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Událost týdne:  

21. října oznámil ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na bezpečnostní konferenci 

v Poslanecké sněmovně PČR, že se BIS a Národní centrále proti organizovanému zločinu podařilo loni odhalit a 

rozbít síť, kterou v ČR vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Síť byla financována z Ruska a ruské ambasády a 

měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v ČR i na české zahraniční partnery. Ruské velvyslanectví v Praze 

popřelo, že by mělo něco společného s „nějakou agenturní sítí“. Prezident Miloš Zeman o pár dní později v TV 

Barrandov uvedl, že by se BIS měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v ČR, místo na „fiktivní honbu“ ruských a 
čínských špionů. Podle Zemana by se BIS zapojením do boje proti korupci stala konečně užitečnou.  

21. října zveřejnil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) na svém webu 

dokument, ze kterého vyplívá, že úřad zjistil 17 pochybení u SPD při kontrole kampaně do sněmovních voleb v roce 

2017. SPD například pozdě převedla nevyužité peníze z volebního účtu nebo nezveřejnila údaje o všech kandidátech 
hradících náklady kampaně. Mluvčí ÚDHPSH Linda Hrubešová uvedla, že úřad zvažuje další postup.  

22. října se premiér Andrej Babiš (ANO) zúčastnil v japonské metropoli společně s představiteli z dalších více než 

180 zemí slavnostního uvedení nového japonského císaře Naruhita na trůn. Babiš na obřadu zastupoval prezidenta 
Miloše Zemana. Po obřadu pozval Babiš císaře Naruhita a jeho manželku Masako na návštěvu Prahy. 

23. října schválili poslanci po více než osmi hodinách debaty základní údaje státního rozpočtu na příští rok. Stát by 

měl stejně jako letos hospodařit se schodkem 40 mld. Kč. Pro hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Rozpočet 
přišel před poslance podpořit i prezident Miloš Zeman. Slíbil, že pokud bude schválen, podepíše ho. 

24. října se premiér Andrej Babiš (ANO) v Tokiu sešel se svým japonským protějškem Šinzóem Abem. Babiš po 

schůzce uvedl, že česká zahraniční politika považuje Japonsko za velice důležitého ekonomického partnera a 
investora. Babiš mimo jiné pozval Abeho do Prahy.  

24. října zahájili Piráti oficiální jednání o odvolání svého místopředsedy Jakuba Michálka kvůli jeho údajně 

nevhodnému chování ke členům strany. Diskuse na pirátském internetovém fóru potrvá do konce října, hlasování se 

uskuteční od 1. do 4. listopadu. Předchozí den oznámil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, že pokud Michálek ve 

vedení strany zůstane, hodlá rezignovat na svou funkci. Michálek obvinění ze šikany odmítl, uvedl, že má pouze 
vysoké nároky na lidi. Rezignovat nehodlá, ale svou funkci v lednu na pirátském sněmu obhajovat nebude.  

24. října schválili poslanci 21. srpen jako významný den, který má připomínat oběti invaze a následnou okupaci 

někdejšího Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy v roce 1968. Pro hlasovalo 130 ze 137 přítomných 
poslanců, proti hlasovali pouze poslanci KSČM kromě Jiřího Dolejše.   

24. října prohlásil místopředseda KSČM Stanislav Grospič před hlasováním o tom, zda by 21. srpen měl být 

významným dnem připomínajícím oběti invaze vojsky bývalé Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, že 

se nejednalo o okupaci a oběti „byly vesměs oběti dopravních nehod“. Koncem týdne v pořadu Otázky Václava 
Moravce uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, že strana hodlá projednat, zda bylo Grospičovo prohlášení vhodné.  

25. října schválilo vedení ČSSD tři kandidáty do Senátu PČR. Svou funkci tak budou příští rok obhajovat Ivo Bárek 

ve Vyškově, Miroslav Nenutil v Chebu a Karel Kratochvíl ve Strakonicích. Vedení strany také probíralo aktuální 
témata, například projednávání státního rozpočtu.  

26. října uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, že návrh zákona o správě voleb připravený ministerstvem vnitra 

nepočítá se zavedením elektronického hlasování. Důvodem je podle Mlsny riziko kybernetického útoku. 

V současnosti neexistuje technický nástroj, který by hlasování zcela zabezpečil a riziko útoku vyloučil. Návrh zákona 

naopak zahrnuje korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, zkrácení voleb na jeden den a zavedení elektronických 
seznamů voličů a stran.  

Telegraficky   
- Dne 22. října zveřejnila Česká televize průzkum agentury NMS Market Research a Post Bellum, že 38 % lidí 

starších čtyřiceti let se domnívá, že před listopadem 1989 bylo lépe než dnes. 

- Dne 24. října schválili poslanci výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017. 

- Dne 27. října se konala schůzka prezidenta Miloše Zemana se zahraničními velvyslanci, na které diplomatům 

pogratuloval, že byli vysláni do úspěšné země a nejkrásnějšího města na světě.  


