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Událost týdne:  

15. října odsoudili poslanci tureckou invazi do Sýrie jako porušení mezinárodního práva. V usnesení, 

pro které hlasovalo všech 147 přítomných poslanců, vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v EU prosadil 

ekonomicko-politická opatření proti Turecku. Babiš následující den přislíbil, že na summitu EU v závěru týdne učiní. 

Prezident Miloš Zeman v TV Barrandov oznámil, že se Turecko při vojenské operaci dopustilo válečných zločinů, 

a proto by nemělo být členem EU, o což země usiluje. Podle Zemana se Turecko pod prezidentem Recepem 

Tayyipem Erdogane, sbližuje s radikálním, vraždícím islamismem.  Turecko zahájilo ofenzivu namířenou 

proti Kurdům v příhraničí Sýrie minulý týden. EU reagovala omezením vývozu zbraní do Turecka, USA zavedly 

sankce. 

15. října zrušil Ústavní soud (ÚS) zdanění finančních náhrad z církevních restitucí. Soud tak vyhověl návrhu senátorů 

a spornou část zákona zrušil. Konstatoval, že dodatečné snížení finančních náhrad za křivdy způsobené 

komunistickým režimem míří proti principům demokratického právního státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) 

i prezident Miloš Zeman uvedli, že rozhodnutí ÚS je třeba respektovat. Babiš však následující den řekl, že trvá na 

tom, že církevní restituce byly předražené o 54 mld. Kč. Dodal, že příjmy je potřeba danit.  

17. října vyzvali poslanci ODS v reakci na článek serveru Aktuálně.cz k rezignaci ministryni financí Alenu 

Schillerovou (za ANO). Podle článku skupina spojená se zetěm Schillerové Davidem Rusňákem bránila vyšetřování 

obřích daňových úniků. Schillerová označila tvrzení za „absurdní konstrukci“.  

17. října rezignovala předsedkyně pražských zastupitelů za Piráty Michaela Krausová na svou funkci. Učinila 

tak poté, co se v médiích objevily informace, že se dříve scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem 

Tenzerem, který je obžalovaný z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami. Krausovou nahradil v čele 

zastupitelského klubu Viktor Mahrik. Podle zjištění Deníku N se však i on v loňském roce párkrát sešel s Tenzerem.  

17. října zveřejnila Kancelář prezidenta republiky na svém webu dopis prezidenta Miloše Zemana, prostřednictvím 

kterého požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby pokračovaly projekty česko-čínské spolupráce. Zeman 

v dopise označil za hlavní projekty například rozvoj přímých leteckých spojení mezi zeměmi nebo obnovení 

plnohodnotné kulturní spolupráce a prohloubení oboustranně výhodné ekonomické a investiční spolupráce. Zeman 

v dopise dále uvedl, že nemá pochopení pro konání pražských zastupitelů, kteří zkraje minulého týdne vypověděli 

sesterskou smlouvu s Pekingem, a že české vláda plně respektuje politiku jedné Číny.  

17. října uvedla místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová na konferenci v sídle ČSSD v Praze, 

že strana zahájila diskusi, jejímž výsledkem bude nový program pro nejbližších pět let. První místopředseda ČSSD 

Roman Onderka označil krajské volby v následujícím roce za nejdůležitější pro stranu od roku 1989. Domnívá se, 

že v případě, že ČSSD v těchto volbách neuspěje, pravděpodobně neuspěje ani v následujících sněmovních volbách. 

18. října projednávali poslanci schválení výročních zpráv České televize (ČT) za roky 2016 a 2017. Rozprava trvala 

pět hodin, k samotnému hlasování však nedošlo. Debata ukázala, že poslanci jsou v názoru rozděleni především 

v pohledu na to, jak dobře či špatně ČT hospodaří. Všichni se ale shodli, že by ČT měla spadat pod kontrolní 

pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). ČT na své sociální sítí uvedla, že možnosti prověrek NKÚ 

se nebrání. Odkládané projednávání zpráv České televize je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí 

neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady, která mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.  

19. října uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že lituje rozhodnutí britského parlamentu, který odsunul schválení 

brexitové dohody do té doby, než bude její obsah převeden do britského práva. Doufá, že britská vláda co nejdříve 

objasní svůj další postup. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz redakce ČTK sdělil, že nadále platí, 

že ČR preferuje brexit s dohodou.  

20. října opustil prezident Miloš Zeman po čtyřech dnech Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) v pražských 

Střešovicích. Podle vyjádření jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident v nemocnici absolvoval rekondiční pobyt. 

Podle ÚVN byl Zeman v dobré kondici a v nemocnici nepodstoupil žádný zákrok.  

Telegraficky   
- Dne 15. října uvedl předseda tibetské exilové vlády Lozanga Sanggjäa v Senátu PČR, že tibetský národ má 

podobně jako Češi a Slováci před 30 lety naději na pokojné znovuzískání svobody. 

  


