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Událost týdne:  
25. prosince informoval server ČTK, že se premiér Andrej Babiš (ANO) setkal s čínským velvyslancem Čang 
Ťien-minem kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před 
používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Schůzku iniciovala čínská strana. Podle 
následného čínského prohlášení Babiš na schůzce zdůraznil, že stanovisko NÚKIB a vlády není jednotné. 
Čínská ambasáda v prohlášení mimo jiné uvedla, že se varování NÚKIB nezakládá na skutečnosti. O dva dny 
později informoval server iROZHLAS.cz, že Babiš označil jednání Ťien-mina, který komentoval výstupy jejich 
jednání, za „neobvyklé a velice nestandartní“. Babiš pro server také uvedl, že vláda bere hrozbu vážně.  
 
25. prosince informoval server iDNES.cz, že Mišál bin Fahim Salámí, předseda arabského parlamentu, který je 
orgánem Ligy arabských států, vyzval ČR, aby nepřesouvala své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do 
Jeruzaléma. Salámí ve svém prohlášení uvedl, že by se ČR měla řídit rezolucemi OSN a ,,neohrožovat 
historický a právní status okupovaného města Jeruzalém“. O přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma 
usiluje dlouhodobě prezident Miloš Zeman.  
 
25. prosince informoval server ČTK, že památku padlých českých vojáků v Afghánistánu bude od následujícího 
roku připomínat na vojenské základně v Kábulu pamětní deska, na které budou zmíněni všichni čeští vojáci, 
kteří zahynuli ve vojenské misi v Afghánistánu. Od počátku svého zapojení česká armáda ztratila 
v Afghánistánu 14 mužů.  
 
26. prosince ocenil prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství předsedy stran ANO, ČSSD a KSČM 
za to, že se podíleli na vzniku vlády. Pochválil boj zemí visegrádské skupiny (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko) 
proti migračním kvótám a podpořil armádní zahraniční mise. Zeman též v projevu poděkoval voličům za 
podporu, kterou mu vyjádřili v lednových prezidentských volbách, a varoval před zpomalením růstu ekonomiky. 
Kritizoval také demonstranty požadující demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a zpochybnil výroční zprávu 
Bezpečnostní informační služby, která varovala před čínskými špiony.  
 
28. prosince uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), že ČR si chce s Německem vyjasnit plány tamní 
armády na rekrutování občanů jiných zemí včetně Česka. Česká strana dosud ještě s Německem nejednala, 
nemá tak bližší informace o jeho záměru. Bývalý náčelník generálního štábu české armády a někdejší předseda 
Vojenského výboru NATO Petr Pavel uvedl na Twitteru, že plány Německa mohou pro českou armádu 
znamenat personální ohrožení.  
 
28. prosince informovalo tiskové oddělení ministerstva obrany, že novým prvním zástupcem náčelníka 
generálního štábu se stane od ledna generálmajor Jaromír Zůna. Ten nahradí generálporučíka Jiřího Balouna, 
který se po 40 letech rozhodl skončit v armádě. Generálmajor Jaroslav Kocián, zástupce náčelníka generálního 
štábu, který řídí armádní inspektorát, ve své funkci také skončí a nahradit by jej měl brigádní generál Milan 
Schulc.  
 
28. prosince potvrdil iROZHLASU.cz hradní kancléř Vratislav Mynář, že bývalý šéf vojenské kanceláře 
prezidenta republiky Rostislav Pilc by se měl vrátit do této funkce k 1. lednu 2020. Vystřídal by tak současného 
náčelníka Jana Kašeho, kterému tou dobu skončí mandát. Pilc musel na svoji funkci rezignovat, protože přišel o 
bezpečnostní prověrku, o kterou bude nyní opět žádat.    
 
29. prosince uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že hodlá v následujícím roce během plánované 
návštěvy Ukrajiny mluvit se svými protějšky o ukrajinském zákoně, který rozšiřuje řady válečných veteránů o 
někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády, ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů 
Stepana Bandery, lidově zvané banderovci. 
 
29. prosince rezignoval na post prvního místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke. Jako důvod uvedl, 
že se chce naplno věnovat práci poslance a starosty.  
 
30. prosince informoval server iROZHLAS.cz, že ministerstvo financí plánuje zdanění korunových dluhopisů. 
Novela je součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2020.  
  

mailto:info@cevro.cz

