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21. března vrátila Vojenská policie předměty, které byly zabaveny v budově zpravodajství České 

televize v pátek 11. března. Mluvčí ČT Ladislav Šticha uvedl, že žádný ze zabavených předmětů nebyl 

vyhodnocen jako důkaz v trestním řízení. Generální ředitel České televize Jiří Janeček prohlásil, že ČT 

se obrátí se stížností k Ústavnímu soudu. 

22. března zasáhla v sídle Rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem policie. Je možné, 

že zásah souvisí s dotacemi na přístroje pro Krajskou zdravotní. Ministerstvo financí, které podalo v 

loňském roce trestní oznámení z důvodu plýtvání při nákupu zdravotní techniky, zveřejnilo, že z 

výsledků auditu, které schválili poslanci sněmovního kontrolního výboru, vyplynulo podezření na 

„nehospodárnost, neprůhlednost, nedostatečnou kontrolu a nadhodnocení ceny nakupovaných 

lékařských přístrojů“, sdělil již dříve mluvčí ministerstva financí.  

23. března oznámila mluvčí pražské policie, že policisté se již nadále nebudou zabývat kauzou 

údajného sledování bývalé starostky ODS v Praze 11 a dalších komunálních politiků. V případu podle 

nich nebyl spáchán trestný čin. 

23. března probíhalo koaliční jednání, při kterém se K9 detailně zabývala problematikou 

zdravotnictví. Na jednání rovněž chtěly koaliční špičky TOP 09 a VV podat návrh, aby se řešila 

odpovědnost ministra A. Vondry v kauze Promopro, která se týká předražených smluv uzavřených v 

souvislosti s českým předsednictvím EU. 

24. března vyzval Vondru k rezignaci šéf poslanců TOP09 a Starostů P. Gazdík. Stalo se tak během 

jednání Poslanecké sněmovny, který zamítla program mimořádné schůze svolané poslanci ČSSD a 

KSČM ke kauze Promopro. 

Půlnoc z 25. na 26. března je rozhodným okamžikem ve Sčítání lidu, domů a bytů. Podle mluvčí České 

pošty bylo do středy 23. března předáno téměř 99 procent sčítacích formulářů. Na jejich vyplnění je 

čas do 14. dubna. 

25. března nevydala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Stanislava Humla (VV) k trestnímu stíhání. 

Poslanec Huml o vydání sám požádal, je podezřelý ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku. 

Telegraficky: 

• 25. března se Marie Benešová (současná místopředsedkyně ČSSD a někdejší nejvyšší státní 

zástupkyně) omluvila za své výroky o justiční mafii.  

• 25. března se Martin Pecina (poslanec ČSSD) vzdal poslaneckého mandátu, učinil tak v reakci 

na zvolení Bohuslav Sobotky předsedou ČSSD. 

• 26. března se stal na Kladensku vítězem druhého kola voleb do Senátu parlamentu ČR Jiří 

Dienstbier (ČSSD), hlasovalo pro něj 65 % voličů. ČSSD tak získala zpět absolutní většinu 

v horní komoře Parlamentu. 

• Vít Bárta o víkendu oznámil, že bude kandidovat proti Radku Johnovi na předsedu Věcí 

Veřejných. 


