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Událost týdne:   
28. října proběhly oslavy při příležitosti státního svátku 28. října.  Výročí vzniku Československa 
zahájil tradiční pietní akt na pražském Vítkově a oslavy vyvrcholily večerním udílením státních 
vyznamenání na Pražském hradě. Letošní předávání státních vyznamenání bylo poznamenáno 
sporem kvůli rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neudělit státní vyznamenání strýci ministra 
kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) Jiřímu Bradymu, který přežil koncentrační tábory v Osvětimi 
a Terezíně a zasloužil se o šíření informací o hrůzách holocaustu a jenž byl podle Hermana 
vyškrtnut Zemanem ze seznamu vyznamenaných poté, co se Herman setkal s dalajlamou.  Hrad 
tuto spojitost popírá. I kvůli nevyznamenání Bradyho odmítla řada zákonodárců a dalších 
osobností veřejného života účast na ceremoniálu, například poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a ODS či 
kardinál  Miloslav Vlk. Na protest proti Bradyho nevyznamenání uspořádal místopředseda 
Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) a šéf STAN Petr Gazdík alternativní shromáždění na 
Staroměstském náměstí, kterého se zúčastnily t isíce lidí. Kromě Hermana na akci dorazili 
ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), mnoho starostů, zástupci vysokých škol nebo 
bývalá předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová (ODS). Brady byl na akci moderované 
prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem vyznamenán akademickým oceněním 
Univerzity Palackého a oceněním zlínského primátora. Již předchozí den převzal Brady pamětní 
medaili a l ist od předsedy PS PČR Jana Hamáčka a pamětní medaili Karla Kramáře od premiéra 
Bohuslava Sobotky (ČSSD) za celoživotní úsil í o obranu lidských práv  
a svobod a šíření humanistických a demokratických principů. Sobotka, jakož i většina poslanců 
ČSSD se předávání vyznamenání na Hradě zúčastnili, premiér však považuje neudělení 
vyznamenání Bradymu za nešťastné.  
 
24. října schválila vláda návrh novely zákona o registrovaném partnerství, podle nějž by si 
homosexuálové v registrovaném partnerství mohli adoptovat dítě partnera, čímž by vznikl právní 
vztah mezi dítětem a partnerem biologického rodiče. Podle autora návrhu , ministra pro lidská 
práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) , jde především o zajištění stejných práv dětí homosexuálních 
párů, jako mají děti v j iných rodinách. S novelou nesouhlasí vládní KDU-ČSL, ani opoziční ODS.  
 
25. října reagovala Čínská lidová republika (ČLR) na pročínské prohlášení čtyř nejvyšších 
ústavních činitelů ČR z minulého týdne o vztazích s Pekingem, vydaného v reakci na schůzku 
tibetského duchovního vůdce dalajlamy s některými českými polit iky. Podle čínského 
ministerstva zahraničí si ČLR váží poskytnutých závazků a doufá v  jejich naplnění, zejména 
v respektování polit iky jedné Číny.  Podle kritiků i některých členů vládních stran odráží čínská 
odpověď ponižující a vazalské postavení ČR vůči ČLR.  Senátoři STAN vyzvali k projednání 
prohlášení v horní komoře PČR. Naopak předseda PS PČR Jan Hamáček (ČSSD) považuje 
odpověď za neutrální diplomatické prohlášení.  Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) 
uvedl , že prohlášení považoval za nutné. Zároveň dodal, že podle něj porušil ministr Herman 
oficiálním přijetím dalajlamy dohodu, dle které ho měl  přijmout  pouze soukromě. 
 
28. října potvrdil advokát Terezie Kaslové František Vyskočil, že Nejvyšší soud vyhověl žádosti 
Kanceláře prezidenta republiky a odložil výkon pravomocného rozsudku v  kauze novináře 
Ferdinanda Peroutky do doby, než rozhodne o dovoláních, které podal Hrad i Peroutkova vnučka 
Kaslová. Prezidentská kancelář se tak zatím nemusí omlouvat za výroky prezidenta Miloše 
Zemana ve zmíněné kauze. Začátkem týdne přitom exekutor uložil Hradu pokutu ve výši 
100 000 korun za to, že se Hrad za tyto výroky ve stanovené lhůtě neomluvil, ačkoliv mu to bylo 
nařízeno soudy. Exekuce však Hradu na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nyní nehrozí.   
 
Telegraficky 

- Dne 26. října schválila v prvním čtení PS PČR základní parametry státního rozpočtu  
pro nadcházející rok, který počítá se schodkem ve výši 60 miliard korun.   

- Dne 27. října uvedl bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart, že se v nadcházejících 
prezidentských volbách nejspíše nebude ucházet o prezidentský post, ač o tom uvažoval. Na 
kampaň by podle vlastních slov neměl dost sil . 
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