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Prezidentovy útoky na BIS
Prezident Miloš Zeman se dlouho nikterak netají tím, že nesouhlasí s fungováním a vedením Bezpečnostní informační
služby (BIS) v čele s Michalem Koudelkou. BIS je česká tajná zpravodajská služba, která hraje nezastupitelnou roli
ve vnější ochraně státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost České republiky.
Ve svých zprávách podložených dlouhodobým a důkladným pozorováním a odbornými analýzami pravidelně varuje
před hrozbami z Ruska a Číny. Jinými slovy říká, že z těchto zemí vycházejí vlivy, které ohrožují bezpečí v našem státě.
Rusko a Čína jsou ale zároveň i státy, s jejichž představiteli má prezident Zeman otevřeně vřelé vztahy.  

BIS nespadá pod žádné ministerstvo, nicméně za její činnost odpovídá vláda, která má právo jí zadávat úkoly. Totéž
oprávnění má i prezident, s čímž souvisí kauza z podzimu 2020, kdy prezident požádal BIS o seznam ruských špionů v ČR.
Bezpečnostní odborníci tento požadavek vyhodnotili jako nestandardní, bezprecedentní a extrémně rizikový
pro bezpečnost České republiky. Někteří tento nevybíravý krok přímo označili za past na šéfa BIS Koudelku. Požadované
informace jsou totiž příliš citlivé, rozsáhlé a týkají se stále probíhajících operací. Pokud by Koudelka úkol splnil, hrozilo
by prozrazení operací a diskreditace BIS.     

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka byl požadavek rizikový kvůli možnému odhalení identity zpravodajských
zdrojů: Považuji za nutné, aby naše tajné služby chránily své zdroje a nebyly narušeny běžící operace. To by právě v případě
jakéhokoliv sdělování jmen mohlo nastat. Poskytnutí seznamu ruských špionů Zemanovi by bylo rizikové mimo jiné i kvůli
tomu, že jeho poradce Nejedlý a kancléř Mynář nemají bezpečnostní prověrku.

Zeman vs. Koudelka
Mezi Milošem Zemanem a šéfem BIS Michalem Koudelkou panují v posledních letech očividné neshody.

Prezident se několikrát do šéfa BIS nekompromisně opřel, dokonce podle několika etablovaných médií má Zeman
na šéfa BIS jakýsi kompromitující materiál, který předal premiéru Andreji Babišovi. Poslanci však tyto dokumenty
smetli ze stolu a označil je za slabé a plné chyb.
Prezident také několikrát odmítl jmenovat Koudelku generálem.
Prezident se nechal slyšet, že Koudelku na další funkční období rozhodně nedoporučí. O jeho jmenování bude
ovšem rozhodovat vláda v čele s Andrejem Babišem. Ten zatím za Koudelkou a jeho prací stojí, minimálně
na veřejnosti.

Zjednodušeně řečeno: Prezident opakovaně útočí na BIS, ať už slovně nebo mocenským tlakem v podobě vyžádání si
seznamu ruských špionů, nepovýšením Michala Koudelky na generála nebo předložením kompromitujícího materiálu
vedeného proti šéfovi BIS. Zeman se ani nezdráhal veřejně označit příslušníky BIS za neschopné čučkaře. Svým jednáním
podkopává důvěru v BIS, která je přitom jedním z klíčových orgánů pro bezpečnost ČR.
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