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operacím Ruské federace a jejích spoluhráčů.

Aktuální stav zájmů a vlivu Ruské federace
v České republice
Think-tank Evropské hodnoty se dlouhodobě věnuje mapování a čelení nelegitimnímu vlivu Ruské
federace v České republice, a to zejména odhalování takových aktivit, které jsou nepřátelské vůči
zájmům České republiky dle platné Bezpečnostní strategie ČR – ať už jde o politickou nezávislost státu,
členství v EU a NATO, energetické nezávislosti nebo stabilní sousedství (tedy o ruské agresi vůči
Ukrajině). V následující zprávě přinášíme shrnutí hlavních identifikovaných zájmů Ruské federace v ČR,
užívaných nástrojů a dosavadního chování české pro-kremelské dezinformační komunity v kontextu
prezidentské volby.

Shrnutí aktuálního pro-kremelského vlivu v ČR
•
Na českém území probíhají podle výročních zpráv českých zpravodajských služeb dezinformační
operace, snaha o infiltraci státních a politických institucí či útočné kybernetické operace ze strany Ruska
a Číny.
•
Česká republika pomalu buduje své mechanismy proti cizímu vlivu. Nicméně zde existuje řada
citlivých míst, například aktivity vnitrostátních aktérů šířících kremelský vliv.
•
Ruská federace má v českém Parlamentu důležité spojence, kteří jsou ochotni šířit její vliv
v České republice a legitimizovat její kroky před domácím i zahraničním publikem. Jde zejména o
poslance KSČM a SPD, přičemž SPD postupně přebírá roli tahounu pro-putinovských zájmů na
stranické scéně v ČR.
•
Předseda politické strany SPD Tomio Okamura zastává a prosazuje pro-kremelské postoje.
Parlamentní kampaň SPD navíc byla do velké míry postavena na dezinformacích a manipulacích.
Kontinuita poslaneckých mandátů osob, jako jsou poslanci Zdeněk Ondráček (KSČM), Jaroslav Holík
(SPD) a Stanislav Grospič (KSČM), kteří svými výjezdy do Ruska či na Ruskem okupovaná území
Ukrajiny potvrzují, že budou plnit roli styčných bodů ruských vládních zájmů v ČR i v nově ustanovené
Poslanecké sněmovně.
•
Miloš Zeman je nejvýznamnějším spojencem Kremlu mezi prezidenty unijních států. Jeho aktivity
korespondují s ruskými cíli v ČR – tj. legitimizace ruských kroků doma i navenek, podpora ruských
ekonomických aktivit, narušování jednoty EU i NATO a bagatelizace hrozby ruské agrese.
•
Česká dezinformační scéna je značně rozvinutá. U pro-kremelských serverů bylo možné již
s dostatečným předstihem pozorovat zvýšený zájem o Zemanovy konkurenty Horáčka a Drahoše, kteří
jsou předmětem jejich kritiky. A to i u webů, které se zaměřují spíše na zahraničně-politická témata (viz
server Protiproud či Nová republika). Podobný vzorec můžeme zaznamenat též na serveru Parlamentní
listy, který však věnuje pozornost i ostatním prezidentským kandidátům. Parlamentní listy jsou značně
nevyvážené, dávají neúměrný prostor kritikům obou osob a často také manipulují s titulky tak, aby
vyzněly negativněji než obsah článků. Naproti tomu Miloš Zeman je prezentován poměrně pozitivně a
k rozhovorům jsou vybírání spíše jeho příznivci.
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Aktuální hrozby a očekávané trendy
•
Činnost Výboru pro bezpečnost PSP může být paralyzována jmenováním konspirátora Radka
Kotena z SPD do jeho čela. Poslanec Radek Koten je aktivním šiřitelem pro-kremelské propagandy na
sociálních sítích, kde otevřeně vyjadřuje své proruské postoje a odpor k NATO a k EU.
•
Vybraní čeští poslanci, zejména z KSČM a SPD, budou nadále ignorovat oficiální českou pozici
a stýkat se s lidmi s vazbami na Kreml, což je bezpečnostní hrozbou.
•
Aktivity české dezinformační scény budou nadále podkopávat důvěru v tradiční demokratické
instituce a média, což by mohlo vést k tomu, že veřejnost začne důvěřovat konspiračním narativům a
tíhnout k extrémistickým subjektům. Může docházet i k narůstání osobních vazeb mezi českou
dezinformační komunitou a ruskými vládními nebo kryptovládními subjekty, přičemž nelze vyloučit ani
ochotu Ruské federace financovat aktivity zaměřené proti EU a NATO.
•
Pro Rusko bude z praktických i symbolických důvodů zvláště důležité udržet si svůj vliv na
Pražském hradě. Kreml nemá mezi prezidentskými kandidáty žádnou reálnou alternativu mimo Miloše
Zemana, proto lze očekávat, že bude chtít interferovat do českých voleb. Lze očekávat například
dezinformační kampaň za Zemanovo znovuzvolení a zvýšenou intenzitu mediálních útoků na osoby
Jiřího Drahoše a Michala Horáčka ve snaze o jejich diskreditaci, případně i s možnými pokusy dostat se
k jejich citlivým dokumentům. Ovlivňování voleb z ruské strany již probíhá - když moskevská centrála
firmy Lukoil na podzim 2016 fakticky zachránila pozici poradce prezidenta Martina Nejedlého jako ruské
spojky v jeho kanceláři tím, že za něj uhradila dluh, který by ho jinak podle slov samotného Miloše
Zemana stál místo. Zemanův blízký spolupracovník Martin Nejedlý dlouhodobě lobbuje ve prospěch
dostavby českých jaderných elektráren ruskou stranou, čímž by Ruská federace mohla získat další vliv
v citlivé strategické oblasti.
•
Zemanovo znovuzvolení by mohlo dát prostor k vypsání referenda o EU, po němž dlouhodobě
volá i česká dezinformační a pro-kremelská scéna, přičemž se Zeman opakovaně přihlásil k volání po
vypsání takového referenda.

