla. Ministr kultury Lubormír 

Zaorálek řekl, že o odchodu zaměstnanců bude chtít vědět podrobnosti: 

 

Začíná: Já se... 

Končí: a mezi přeživšími.  



 

Ministerstvo kultury už na pozici ředitele Památníku vyhlásilo konkurz.  

 

++++++++++++++ 

 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila ve čtvrtek globální stav zdravotní nouze kvůli koronaviru. 

Česká letiště proto zavedla zvýšená bezpečnostní opatření. Podle ministra zdravotnictví Adama 

Vojtěcha za ANO bylo Česko připravené už před vyhlášením stavu zdravotní nouze. 

 

Začíná: Je to ... 

Končí: pomoci Číně. 

 

Ministr Vojtěch také uvedl, že některé kraje v Česku zasáhla epidemie obyčejné chřipky, kvůli které 

zemřelo 12 lidí.  Dodal, že proto je pro Česko chřipka větším nebezpečím. 

 

Začíná: Koronavirus... 

Končí: kritickém stavu. 

 

 

+++++++++++++++++++ 

 

Ministerstva a Uřad vlády rozdaly za uplynulého půl roku na odměnách 392 milionů korun. Je to o 70 

milionů korun méně než za stejné období v roce 2018, kdy kabinet Andreje Babiše vyplatil bonusy v 

rekordní výši.  Například tři náměstci resortu financí dostali ve druhém pololetí loňského roku každý 

252 tisíc korun. uvedl mluvčí Jakub Vintrlík. 

 

Začíná: Odměny.... 

Končí:  ...výběru daní. 

 

Odměny byly uloženy například za úspěšné zastupování státu v soudních sporech a v mezinárodních 

arbitrážích. 

 



Některé resorty ale odmítají říct, komu nebo za co odměny vyplatily. Třeba na resortu dopravy dostal 

nejvyšší odměnu 235 tisíc korun jeden z náměstků. Víc k tomu ale mluvčí ministesterstva František 

Jemelka neřekl. 

 

Začíná: Tyto informace... 

Končí: ...údajů. 

 

V minulosti se úřady odvolávaly na nález Ústavního soudu. Tvrdily, že zveřejnění těchto informací 

není ve veřejném zájmu. 

+++++++++++++++++++++++ 

  

Zákazníci v Česku loni podle dat Asociace českých nábytkářů za nové vybavení utratili 40 miliard 

korun, tedy o čtvrtinu víc než před pěti lety. Vůbec nejrychleji rostou tržby internetovým prodejcům. 

Podle tajemníka Asociace Tomáše Lukeše lidé nejčastěji kupujují sedací soupravy, postele a 

kuchyňské linky. Oproti minulosti pak více nakupují nábytek vyrobený na zakázku. 

   

Začíná: Ty preference... 

Končí: ...tomu se natrhu velmi daří. 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

Vinařstvím roku 2019 je rodinná firma Vican z Mušlova u Mikulova. Výsledky soutěže oznámil Svaz 

vinařů. Porota vybírala z devíti finalistů. Hodnotila nejen chuť vín, ale také třeba péči o vinohrady. Pět 

let staré vinařství z Mušlova se stalo absolutním vítězem a ocenění dostalo také v kategorii středně 

velkých vinařství, popisuje majitel Tomáš Vican. 

 

Začíná: Středním i zůstaneme.... 

Končí: .....první ochutnávku 

 

++++++++++++++++++++ 

 

Sněhu je letos v horských oblastech v Česku o poznání méně než loni. Vyplývá to ze srovnání 

meteorologů. Zatímco vloni naměřili například na krkonošské Labské boudy nebo na Lysé hoře v 



Beskydech přes dva metry sněhu, letos tam sněhová vrstva nedosahuje ani metru. Podobné to je i na 

dalších horách, dodává meteoroložka Jana Hujslová: 

 

Začíná: Těch... 

Končí: území. 

 

Podobný trend pozorují i klimatologové. Podle jejich propočtů bude klesat počet dnů, kdy se na zemi 

udrží víc než deseticentimetrová vrstva sněhu. I podle nejpříznivějších scénářů, které počítají se 

snížením emisí skleníkových plynů, poklesne počet sněhových dnů v nížinách i pod deset ročně. Platí 

to hlavně pro jihovýchod Moravy, ale také pro Polabí nebo Středočeský kraj. Měnit se bude postupně 

i charakter zimy. Bude méně mrznout a víc pršet, říká klimatolog z Czech Globe  Pavel Zahradníček: 

  

Začíná: Ty dny... 

Končí: sezona. 

 

+++++++++++++++++++++++ 


