Týden
v české politice (28. 1 0. – 3. 1 1 . 201 9)
Událost týdne:
30. října uvedl server Deník N, že na oslavy státního svátku 28. října konající se na Pražském
hradě pozvala Kancelář prezidenta republiky mimo jiné i proruské aktivisty z
krymskotatarského spolku Kyrym birligi (Krymská jednota). Aktivisté poté na facebook u
napsali, že prezident Miloš Zeman uznal Ruskem obsazený ukrajinský poloostrov Krym za
součást Ruska. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tvrzení aktivistů nepopřel, posléze však sdělil, že
Zeman nadále považuje anexi Krymu za protiprá vní. Pozvání aktivistů na Hrad i jejich výroky
podle serveru zkritizovalo ukrajinské velvyslanectví. Následující den napsal server Deník N, že
český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula musel v Kyjevě vysvětlovat přítomnost
prokremelských Tatarů na Pražském hradě. Mezitím se věcí začala podle agentury Ukrinform na
pokyn ukrajinské prokuratury zabývat ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Podle mluvčí služby
Kateryny Didenkové má SBU za úkol zjistit, které osoby „ nezákonně vyjely z Krymského
poloostrova do České republiky“ .
29. října zveřejnila agentura Median průzkum, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny
PČR (PS PČR) v říjnu vyhrálo ANO s 30,5% ziskem. Druzí by skončili Piráti s 1 2,5 % hlasů a třetí ODS
s 1 1 ,5 % hlasů. Podle průzkumu by jediná KDU-ČSL nepřekročila 5% práh potřebný pro vstup do
PS PČR. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného myšlení by ANO vyhrálo s 30% ziskem.
Piráti by dostali 1 3 % a ODS 1 2 % hlasů. Do PS PČR by se nedostaly KDU-ČSL, STAN a TOP 09.
29. října odmítl předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) na schůzce s čínským velvyslancem
Čang Ťien-minem kritiku za svou účast na recepci tchajwanského zastoupení v Praze. Zdůraznil,
že Peking musí respektovat, že ČR je suverénní země. Podle Kubery vychází čínská citlivost k
otázce jedné Číny z obav z možného rozpadu země. Server Deník N týž den napsal, že Kubera
zvažuje zrušit cestu na Tchaj-wan, o které dříve hovořil. Dle Kubery cesta dosud není připravená a
mluvil o ní pouze jako o záměru.
29. října se vedení KSČM nedistancovalo od výroku místopředsedy strany Stanislava Grospiče,
který předchozí týden v rozhovoru uvedl, že obsazení Československa v roce 1 968 nebylo okupací
a lidé, kteří v důsledku invaze zemřeli, byli většinou oběti dopravních nehod. Předseda strany
Vojtěch Filip nicméně uvedl, že každý člen by měl být zdrženlivý ve svých prohlášeních a dbát na
to, aby byla v souladu s oficiální linií strany. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měl
Grospič omluvit, výrok považuje za neuvěřitelný.
31 . října zveřejnila Americká agentura pro mezinárodní rozvoj zprávu o udržitelném rozvoji
občanského sektoru za rok 201 8, podle které se českým neziskovým organizacím daří zlepšovat
nabídku a kvalitu svých služeb, avšak se zhoršil jejich mediální obraz. V žebříčku 24 států střední
a východní Evropy se Česká republika drží na vrcholu.
31 . října uvedl server Seznamzprávy.cz, že policie navrhla zastavit trestní stíhání premiérova syna
Andreje Babiše mladšího, který je obviněn v kauze kolem 50 mil. dotace na stavbu farmy Čapí
hnízdo. Návrh dále posoudí státní zástupce Jaroslav Šaroch, který už stíhání zbylých obviněných
včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) zastavil.
3. listopadu uvedl mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha v pořadu Otázky
Václava Moravce, že Čína se v poslední době snaží oslovovat a získávat pro spolupráci příslušníky
českých bezpečnostních složek. Dle jeho názoru mají čínští zpravodajci v ČR zájem zejména o
průmyslové informace.
Telegraficky
- Dne 28. října vyznamenal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě u příležitosti oslav 1 01
led od vzniku samostatného československého státu 42 osobností.
- Dne 29. října se exprimátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) stala místopředsedkyní strany
na Praze 6 a taktéž získala první nominaci do krajského vedení ANO.
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