Před českými prezidentskými volbami tak očekáváme zejména následující
snahy nepřátelského vlivu:
1.
Intenzivní podpůrná kampaň ve prospěch snah o znovuzvolení Miloše Zemana společně s
dezinformačními operacemi zaměřenými proti jeho vyzyvatelům.
2.
Kybernetické operace s cílem získat důvěrné informace, které by mohly být využity ke
kompromitaci Zemanových vyzyvatelů a jejich následná publikace (takzvaná taktika hack & leak, známá
z amerických či francouzských prezidentských voleb). Publikace nemusí obsahovat reálné materiály,
může dojít i k úpravě či falsifikaci takových materiálů, taková taktika byla již z ruské strany ve světě
použita.
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Hlavní zájmy Ruska v ČR: Legitimizace, sankce a strategické zakázky
Nejprve se podívejme na to, jaké konkrétní zájmy vlastně stojí za jednáním Ruské federace. Narušování
stability a demokratických procesů evropských států není cílem samo o sobě, jde o nástroj pro
naplňování zejména domácích politických cílů Kremlu – tedy kleptokratické elity okolo prezidenta Putina.
Vykreslené dobré vztahy Ruska se členskými státy EU a NATO mohou vést například k legitimizaci
jednání Kremlu doma i v zahraničí, o což se ruský domácí komunikační aparát intenzivně snaží. Přesně
za tímto účelem byl v Ostravě založen „konzulát“ tzv. Doněcké lidové republiky. Jednalo se o symbolický
krok, který měl legitimovat existenci tohoto samozvaného okupačního pseudostátu řízeného Ruskem na
území Ukrajiny, čemuž odpovídalo komunikační pokrytí v ruskojazyčném prostoru.
Čeští státní představitelé, kteří jednají jako přátelé a podporovatelé ruského prezidenta, pak také mohou
přímo či nepřímo zastupovat ruské zájmy v mezinárodním prostoru. Hlavní cílovou skupinou je Evropská
unie a NATO, kde Rusko své zájmy samo příliš efektivně naplňovat nemůže. Ruská federace by uvítala
zrušení sankcí, které na ni byly uvaleny za anexi Krymu a angažovanost v konfliktu na Ukrajině, a někteří
čeští politici mohou s řešením tohoto problému pomoci. Zrušení sankcí by režimu prezidenta Putina
pomohlo, snaha o jejich zrušení je jednoznačným krátkodobým cílem Kremlu.
Česká republika rovněž funguje jako relativně pohodlné prostředí pro setkávání a aktivity ruských
zpravodajských služeb, zejména v rámci výrazně naddimenzované diplomatické mise Ruské federace.
Nejaktuálnějším zájmem je potom také snaha získat u nás strategické zakázky. Jedná se zejména o
dostavbě jaderných reaktorů v Temelíně, kterou se do ruských rukou aktivně snaží dostat Martin
Nejedlý, poradce prezidenta pro ekonomické otázky. 1 Ten sice nemá bezpečnostní prověrku a ani
pracovní smlouvu s českým státem, ale zato má za sebou finanční podporu ruské státní firmy Lukoil a
roli zástupce nejvyšší české ústavní instituce systematicky zneužívá. Ruský jaderný gigant Rosatom,
který v minulosti přišel s nabídkou, že pomůže zajistit financování dostavby Temelína a že se bude
ucházet rovněž o dostavbu Dukovan, má však i podporu samotného prezidenta. 2 Z těchto případných
zakázek by ruský stát a na něj navázané osoby finančně benefitovaly, zejména by se však zvýšila
závislost, a tedy vydíratelnost ČR ze strany ruského režimu, což jednoznačně odporuje bezpečnostním
zájmům ČR.

1

https://www.respekt.cz/tydenik/2017/37/zemanova-spojka-do-moskvy

2https://jihlava.idnes.cz/prezident-milos-zeman-v-jaderne-elektrarne-dukovany-f9x-/jihlava-

zpravy.aspx?c=A170629_151855_jihlava-zpravy_mv
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Prezident Zeman využíván jako přítel Vladimira
Putina v ruskojazyčném prostoru

Zájem 1: Využití ČR jako EU+NATO objektu pro
legitimizaci kroků Ruské federace pro domácí
ruské publikum

Otevření pseudokonzulátu tzv. „DLR“

Akce proputinovských spolků

Opakování proputinovských narativů do
mezinárodního prostoru zevnitř EU + NATO

Účast českých poslanců na
pseudomonitorovacích misích a návštěvách
Ruskem okupovaných území - mezinárodní
legitimizace kroků Ruské federace

Zájem 2: Významní čeští státní představitelé
jednající jako „ČR = spojenec Putina“ pro
západní publikum

ČR jako jeden ze států EU, jehož vedoucí politici
kritizují sankce a rétoricky požadují jejich
zrušení

Ruská diplomatická mise v ČR jako základna pro
některé zpravodajské aktivity na evropském
kontinentu

Zájem 3: Využití ČR jako platformy pro
mezinárodní aktivity Ruské federace

ČR jako „bezpečné místo" kontaktů a schůzek RF

„Bezpečná“ základna pro proputinovské vlivové
aktvity (například V. Jakunin)

Zájem 4: Snaha o získání strategických zakázek s
cílem finančně benefitovat a uplatnit
geopolitický vliv

Temelín/Dukovany (ekonomický zisk i zásadní
politický vliv)
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Možnosti ovlivňování voleb v ČR
Technických možností, jak demokratický proces voleb narušovat, existuje celá řada. 3 Mnohé z nich jsou
užitečné pouze v méně rozvinutých demokraciích a méně stabilních státech, jako například přímé
zastrašování voličů, tak jako jsme to viděli během tzv. „referenda“ o nezávislosti na Krymu. Česká
republika se nemusí obávat kybernetických útoků a snahy zasáhnout do počítání hlasů, jelikož zde
neprobíhá elektronické hlasování. K manuálnímu počítání poměrně nedávno z bezpečnostních důvodů
přešlo také Nizozemí. 4
Bezpečnostní informační služba (BIS) nicméně v posledních letech zaznamenává vzrůstající
kyberšpionážní aktivitu ze strany Ruské federace, jako je například kampaň APT28/Sofacy, která se
snažila získat informace v oblastech diplomacie, vojenství, ale i v akademické oblasti vědy a výzkumu.5
V ČR tato hackerská skupina napadla webové stránky několika státních institucí a významného státního
představitele, podobně jako v dalších evropských státech, kde zaútočila také na ministerstva
zahraničních věcí a obrany s cílem získat důvěrné informace z emailových účtů. Lze tedy očekávat, že
Rusko bude nadále aktivní ve snaze získávat citlivé informace o politických představitelích
s cílem využít je například k ovlivnění prezidentských voleb.
Existují však i další hrozby, na které by se Česká republika měla s ohledem na svou bezpečnost
připravit. Předně jde o poměrně plodné prostředí pro organizování dezinformačních operací,
zejména na dezinformačních webech, které se mnohdy tváří jako seriózní zpravodajství, nebo na
Facebooku. Obvyklou praxí během voleb se například i v USA stalo skupování reklamního prostoru na
této platformě a zneužití k politickým očerňujícím kampaním. V ČR můžeme pozorovat i kombinaci
aktivit dezinformačních webů a následného šíření jejich obsahu právě prostřednictvím sociálních sítí.
Z dlouhodobého pozorování české dezinformační scény víme, že kanálů, které by byly a jsou ochotné
šířit falešné a manipulující zprávy, není v ČR nedostatek. 6 Většina z nich pouze reprodukuje prokremelsky laděné články za účelem ekonomického zisku, nebo ze skutečného přesvědčení. Existuje
pouze několik výjimek, jako je oficiální web Ruské federace v českém jazyce Sputnik nebo Aeronet,
který je natolik netransparentní ve své vlastnické a finanční struktuře, že o jeho původu či motivacích
nedokážeme říci téměř nic.
Poměrně irelevantní by v ČR byly pokusy o šíření dezinformací pomocí automatických botů a falešných
účtů na Twitteru, jelikož tato sociální síť zde nepatří k nejoblíbenějším. Facebook je v České republice
beze sporu dominantní platformou, a to jak z hlediska počtu uživatelů, kterých je podle odborníků asi
4 800 000, tak co se týče frekvence návštěv svých uživatelů. 7 Počet uživatelů Twitteru je v ČR podle
odhadů asi 400 000 8, navíc se jedná spíše o exkluzivní platformu, kterou využívají primárně politici,
žurnalisté a lidé s vyšším vzděláním, nikoliv širší veřejnost. Oba však poskytují prostor pro tvorbu

