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Událost týdne:   
10. ledna oznámil prezident Miloš Zeman, že se domnívá, že Čína chystá vůči Praze odvetná 
opatření, a to kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) a Bezpečnostní informační služby (BIS) před používáním technologie čínských 
společností Huawei a ZTE. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) však vláda nemá informace o 
tom, že by Čína kvůli sporu chystala sankce proti ČR. NKÚB i BIS se odmítly k Zemanově kritice 
vyjádřit . NÚKIB pouze konstatoval , že má povinnost včasného varování, pokud má relevantní 
informace o ohrožení české kybernetické bezpečnost i . Koncem téhož týdne vyjádřil i zástupci 
společnosti Home Credit , která patří do skupiny PPF, na schůzce s ministryní průmyslu a 
obchodu Martou Novákovou (za ANO), že mají obavy o své podnikání v  Číně v souvislosti se 
sporem o technologie čínských společnosti Huawei a ZTE.   
 
7. ledna uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že vláda podpořila návrh zákona upravující 
vztahy mezi ČR a Británií pro případ, že dojde k  tvrdému brexitu, tj. Británie vystoupí z EU bez 
dohody. Dohodu připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s  dalšími úřady. Zákon počítá s 
přechodným obdobím do 31 . prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech 
britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU.    
 
9. ledna informovali Piráti ve své tiskové zprávě, že zaslali městskému úřadu v  Černošicích u 
Prahy právní analýzu, dle které je premiér Andrej Babiš (ANO) i nadále ovládající osobou 
holdingu Agrofert, neboť je skutečným majitelem svěřenského fondu, do nějž byl Agrofert 
vložen. Babiš tak má porušovat  zákon o střetu zájmů . Městský úřad v Černošicích si vyžádal 
stanovisko k věci od všech sněmovních stran vyjma  hnutí ANO. Podle serveru iROZHLAS.cz STAN 
či l idovci na výzvu úřadu nereagovali . Piráti zaslali právní analýzu také do Bruselu .  
 
10. ledna sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, 
že zveřejňování obsahu neformálních schůzek nepovažuje „ za šťastné“ . Petříček tak reagoval 
na čínské vyjádření k předvánoční schůzce Čanga s premiérem Andrejem Babišem (ANO) 
ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. S Čangem se sešel i 
předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS), podle nějž ambasador během jednání označil své 
vyjádření za chybu . Správně ale dle Čanga nejednal ani Babiš, když věc dále komentoval.  
 
10. ledna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po společném jednání s primátorem Prahy Zdeňkem 
Hřibem (Piráti), že se shodli na prioritě dostavby Pražského okruhu s  označením 511 nebo na 
železnici vedoucí na Letiště Václava  Havla. Naopak se neshodli v otázce zřízení úřednické 
vládní čtvrti v Letňanech, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev 
rozmístěných po Praze. Podle Hřiba však není nutné budovat „ úřednické ghetto“ .  
 
11 . ledna si zvolila pražská ČSSD na krajské konferenci jako kandidáta na místopředsedu strany 
ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Hlasovalo pro něj téměř 93 %  delegát ů.  
 
12. ledna oznámil europoslanec Jaromír Štětina na svém Twitteru, že se rozhodl znovu 
kandidovat do Evropského parlamentu. Mandát však nebude obhajovat za TOP 09  kvůli rozporu 
s vedením strany. Hodlá jít  do voleb za nové hnutí Evropa společně, kt eré se rozhodl založit .  
 
13. ledna oznámil bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) na krajském sjezdu strany v Plzni, 
že se hodlá vzdát svého poslaneckého mandátu do konce března. Jako důvod uvedl, že 
nesouhlasí s t ím, že je ČSSD ve vládě společně s hnutím ANO. V Poslanecké sněmovně PČR by ho 
měl nahradit bývalý poslanec Václav Votava (ČSSD). Na sjezdu byl Chovanec zároveň zvolen 
předsedou plzeňské ČSSD.  
 
Telegraficky   

- Dne 8. ledna informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že volby do Evropského parlamentu 
se budou v ČR konat 24. a 25. května letošního roku.  

- Dne 12. ledna zemřel v Torontu v 90 letech pamětník holokaustu a podnikatel českého 
původu Jiří Brady.  

mailto:info@cevro.cz

