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Čínský dopis Kuberovi
Když na podzim roku 2019 tehdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) potvrdil, že plánuje obchodní cestu na Tchajwan, pravděpodobně neočekával, že bude muset čelit takovému politickému tlaku. Proti cestě se rázně vyslovil
prezident Miloš Zeman, který dlouhodobě prosazuje spolupráci s nedemokratickým režimem v Číně. Stejně
tak se vymezil i premiér Andrej Babiš a zejména čínská ambasáda. Symbolem kauzy a ztělesněním nátlaku se stal tzv.
čínský dopis.
Dopis vůbec nedodržoval důstojnou diplomatickou formu, včetně elementárních náležitostí jako je oslovení
či podpis. Naopak šlo o text plný ostrých výhrůžek, zejména co se týče odvetných reakcí, pokud by se cesta
na Tchaj-wan uskutečnila. Hradní dokumenty adresované Jaroslavu Kuberovi pak obsahovaly výčet negativ
plánované cesty.
Dané dokumenty měly být Kuberovi předány na Hradě při tradičním novoročním obědě nejvyšších ústavních
činitelů 17.01.2020. Přesné detaily předání však nejsou známy stejně jako původ dokumentu.
Věra Kuberová nalezla a zveřejnila dokumenty po smrti svého manžela.
Jaroslav Kubera zemřel 20.01.2020 na srdeční infarkt, který byl dle lékařů dva až tři dny starý. Tři dny před svou smrtí
Jaroslav Kubera znovu jednal s čínským velvyslancem za zavřenými dveřmi během recepce na čínské ambasádě.
Vystrčil novým předsedou Senátu
Po smrti Jaroslava Kubery se původem nalezených dokumentů i celou záležitostí začal zajímat nově zvolený předseda
Senátu Miloš Vystrčil, Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, média, ale i široká veřejnost. Stanovisko od čínské
ambasády si měl dle některých informací vyžádat kancléř Vratislav Mynář, který to ovšem popírá. Miloš Vystrčil dokonce
napsal prezidentovi Milošovi Zemanovi tři dopisy požadující vysvětlení, odpověď na ně však neobdržel. Cesta na Tchajwan byla nakonec zorganizována novým předsedou senátu Milošem Vystrčilem a došlo k ní na přelomu srpna a září 2020.
Po návratu ho prezident Miloš Zeman přestal zvát na schůzky nevyšších ústavních činitelů.
O silném tlaku, kterému byl Jaroslav Kubera vystaven jsme psali zde. Kauze jsme také věnovali prostor v rámci projektu
#PtámeSeVlády. I nadále Vás budeme upozorňovat na novinky spojené s touto kauzou tak jako doposud – ať už šlo
o Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan či o aktuální rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci odmítnutí Hradu
poskytnout informace o schůzce čínského velvyslance s Jaroslavem Kuberou.

https://milionchvilek.cz/reportal/clanek/2-2-7/cinsky-dopis-kuberovi