Více o tom, jaké jsou možnosti ovlivnit volby a jak tomu čelit zde: http://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2017/05/35measures-in-15-steps-for-enhancing-the-resilience-of-the-democratic-electoral-process-1-1.pdf
4 https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/dutch-will-count-all-election-ballots-by-hand-to-thwart-cyber-hacking
5 https://www.bis.cz/vyrocni-zprava16e1.html?ArticleID=1136
6 Více viz http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/weby_list/
http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu-2/
http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/manipulacni-techniky-dezinformacnich-webu/
7 http://www.focus-agency.cz/files/contentFiles/socialni-site-2016-cz.pdf
8https://cz.linkedin.com/pulse/jak-se-da%C5%99%C3%AD-jednotliv%C3%BDm-soci%C3%A1ln%C3%ADm-s%C3%ADt%C3%ADv-%C4%8Desk%C3%A9-republice-jakub-lorenc
3
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dezinformačního obsahu, jehož šíření je podpořeno algoritmy, na jejichž základě tyto sociální sítě
fungují. Členové české dezinformační komunity mají nicméně twitterový účet založený pouze zřídka.
Dezinformační kampaň v ČR lze s ohledem na zmíněné očekávat zejména na Facebooku, který s
několikanásobným počtem uživatelů oproti Twitteru představuje lepší nástroj pro amplifikaci a šíření
dezinformačního obsahu, který se rovněž může dostat k pestřejší množině uživatelů.
Podle výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2016 se Rusko snaží ovlivnit nejen
českou společnost, ale i vnitřní politickou integritu ČR. Už jsme v minulosti byli svědky toho, když do
rukou jednoho z aktivních přispěvatelů na české dezinformační portály byly poslány peníze z Ruska, a
to dokonce za účelem pořádání pro-ruských demonstrací 9. Je třeba říci, že tyto finance nebyly příliš
dobře vynaloženy a k žádné významnější aktivitě nevedly. Pokud by se ale Ruská federace rozhodla,
že jí na proměně veřejného mínění v České republice skutečně záleží, s největší pravděpodobností by
pouze stačilo částku poměrně zvýšit a předat do kompetentnějších rukou. Podle BIS ruské zpravodajské
služby „dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou [v roce
2016] dále rozvíjely.“ Dotčení Češi podle zpravodajské služby navíc vyzrazují ruským zpravodajským
službám citlivé interní informace ve velkém rozsahu 10.
V poslední době můžeme zaznamenat také narůstání přímých vazeb mezi prorusky smýšlejícími Čechy
a Rusy, nehledě na to, zda se jedná o soukromé osoby, které působí na dezinformačních webech a
v různých proruských spolcích, nebo o proruské advokáty z řad českých politiků (viz níže). Příkladem je
nedávný Všeslovanský sjezd v Moskvě sloužící k šíření ruského vlivu, kde se setkali čeští propagátoři
slovanství, osoby aktivní na dezinformačních serverech a někteří politici. Jejich výdaje byly částečně
placeny Rusy a „delegaci“ Čechů přivítal i velvyslanec v Moskvě Vladimír Remek, který tímto přidal celé
akci na významu11. Jinými slovy zde máme skupinu občanů, kteří jsou ochotni šířit proruské
myšlení a kteří jsou snadno penetrovatelní ze strany Ruské federace. Vzhledem k tomu, že Rusové
ukázali, že jsou schopni financovat vlivové aktivity v různých zemích, a i s ohledem na zjištění BIS, nelze
vyloučit ani to, že by některé osoby české dezinformační scény mohly být před prezidentskými volbami
přímo oslovení s nabídkou finanční podpory aktivit na internetu nebo pro pořádání různých osobních
setkání a debat.
Cílem takové vlivové kampaně už pak může být cokoliv, ať už celkové naklonění české společnosti více
na východ, nebo pouze očernění některého kandidáta do Parlamentu či na post prezidenta. V jiných
zemích jsme mohli zaznamenat nespočet podobných případů, od dezinformací manipulujících postavení
Ukrajiny v referendu o Asociační dohodě v Nizozemí po publikaci dokumentů (část z nich zřejmě
falešných) získaných hackerskými útoky, jako tomu bylo v USA nebo ve Francii.

9

https://echo24.cz/a/iU3xE/rusky-oligarcha-platil-proruske-demonstrace-v-cesku
https://www.bis.cz/vyrocni-zprava16e1.html?ArticleID=1136
11https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vydaje-cechu-na-sjezdu-slovanu-platili-zcasti-rusove-remek-v-moskve-prijalsefa_1706131028_dp
10

6

Aktuální stav zájmů a vlivu Ruské federace
v České republice

Voliči mohou být terčem
dezinformační kampaně

Voliči

Voliči mohou být přímo či
nepřímo zastrašování

Voliči mohou být podpláceni

Online hlasování může být
hacknuto, nebo může vzniknout
domnění, že bylo hacknuto
Průběh voleb - hlasování, sběr a
sčítání výsledků
Manuální hlasování je prakticky
nemožné ovlivnit, ale může být
vytvořeno domění, že se tak stalo

Citlivé údaje mohou být získány a
zveřejnění

Útok na nepreferovaného
kandidáta

Kandidát se může stát cílem
virtuálních aktivních opatření,
vydírání nebo zastrašování

