Týden
v české politice (29. 1 0. – 4. 1 1 . 201 8)
Událost týdne:
29. října uvedl server ČTK s odvoláním na týdeník Respekt, že americký prezident Donald Trump
byl předmětem zájmu československé komunistické Státní bezpečnosti (StB). StB svazek vedla za
účelem zjistit vazby Trumpovy rodiny na vládní a mocenské kruhy v USA. Ve svazku byly údaje o
Trumpově rodině, podnikatelské činnosti nebo ambici stát se prezidentem. Respekt informaci
získal ve spolupráci s britským listem The Guardian.
29. října informoval ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), že vojenská policie zahájila
vyšetřování v souvislosti s případným únikem informací do médií, které se týkal y tajné operace
v Afghánistánu. Česká speciální jednotka při ní dopadla a zajala spolupachatele
sebevražedného atentátníka, který v srpnu usmrtil tři české vojáky.
29. října obdržel ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) žádost policejního prezidenta Tomáše
Tuhého o propuštění ze služebního poměru. Tuhý se stane velvyslancem na Slovensku.
31 . října odmítla Poslanecká sněmovna PČR vydat poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) ke stíhání
kvůli jeho výrokům na adresu neúspěšného prezidentského kandi dáta a podnikatele Michala
Horáčka. Ondráček Horáčka nařknul ze spolupráce s StB. Pro Ondráčkovo vydání hlasovalo 47
poslanců ze 1 68 přítomných. Souhlas s Ondráčkovým stíháním nepodpořili poslanci ANO, ČSSD,
SPD a KSČM, ale ani většina občanských demokratů. Ondráček hlasoval pro své vydání.
1 . listopadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na konferenci „ Naše bezpečnost není
samozřejmost“ , že stažení českých vojáků z Afghánistánu nepřichází v úvahu. Babiš se ve svém
projevu dále přihlásil k závazku vůči NATO zvyšovat výdaje na obranu. Bývalý předseda
Vojenského výboru NATO Petr Pavel označil za největší bezpečnostní hrozby pro Evropu Rusko a
terorismus. Prezident Miloš Zeman v zaslané zdravici vyzdvihl význam NATO jako české
bezpečnostní kotvy.
1 . listopadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že po vzoru Maďarska a Rakouska bude
navrhovat, aby ČR nepřistoupil a ke globálnímu paktu Organizace spojených národů o migraci. O
postoji k paktu by měla vláda jednat následující týden. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)
uvedl, že připojení k paktu by teď bylo kontraproduktivní. Podle Babišova názoru, který je
v souladu s názorem rakouského premiéra Sebastiana Kurze, stírá pakt rozdíly mezi legální a
nelegální migrací a jeho ustanovení umožňují rozdílný výklad.
2. listopadu uvedl na dotaz redakce ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že
europoslanec Jiří Poche (ČSSD) se stal jeho externím poradcem. Poche tak bude součástí širšího
týmu deseti až dvanácti lidí. Měl by se zabývat zejména otázkami spojenými s evropskou
politikou.
2. listopadu navštívil po osmi letech Poslaneckou sněmovnu PČR (PS PČR) exprezident Václav
Klaus na pozvání předsedy PS PČR Radka Vondráčka (ANO). Vondráček jej pozval, protože u
příležitosti 1 00. výročí založení Československa chce pozvat všechny předsedy dolní komory.
Klaus během návštěvy prohlásil , že se domnívá, že „ jeho éra byla nejúspěšnější“ .
4. listopadu informoval server ČTK, že místnímu sdružení ODS v Rychnově nad Kněžnou hrozí
zrušení kvůli uzavření koalice s KSČM. Ve stranickém usnesení z roku 2006 je totiž spolupráce
s KSČM zakázána. Podle předsedy ODS Petra Fialy má místní sdružení teď možnost koalici
opustit, nebo dojde k jejímu zrušení na základě stanov strany. Předsedkyně rychnovské ODS a
místostarostka Jana Drejslová neuvažuje o opuštění koalice.
Telegraficky
- Dne 31 . října uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že pokud by mělo dojít ke zrušení střídání
času, česká vláda by byla pro zachování zimního času.
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