Týden
v české politice (3. 1 2. – 9. 1 2. 201 8)
Událost týdne:
4. prosince oznámila sněmovní opozice, že na základě výročních zpráv Bezpečností informační
služby (BIS) a Vojenského zpravodajství (VZ), které obě upozorňovaly na vzrůstající aktivitu
ruských a čínských špionážních aktivit v ČR, chce vytvořit sněmovní komisi, která by vliv cizích
autoritativních režimů na ČR hodnotila a hledala způsoby, jak mu nejlépe čelit. BIS ve své
zprávě uvedla, že Čína využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. Dále upozornila na
lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží. Podle
BIS ministerstvo zahraničí čelilo v roce 201 7 dvěma kyberšpionážním útokům, z nichž jeden
mohl pocházet z Ruska. Zpráva VZ zase informovala, že čínský projekt Hedvábné stezky bude
pro EU zdrojem rostoucích obav. O dva dny později uvedl prezident Miloš Zeman, že výroční
zpráva BIS neobsahuje důkazy o působení konkrétních ruských nebo čínských špionů. Zprávu
označil za „ plácání“ a zpravodajce za „ čučkaře“ . Na Zemanův výrok následně reagoval ředitel
BIS Michal Koudelka písemným prohlášením, v němž uvedl, že se letos BIS podařilo rozbít a
ochromit aktivitu zpravodajské sítě jedné z ruských zpravodajských služeb působících v ČR.
4. prosince uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) , že je potřeba vysoký počet ruských
diplomatů i nediplomatických zaměstnanců ruské ambasády řešit postupně. V současnosti se
ČR snaží snížit počet vozů, kterými disponuje ruská ambasáda, jelikož je větší než počet
registrovaných diplomatů. Petříček se domnívá, že je zvláštní i samotný vysoký počet
pracovníků ruské ambasády.
6. prosince oznámil předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) po schůzce s prezidentem
Milošem Zemanem, že podporuje snahu prezidenta přesunout českou ambasádu v Izraeli z Tel
Avivu do Jeruzaléma. Kubera dále uvedl, že prorektor Univerzity Karlovy a právník Aleš Gerloch,
který je jedním ze třech kandidátů na ústavního soudce, má velkou šanci být schválen i
Senátem PČR.
6. prosince uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz poslance Marka Výborného (KDU-ČSL), že
projekt europoslankyně KDU-ČSL Michaely Šojdrové na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka
je nesmyslný. Babiš upřednostňuje vybudování školky přímo v Damašku pro asi 1 50 sirotků.
6. prosince informoval server IHNED.cz, že právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna začali
rozesílat českým státním institucím a státním podnikům předžalobní výzvy, ve kterých požadují
vydání nemovitostí, které byly dle nich státem nezákonně zabaveny na základě Benešových
dekretů v roce 1 945. Nadace prý již vyčerpala všechny ,,možnosti dobré vůle" , jak přimět stát k
jednání o dosud neuzavřené minulosti. Pokud stát do sedmi dnů majetek nevydá, podá nadace
spravující majetek Lichtenštejnů na ČR žalobu. Nadace má nově čas jen do k once roku, jelikož
občanský zákoník zkrátil lhůty pro vznesení nároků.
7. prosince uvedla Hana Klučarová z tiskového odboru ministerstva zahraničí, že ČR nevyšle
žádného zástupce na konferenci OSN o migraci v Marakéši. Na konferenci by se měla schvalovat
globální úmluva o migraci, k níž však ČR odmítla přistoupit.
7. prosince proběhl na Pražském hradě slavností akt ke stému výročí založení Hradní stráže,
kterého se zúčastnil i prezident Miloš Zeman. Slavnostního aktu se též zúčastnily jednotka
Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky, jízdní čestná stráž nebo členové klubu vojenské
historie v uniformách z první republiky.
9. prosince byl zveřejněn rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem poskytnutý tento týden
pro ruskou televizi NTV, ve kterém Zeman označil protiruské sankce za zbytečné, jelikož
poškozují obě strany jak z ekonomického, tak i z politického hlediska. Dále uvedl, že EU nemá
silného vůdce tak jako například Rusko, Čína nebo USA.
Telegraficky
- Dne 7. prosince uvedl předseda STAN Petr Gazdík, že lídrem kandidátky do voleb Evropského
parlamentu bude současný europoslanec Stanislav Polčák.
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