Kandidát může být cílem
dezinformačních operací

Finanční podpora kandidáta přímo či přes jeho tým

Podpora určitého kandidáta

Podpora skrze aktivity cizích
zpravodajských služeb

Podpora kandidáta skrze média
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Nejzranitelnějším místem České republiky je Pražský hrad
Jak ukázal například Vulnerability Index 12 (česky: Index zranitelnosti) slovenského think-tanku
GLOBSEC Policy Institute, který zkoumal zranitelnost zemí Visegrádské čtyřky vůči nepřátelskému vlivu
Kremlu, Česká republika na tom rozhodně není nejhůře. Zejména ve srovnání se Slovenskem a
Maďarskem, Češi spíše odmítají proruskou geopolitickou orientaci. Mimoto si dosavadní česká vláda
nejen hrozbu dlouhodobě uvědomovala, ale minulý rok začala podnikat i konkrétní preventivní kroky,
jako je provedení Auditu národní bezpečnosti a vytvoření Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.
Nicméně podle průzkumů veřejnosti má asi čtvrtina Čechů tendenci věřit některým dezinformacím, které
se v našem mediálním prostoru objevují, zejména v dezinformačních a manipulativních
pseudomédiích. 13 Těch zde funguje několik desítek a v minulosti se jim již povedlo rozšířit například
nepravdivou a nepodloženou zprávu o tom, že demonstrace proti prezidentu Zemanovi během 17.
listopadu 2014 organizovala ambasáda USA v Praze.
Ještě závažnější slabý článek však tkví v postavě prezidenta Miloše Zemana, který má značný
neformální vliv a je nejvýznamnějším spojencem Kremlu ve střední Evropě. Lze jej bez skrupulí
považovat za Trojského koně Kremlu. Je hlavním patronem prokremelských vlivů v České republice,
vyjádřil podporu v místní proruskou dezinformační komunitu a kopíruje postoje ruské vlády. Pohrdá
místními snahami bránit se vlivovým operacím a vysmívá se českým zpravodajským agenturám.
Obklopuje se navíc lidmi, kteří mají na ruský režim jasné napojení.
Prezident Zeman se bude pokoušet o obnovení své pozice na počátku roku 2018. Jakýkoliv jiný z jeho
protikandidátů by byl pro Rusko skutečně špatnou zprávou. Z toho důvodu očekáváme intenzivní
kampaň dezinformační komunity v Česku na jeho podporu. Zejména týmy pana Horáčka a Drahoše,
kteří dle dosavadních průzkumů zatím mají největší šanci prezidentu Zemanovi konkurovat, by se měly
připravit na mediální útoky, očerňování, případně i na snahy o odcizení a publikování jakýchkoli
senzitivních dokumentů týkajících se kandidátů, a to ať už skutečných či zfalšovaných, tak jako jsme to
viděli například při prezidentské volbě ve Francii. Prozíravost Emmanuela Macrona a jeho
spolupracovníků, ale také všeobecné povědomí o tom, že podobný útok by se mohl odehrát, zabránil
jeho diskreditaci. 14 Již teď můžeme zaznamenat poměrně ostrou kritiku obou kandidátů ze strany
dezinformačních serverů, která může ještě více eskalovat. Nicméně i ostatní kandidáti se mohou stát
předmětem dezinformační kampaně, což však bude záležet zejména na tom, jak se bude prezidentská
kampaň vyvíjet, neboť má Miloš Zeman stále osm vyzyvatelů.

12https://www.globsec.org/publications/vulnerability-index-subversive-russian-influence-central-europe/
13

http://www.evropskehodnoty.cz/vyzkum/dopady-dezinformacnich-operaci-v-ceske-republice/
Prevenci před možným vměšováním zajišťoval bezpečnostní tým, Macronovi zaměstnanci však byli také na toto téma školeni.
Více: http://edition.cnn.com/2017/04/24/europe/france-macron-hackers/index.html
Macronův tým navíc neumožňoval ruským médiím jako RT akreditovat na jeho předvolebních akcích. Zde:
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/russia-emmanuel-macron-banned-news-outlets-discrimination. Francouzská
volební komise pak varovala uživatele a média, kteří by plánovali zveřejnit dokumenty, které byly získány z politické kampaně
Emmanuela Macrona, před možným trestním stíháním. Více: https://www.theguardian.com/world/2017/may/06/french-warned-notto-publish-emmanuel-macron-leaks
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Aktéři ruského vlivu v České republice
Prezident Miloš Zeman

Vojtěch Filip, Zdeněk
Ondráček, Stanislav
Mackovík

Velká část členů KSČM
Jan Mládek, Jaroslav
Foldyna, Stanislav
Huml, Vítězslav Jandák

Relevantní političtí
spojenci Kremlu
Někteří zástupci ČSSD

Tomio Okamura
Někteří členové krajní
pravice
Sputnik CZ
Tvůrci dezinformací a
manipulací

AC 24, Svět kolem nás,
Aeronet, První zprávy,
Nová republika, NWOO
a další
Parlamentní listy,
Protiproud, Zvědavec,
EUportál, Free globe,
aj.

Pro-kremelská média
Dezinformační a
manipulativní webové
platformy

Pravdive.eu, Almanach

Dezinformační a
manipulativní
agregátory
Institut slovanských
strategických studií
(ISSTRAS)
Nevládní spojenci
Kremlu

Jiří Vyvadil
Přátelé Ruska v České
republice
Národní domobrana
Radikální a
extrémistické skupiny

