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Událost týdne:  
26. l istopadu uvedl prezident Miloš Zeman ve svém projevu v izraelském parlamentu Kneset , že 
udělá vše pro to, aby se otevřela česká ambasáda v Jeruzalémě. Izraelskému prezidentovi 
Reuvenu Rivlinovi již předtím řekl, že nepovažuje Pásmo Gazy za nezávislý stát, jelikož hnutí 
Hamás, které vládne na tomto území , vnímá jako teroristickou organizací .  Následující den Zeman 
společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem otevřel  v Jeruzalémě Český dům. U 
této příležitosti poznamenal Netanjahu, že Izrael nemá na východní polokouli většího přítele než 
je ČR.   
 
26. l istopadu vypovídal premiér Andrej Babiš (ANO) na Obvodním ředitelství policie Prahy 1  kvůli 
údajnému únosu svého syna na Krym. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu 
zavlečení. Následující den informoval server Seznamzprávy.cz, že Generální inspekce 
bezpečnostních sborů vyšetřuje, jak a proč kriminalisté v Praze 1  odložili oznámení Andreje 
Babiše mladšího z konce minulého roku, kdy napsal policii email, že je nedobrovolně zadržován 
na Krymu. Policisté však uzavřeli vyšetřování bez výslechu Babiše mladšího s  t ím, že nebyl 
spáchán trestný čin.  
 
28. listopadu se zastavil v Praze jihokorejský prezident Mun če-in během cesty na summit zemí 
skupiny G20 v Argentině. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se domluvil na informování o 
plánovaných změnách v české jaderné energetice nebo užší spolupráci ohledně možností 
zpracování l ithia.  Po jednání Babiš uvedl, že v případě diskutované dostavby českých jaderných 
elektráren Dukovany a Temelín je nejdůležitější, aby byl dodavatel spolehlivý. Jižní Korea by se 
měla účastnit případného tendru.  
 
29. l istopadu informoval server ČTK, že Městský úřad v Černošicích zahájil správní řízení 
s premiérem Andrejem Babišem (ANO) pro podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu 
zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá holding Agrofert, který má být ve svěřenském 
fondu.  
 
30. l istopadu přijel  maďarský premiér Viktor Orbán na oficiální návštěvu Prahy. S premiérem 
Andrejem Babišem (ANO) se shodli na posílení spolupráce v obranném průmyslu i na odmítavé 
pozici k přijímání uprchlíků. Orbán se sešel i s prezidentem Milošem Zemanem, se kterým 
hovořil o spolupráci v jaderné energetice. Babiš vyloučil, že by ČR následovala Maďarsko a 
rozhodla o stavbě nových jaderných bloků na základě mezivládní dohody. Zeman se mimo jiné 
omluvil Orbánovi za to, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)  vyškrtnul ze seznamu 
klíčových ambasád velvyslanectví v Budapešti.  
 
2. prosince zveřejnila agentura Kantar CZ průzkum pro Českou televizi, podle kterého by volby 
vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 %  hlasů.  Oproti říjnu by tak navzdory kauze údajného únosu 
Babišova syna posílilo o 5,5 % . Druzí by skončili Piráti s 19 %  hlasů a třetí ODS se 16 % . Mimo 
Poslaneckou sněmovnu PČR by ze současných sněmovních stran zůstaly KDU-ČSL a TOP 09.  
 
Telegraficky   

- Dne 27. l istopadu oznámil bývalý ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL 
Marian Jurečka, že hodlá na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsednický post.  

- Dne 27. l istopadu rozhodl celostátní výbor KDU-ČSL, že do voleb do Evropského 
parlamentu postaví samostatnou kandidátku.  

- Dne 30. l istopadu oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že novým policejním 
prezidentem bude od následujícího dne dosavadní ředitel krajské pardubické policie Jan 
Švejdar.  

- Dne 30. l istopadu skončil po více než 40 letech armádní generál Petr Pavel s  vojenskou 
službou a odešel do civilu.  

- Dne 2. prosince se shodli předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO)  a 
předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) na trvání ekonomických sankcí vůči Rusku.  
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