Českoslovenští vojáci v
záloze proti válce
plánované velením
NATO

Václav Klaus
Pro-kremelští jedinci a
užiteční idioti

Martin Nejedlý

Zdeněk Zbytek
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Marek Obrtel, Nela
Lísková, František
Krejča
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Trojští koně v Parlamentu
Před parlamentními volbami nebyla zaznamenána výraznější kampaň podporující jednoho konkrétního
kandidáta. Jistou výjimku představovalo převážně pozitivní vykreslování strany SPD. Přesto vliv
dezinformačních webů v tomto ohledu nelze podceňovat. Jejich působení nelze vztáhnout pouze na
několik předvolebních dní či týdnů, ale spíše na měsíce a roky postupného podrývání demokratického
systému tradičních politických stran, vyzývání k podpoře anti-systémových a krajně pravicových aktérů
a hnutí a zpochybňování euro-atlantického směřování Česka. Typicky se jedná o KSČM a SPD, které
získaly 15 a 22 mandátů a pravděpodobně budou mít během následujících 4 let výrazný vliv na dění u
nás a potažmo i v zahraničí. Zástupci těchto stran na dezinformační weby často také sami přispívají či
je sdílejí na svých oficiálních stránkách a facebookových účtech.
Napříč dezinformačními servery bylo před parlamentními volbami možné zaznamenat také značný
zájem zejména o Andreje Babiše. Na jedné straně zde byly servery (či vybraní komentátoři), podle
kterých Babiš spadne pod kontrolu a vliv sionistů skrze americkou moc a neocony (Aeronet) a podle
kterých se neliší od současného establishmentu (AC24, Bez politické korektnosti). Na druhou stranu
některé servery Babiše do jisté míry bránily, trestní stíhání proti jeho osobě považovaly za účelně
načasovanou bombu připravenou tradičními politickými stranami. 15 Petr Hájek se na Protiproudu 16
dokonce vyjádřil, že sice není Babišovým fanouškem, ale doufá, že volby vyhraje „na plné čáře“.
O tom, že v řadách KSČM a SPD jsou významní spojenci Kremlu, svědčí nejenom provázanost
některých poslanců s českými dezinformačními weby, ale také jejich přímé styky a kontakty v Rusku.
Ukázkovým případem prosazování ruských zájmů prostřednictvím českých poslanců je „studijní“ cesta
členů KSČM Zdeňka Ondráčka a Stanislava Mackovíka do samozvané Doněcké lidové republiky v lednu
2016. I když se dle slov obou poslanců jednalo o soukromou cestu, svým činem podkopali českou i unijní
diplomacii odsuzující ruskou agresi. Nejenomže totiž zpochybnili územní celistvost Ukrajiny, ale rovněž
byli využiti ruskou propagandou, která jejich návštěvu prezentovala jako oficiální delegaci. Tomuto
označení se však během tiskové konference a televizních debat, kterých se na místě účastnili, ani
nebránili. 17
Dalším příkladem je cesta poslance SPD Jaroslava Holíka na oslavy třetího výročí obsazení Krymu
Ruskem. Stejně jako v případě komunistických poslanců se samozřejmě nejednalo o schválenou
poslaneckou cestu, přesto byl jeho pobyt dobře zdokumentován ruskými sdělovacími prostředky. 18
Čeští poslanci jsou využívání k šíření prokremelských myšlenek a dezinformací do zahraničí i skrze
kulturní spolupráci a apel na slovanskou vzájemnost. 19 Poslanec KSČM Stanislav Grospič se v letošním
roce zúčastnil Všeslovanského sjezdu v Moskvě částečně placeného Rusy, kterého se mimo jiné

15

Konkrétně Nová republika a Protiproud. V některých článcích i Rukojmí, První zprávy, NWOO, Bez politické korektnosti.

16http://www.protiproud.cz/politika/3389-tichy-stret-maleho-a-velkeho-zemana-prokuratori-uz-v-teto-zemi-opet-mohou-vse-jako-

kdysi-babisuv-ministr-pelikan-diktuje-kdo-ma-byt-odsouzen-drby-z-odposlechu-komu-chteji-nase-justicni-elity-kazat-o-pravnimstate.htm
17http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/02/Jak-poslanci-KS%C4%8CM-na-v%C3%BDchod%C4%9B-Ukrajinypravdu-hledali1.pdf
18https://zpravy.idnes.cz/poslanec-okamurova-hnuti-slavil-na-krymu-jeho-obsazeni-ruskem-p71/domaci.aspx?c=A170328_125537_domaci_kop
19https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vydaje-cechu-na-sjezdu-slovanu-platili-zcasti-rusove-remek-v-moskve-prijalsefa_1706131028_dp
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účastnila i početná delegace osobností české dezinformační scény a zástupci samozvaných Doněcké
a Luhanské lidové republiky. 20
Jak je zřejmé z těchto příkladů, českým poslancům v podstatě nic nebrání v tom, aby podkopávali
oficiální českou pozici, nebo se dokonce stýkali s lidmi napojenými na Kreml. O tom svědčí i slova
Zdeňka Ondráčka, který se nechal slyšet, že na Donbas „jezdí a jezdit bude“. 21 S ohledem na to, že
Ondráček (lídr kandidátky KSČM v Královehradeckém kraji), Holík (jednička zlínské kandidátky SPD) i
Grospič (lídr KSČM ve Středočeském kraji) obhájili v říjnových volbách svůj poslanecký mandát, je nutno
počítat se vzrůstající intenzitou ruského vlivu v české sněmovně, který zde má neskrývané spojence.
Podobné kontakty mezi českými poslanci napojenými na ruský režim tak budou i do budoucna sloužit
k legitimizaci anexe Ukrajiny, narušování politické jednoty v rámci EU a šíření dezinformací uvnitř i vně
Ruské federace.
Českou bezpečnost bez pochyby naruší také nové obsazení parlamentních výborů, kdy byl již
zmiňovaný komunista Stanislav Grospič jmenován předsedou mandátového a imunitního výboru, 22
zatímco v čele bezpečnostního výboru by měl usednout prokremelský konspirátor Radek Koten
z SPD. 23 Oba mohou sloužit jako potenciální styčný bod pro penetraci ze strany Ruské federace či jako
zdroj nebezpečné ruské propagandy. Stejně citlivá bude i volba Stálé komise pro kontrolu činností
Bezpečnostní služby, jejímž členem byl v rozporu s podstatou práce daného kontrolního orgánu
v období 2013-2017 právě zmiňovaný Zdeněk Ondráček.

20https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rusove-platili-sjezd-slovanu-prijeli-i-dezinformatori-sefa-

c/r~5f186c7a4f7311e7886d002590604f2e/
21https://hradec.idnes.cz/volby-poslanecka-snemovna-2017-kscm-kralovehradecky-zdenek-ondracek-1df-/hradeczpravy.aspx?c=A170930_354964_hradec-zpravy_the
22 Výbor posuzuje žádosti o vydání poslanců k trestnímu stíhání a bude se zabývat také žádostí o vydání šéfa strany ANO Andreje
Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka. Vzhledem k tomu, že Grospiče ve funkci potvrdilo 115 poslanců, z toho většina 78
byla z ANO, vyvstávají obavy, že Babiš a Faltýnek nebudou vydáni ke stíhání.
23 https://maca.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=634875
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Dezinformační a manipulativní weby a prezidentští kandidáti
Sledované období: 1. 1. 2017-17. 12. 2017
Vybrané servery: AC24, Aeronet (AE), Nová republika (NR), NWOO, Protiproud (PP), První zprávy
(PZ), Rukojmí, Vlastenecké noviny (VN), Sputniknews CZ, Lajkit, Prvopodstata (PD), Orgonet
Vzorek: u každého až 50 článků (v závislosti na množství vydaných) s největší frekvencí hledaného
výrazu
Dezinformační weby byly již zmiňovány jako kritické místo či potenciální nástroj pro ovlivňování
prezidentských voleb. Z tohoto důvodu považujeme za důležité sledovat, o kterých kandidátech a jakým
způsobem tyto platformy (dez)informují.
Co se týče české dezinformační webové scény, 24 můžeme vidět jeden společný rys. Tím je ať už přímá,
či částečná podpora Miloše Zemana v porovnání se dvěma dalšími kandidáty Michalem Horáčkem a
Jiřím Drahošem. O ostatní prezidentské kandidáty české dezinformační weby ve sledovaném období
neprojevily prakticky žádný zájem, což však může být způsobeno i skutečností, že do 7. listopadu, kdy
byl termín pro registraci kandidátů, nebylo zřejmé, kdo se o post prezidenta bude nakonec ucházet.
Výjimku v tomto tvoří Parlamentní listy, o kterých pojednává následující kapitola.
Miloš Zeman je dezinformačními servery prezentován jako reprezentant lidu, který spojuje veřejnost,
jako silná osobnost a moudrý politik, jenž si na rozdíl od dalších kandidátů nehraje na něco, co není.
Těmito slovy dezinformační servery obhajují i Zemanovu vulgaritu a neetické chování. Jasným favoritem
je zejména pro servery Nová republika, Rukojmí, NWOO, s jistými výhradami také pro Protiproud.
Pozitivně jej vnímají také První zprávy, AC24 a Lajkit. Zemanova kritika je typická pouze pro dva weby
– Vlastenecké noviny a server Aeronet. Na jednu stranu sice oba Zemana podporují v jeho kritice
mainstreamových médií, v boji proti tzv. pražské kavárně a ve snaze zlepšit vztahy s Ruskem. Zároveň
však o něm píší jako o „loutce globalistů“. Stejně tak se obávají, že by Zeman v tandemu s Babišem
nebyl přínosem pro národní teze ČR. 25 Vlastenecké noviny jsou však o píď kritičtější, zejména jejich
šéfredaktor Radek Velička, kterému se nelíbí Zemanovo napojení na staré struktury, „eurohujerství“, ale
ani opovrhování lidmi. 26 Podle něj je Zeman pro vlastence jednoduše nevolitelný. Nicméně názor
samozvané „vlastenecké scény“ nejlépe vyjadřuje výrok: „Vlastenecká scéna dlouhodobě podporuje
prezidenta Miloše Zemana, ale je to spíše z nouze ctnost“. 27 Pozitivní slova mají Vlastenecké noviny
zejména na Petra Hanniga, nicméně se nejedná o nějakou viditelnou kampaň za jeho zvolení.
Nepříliš bije do očí také podpora Miloše Zemana u české verze ruského serveru Sputnik, který se snaží
vyvarovat výrazným projevům sympatií vůči Zemanovi. Sputnik však rád a často tlumočí prezidentovy
kroky a výroky, které zapadají do kremelského narativu. Například citoval Zemanova slova o tom, že se

Následující text je založen na pozorování obsahu dezinformačních webů v období od 1.1.2017-17.12.2017. Jednalo se o tyto
vybrané weby: AC24, Aeronet (AE), Nová republika (NR), NWOO, Protiproud (PP), První zprávy (PZ), Rukojmí, Vlastenecké noviny
(VN), Sputniknews CZ, Lajkit, Prvopodstata (PD),Orgonet.
K filtraci kandidátů byl použit nástroj pro sběr dat v oblasti ICT „Versus“, který vznikl v rámci The Beacon Project (Více k nástroji
viz http://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2017/03/beacon_project_versus_insights_merkel.pdf )
25https://aeronet.cz/news/tri-a-pul-roku-vedeli-kdo-je-babis-a-presto-s-nim-vladli-netusili-ze-andrejovi-narostou-kridla-na-kridlechbarclays-sedi-babis-i-soros-nevedeli-ze-nova-evropa-vyzaduje-misto-politiku-manazery/%20.26 http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=194122
27 http://narodnidemokracie.cz/zeman-v-nebezpeci-mame-nahradni-plan/
24
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mezi migranty nacházejí teroristé, 28 nebo jeho výrok odmítající, že by byl Putinovým agentem. 29 Na
stránkách Sputniku rovněž nalezneme názor, že je zeman sice starým politikem, ale „politikem nového
typu, který je z těch, koho dnes lidé chtějí vidět v čele státu jak v USA, tak i v Evropě.“ 30 Podle slov
tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova, kterého citoval Sputnik v závislosti na
Zemanových výrocích o kompenzaci Krymu, je však zřejmé, že Zemanovo setrvání na Hradě by pro
Kreml bylo pozitivním. Peskov se nechal slyšet, že „respektují evropského politika Zemana, který má
velkou autoritu“. 31 Rovněž přiznal, že v Kremlu sledují vnitropolitickou diskuzi, která v tomto spojení
probíhá. Komentátor pro Sputnik Jan Miklas pak komentoval „útoky na prezidenta“, které jsou podle něj
přehnané a často založené na domněnkách místo faktech. 32 Sputnik však zřejmě mezi českými
kandidáty vidí i další potenciální možnosti. V článku s názvem: „Zdravý rozum na Hradě? Známe prvního
skutečného prezidentského kandidáta. Názor“ přináší rozhovor s Petrem Hannigem, předsedou strany
Rozumní, kterého Sputnik označuje za seriózního hráče o prezidentský úřad. Ten se nicméně
v rozhovoru pro Sputnik vyjádřil, že je mu blízká politická orientace Miloše Zemana, ve které by v případě
svého zvolení pokračoval. 33
Pokud bychom se vrátili ke zbylým dvěma kandidátům, které dezinformační servery společně se
Zemanem nejčastěji skloňují, pouze s obtíží nalezneme pozitivní slova na jejich účet. Zatímco Michal
Horáček je v mnoha případech vykreslován jako „vekslák a bývalý StBák“, jenž nemá vlastní názor, Jiří
Drahoš je podle dezinformačních serverů reprezentantem a loutkou „pražské kavárny“, establishmentu
a probruselských elit. Podle dezinformačních webů jsou oba kandidáti nezajímaví a nemají příliš šancí,
jelikož jsou (v porovnání se Zemanem) vzdáleni občanům. Servery rovněž pojí odpor k euroatlantickému
směřování obou kandidátů. Co se týče české verze Sputniku, Horáček je pro něj nepřesvědčivý
kandidát, 34 a proto se k němu prakticky více nevyjadřuje. S nelibostí však nese/snáší Jiřího Drahoše,
který by, podle Jana Miklase, komentátora pro Sputnik, nechal „okupovat Česko“, což je reakcí na
Drahošův souhlas s rozmístěním americké armády v ČR. Nelíbí se mu ani Drahošovo „agresivní a
nepřesvědčivé“ vymezení vůči Rusku. Nicméně podle Sputniku nemá Drahoš ve střetu se Zemanem
reálnou šanci. 35 Větší hrozbu vidí v kandidatuře Mirka Topolánka, který by jako „agresivní a vulgární
soupeř bez zábran“ mohl českému voliči imponovat, a to díky jeho antiislamismu a souznění
s myšlenkou vystoupení z EU.
Hned několik dezinformačních webů se domnívá, že šanci vyhrát má i Mirek Topolánek, což
koresponduje s tím, že od 7. listopadu, kdy došlo k jeho prezidentské registraci, se zvýšil prostor, který
je mu na dezinformačních serverech věnován. Nicméně se ve většině případů jedná o kritičtější
komentáře. Nová republika o něm sice píše jako o kandidátovi, který není sluhou současné globální
moci, 36 zároveň ho však označuje za symbol lobbismu a korupce 37. Pro NWOO je Topolánek pro změnu

28

https:/cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201709196004126-zeman-teroriste-migracni-vlna/
https:/cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201703104900145-zeman-putinuv-agent/
30 https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201702064689829-senator-przident-ceska-republika-nazor/
31 https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201710136122751-kreml-okomentoval-zeman-vyjadreni-krym/
32 https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201711106252367-boj-hrad-smrtelny-konec-nazor/
33 https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201710286192248-hannig-volby-cesko/
34 https://cz.sputniknews.com/nazory/201704245177079-prezidentsky-kandidat-okupace-Cesko/
35 https://cz.sputniknews.com/nazory/201704245177079-prezidentsky-kandidat-okupace-Cesko/
36 http://www.novarepublika.cz/2017/11/parlam-listy-muj-nazor-na-kandidaturu.html
37 http://www.novarepublika.cz/2017/11/dalik-kanclerem-aneb-toskansko-na-hrad.html
http://www.novarepublika.cz/2017/11/mame-kvalitniho-kandidata-na-hrad.html
29
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buranem, 38 zatímco podle serveru Rukojmí selhal při výkonu praktické politiky, jelikož přistoupil na
politické i finanční machinace. 39
Nutno však dodat, že kampaň ze strany dezinformačních webů nebyla ve sledovaném období příliš silná
a nesetkáváme se s jasnými případy dezinformací o těchto kandidátech, spíše s jejich kritikou a
pejorativními přídomky. Zřejmý odpor mají dezinformační servery k Jiřímu Drahošovi, v druhé řadě také
k Michalu Horáčkovi. Největší prostor je věnován zejména Miloši Zemanovi, který má napříč servery
největší podporu. Zbylí kandidáti jsou na druhé koleji. Zemanovi nahrává jednak skutečnost, že jej z jeho
současné pozice nelze přehlížet, jednak jeho pozitivní vztah k těmto pseudonovinářským projektům.
V porovnání s Drahošem a Horáčkem navíc představuje zahraničně-politické postoje, které
korespondují s názory těchto platforem.

38
39

http://www.nwoo.org/2017/11/11/metamorfoza-parazita-v-deratizatora/
http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/4561-kam-zmizely-principy-a-ideje-politici-je-vymenili-za-pobyt-u-koryta
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Tabulka znázorňující názory jednotlivých serverů na kandidáty:
Zeman

Počet1

Zabarvení1

Drahoš

Počet

Zabarvení

Horáček

Počet

Zabarvení

AC24

Častá citace
Zemana, ale
nikoliv jeho
jasná
podpora

24

0

X

0

X

X

0

X

AE

Popisován
jako moudrý
politik a
státník, ALE
zástupce
globalistů a
sionismu1

53

+

„není a nikdy
nebude náš
oblíbenec a
kandidát na
prezidenta“1

2

-

Podle serveru
nekompetentní
hlupák a
loutka, kšeftař
a sázkař, který
moralizuje1

2

-

Favorit
voleb1

442

Bez charisma,
součástí
establishmentu1

67

-

„naštěstí nikdy
v politice nic
neznamenal a
znamenat
nebude“1

38

-

13

-

„Vekslák
Horáček“1

10

-

NR

-

+

Europoidní
unionista1
NWOO

Podpora a
obhajoba
Zemana1

57

+

Podle NWOO
„opakuje pouze
populistické
nicneříkající
floskule a chce
více Soroše do
ČR“1
Želé bez názoru
a charisma1

PZ

Tlumočení a
obhajoba
Zemana1

177

+

X

7

0

X

7

0

Rukojmí

„Favorit
voleb, jenž
spojuje lid“1

383

+

„zadarmo
Drahoš“, bílý
kůň
promigračních
elit“1

59

-

Kritika jeho ZP,
vize, popisován
jako vekslák a
havloidní
politik“1

46

-

VN

„Favorit
voleb a
lidový
kandidát“1
ALE i
„vlastizrádce
a lhář“

313

+

„Havloid
propagující
Soroše, loutka“1

34

-

Podle VN
Mimoň, vekslák
a StBák1

25

-

Podle Sputniku
by nechal
okupovat
republiku
americkými
vojáky1

8

-

„Nepřesvědčivý
kandidát“1

X

0

-

Agent cizí moci1

Podpora,
jelikož není
alternativa1
Časté
tlumočení
Zemana

95

Lajkit

X

1

0

X

X

X

X

1

0

PD

X

1

0

X

0

X

X

0

X

Orgonet

X

0

X

X

0

X

X

0

X

Sputnik

+
0
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Parlamentní listy a prezidentští kandidáti
Kandidáti na Parlamentních listech (vyjímaje Miloše Zemana) za sledované období 1.1.201717.12.2017
Parlamentní listy se liší od ostatních dezinformačních serverů jednak rozsahem, který věnují
prezidentským kandidátům a domácí politice obecně, jednak pokrytím většího množství aktérů, což
koresponduje s jejich snahou působit jako seriózní zpravodajský server. 40
Pokud se zaměříme na to, jak Parlamentní listy píší o jednotlivých prezidentských kandidátech, v případě
Pavla Fischera můžeme zaznamenat v podstatě neutrální informování o jeho prezidentské kandidatuře
a občasnou citaci či reprodukci jeho názorů. 41 Podle PL je bývalý diplomat Pavel Fischer „Kocábův
kandidát“ (v odkazu na Kroměřížskou výzvu), kterého veřejnost příliš nezná. 42 Nelze však zaznamenat
jakkoliv zabarvený narativ, což koresponduje i s malým počtem článků, jež se týkají jeho osoby. To samé
platí i o Vratislavu Kulhánkovi, který je prezentován jako bývalý šéf Škodovky, kandidát ODA a kritik
Zemana, a 43 kandidátovi Realistů Jiřím Hynkovi, 44 jež oba Parlamentní listy občas citují, avšak
nevěnují jim příliš pozornosti. Opomíjen byl také Petr Hannig, o kterém nenajdeme žádnou významnější
zmínku.
Kandidatura Mirka Topolánka může podle Parlamentních listů zamíchat prezidentskými volbami.
Někteří komentátoři PL se domnívají, že donutí ostatní „nezajímavé“ kandidáty mluvit a přidá volbám
náboj. 45 Jeho kroky prý navíc budou předvídatelné pro většinu pravicových voličů. 46 Od doby oficiální
registrace kandidátů dne 7. listopadu se zájem o osobu Mirka Topolánka výrazně zvýšil a počtem článků
za první měsíc od registrace se řadil mezi vůbec nejzmiňovanější kandidáty. Na PL můžeme nicméně
pozorovat poměrně pestrou škálu názorů týkající se jeho osoby, jež zahrnují řadu pozitivních i
negativních sdělení. Na jednu stranu je Topolánek prezentován jako charismatický lídr a silná
osobnost, 47 avšak zároveň i jako osoba, která položila základ některým problémům ODS a korupčním

Nicméně podle výzkumu politologů Masarykovy univerzity jsou co do obsahu stejné jako server AC24 a dokonce používají
manipulativní techniky častěji než česká verze ruského Sputniku. Viz https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7790-vyzkumprokremelska-propaganda-vyuziva-nekale-novinarske-praktiky
41http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentsky-kandidat-Fischer-laka-volice-Na-Hrade-prezkoumam-Klausovuamnestii-507108
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Sesli-se-Kocabovi-kandidati-na-Hrad-Kajinek-milosti-zahranici-A-hlavne-ti-kandidatiNahlednete-485174
42http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentsky-adept-Fischer-zamerne-ohlasil-kandidaturu-na-Havlovy-narozeninyPrvni-clenka-tymu-kdysi-zajistovala-mavani-cervenymi-kartami-506897
43http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mozny-prezidentsky-kandidat-Kulhanek-Nejsem-prilis-bohaty-To-vite-kdyz-seclovek-rozvede-498055
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novy-vyzyvatel-se-pustil-do-prezidenta-Zemana-Nesmyslne-se-fixuje-na-Rusko-aCinu-Mel-by-se-chovat-slusne-aby-se-tak-chovali-i-dalsi-494919
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mozny-prezidentsky-kandidat-Kulhanek-Nejsem-prilis-bohaty-To-vite-kdyz-se-clovekrozvede-498055
44http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Petr-Robejsek-se-stranickym-expertem-Realistu-na-obranu-Z-kluku-se-musi-statchlapi-472514
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Robejskuv-prezidentsky-kandidat-ma-vystarano-Kandidaturu-mu-podepsali-poslancipeti-stran-508425
45http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-svine-ten-Babis-Vyznamny-muz-vytekl-zpucoval-pristiho-premiera-a-sdelilzajimavost-o-Topolankovi-511104
46http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pecinka-v-CT-Dobre-ze-kandiduje-Topolanek-Donuti-ostatni-mluvit-o-politice-ne-jenjake-je-pocasi-511398
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jiny-naboj-a-obsah-hodnoti-senator-Topolankovu-kandidaturu-na-Hrad-511353
47 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Topolanek-je-silna-osobnost-jediny-se-muze-merit-se-Zemanem-pisi-noviny-511311
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Bomba-na-obzoru-Mirek-Topolanek-skutecne-zvazuje-kandidaturu-na-Hrad-510961
40

16

Aktuální stav zájmů a vlivu Ruské federace
v České republice
kauzám. 48 Často je zmiňována zejména kauza Topolánkova přítele a lobbisty, Marka Dalíka, týkající se
podvodu s nákupy vojenských vozidel Pandur, 49 ale i jeho další aféry. 50 Na druhou stranu na
Parlamentních listech najdeme i články, které tyto aféry bagatelizují. 51
Co se týče Marka Hilšera, až na jedinou výjimku52 se články ohledně jeho osoby jeví jako neutrální,
v mnoha případech až jako pozitivně zabarvené. Jedná se zejména o citace jeho názorů na různá
témata od pravomocí českého prezidenta až po geopolitické směřování země. Sám Hilšer se v nich
prezentuje jako mladý a nadějný kandidát a muž budoucnosti, na rozdíl od Miloše Zemana, jenž je podle
něj mužem minulosti a v neposlední řadě též jako adept, který není svázán s politickými stranami a
starými kauzami. 53 Typické jsou však i podpůrné titulky jako „Marek Hilšer: Pevně věřím, že vaše naděje
nezklamu“ 54 či „Mladý prezident, který zažene Zemanovy zlé duchy…“ 55. Často jsou citována právě
Hilšerova kritická slova na účet Miloše Zemana. 56
V kontrastu s tím píší PL o Jiřím Drahošovi a Michalu Horáčkovi spíše kriticky. Způsob, jakým PL
„informují“ o Horáčkovi a Drahošovi, si je značně podobný. Na jednu stranu kandidátům dávají jistý,
avšak marginální prostor pro vyjádření tím, že citují jejich názory, které se díky tomu mohou dostat
k publiku PL. Na druhou stranu je větší část věnována komentátorům, kteří oba kandidáty kritizují, či
polemizují nad pozadím jejich kandidatury a tím, komu by kandidáti měli případně sloužit
(establishmentu, velkým firmám, politickým stranám, atd.).
Pokud se zaměříme na to, jak PL píší o Michalu Horáčkovi, ze vzorku 50 článků se asi ve ¾ případů
za období od ledna do konce listopadu jednalo o negativní konotace. Články, které vyznívaly neutrálně
až pozitivně byly zejména citace jeho názorů. 57 Nicméně těm PL věnovaly menší část „zpravodajství“ o
Michalu Horáčkovi. Hlavní slovo měli zejména jeho kritici. 58 Značný byl také narativ o tom, že Horáček
dostal za své názory „výprask“, což ilustrují titulky jako „‘Vy jste vůl!' Horáček si chtěl rýpnout do Zemana,

48http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mala-hnusna-tajemstvi-Je-moc-horko-pane-Schmarzi-Topolankuv-mluvci-nyni-ve-

sluzbach-lidovcu-rozjel-kanonadu-proti-ODS-tak-mu-trochu-osvezili-pamet-496020
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Publicista-Mirka-Topolanka-znam-dobre-A-rikam-511122
49http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dalik-Dalik-Dalik-Dalik-Podivejte-se-jak-o-kandidature-Topolanka-pisi-svetovenoviny-511407
50 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Tak-si-pro-ni-pojd-vole-VIDEA-S-Mirkem-Topolankem-ktera-mozna-neznate-511126
51 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Safr-ma-radost-Babis-se-boji-Z-Topolanka-propada-hysterii-511230
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Asi-mu-Dalik-napsal-motak-Martin-Komarek-bavil-publikum-recmi-o-Topolankovi-avzpomenul-co-slysel-pred-volbami-o-CSSD-511396
52http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pozor-neziskovky-jsou-jedovate-varuje-senator-Doubrava-Podivejte-se-jakepodrazy-na-lidech-napachaly-484816
53 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentsky-kandidat-Hilser-Ja-jsem-budoucnost-ne-muz-minulosti-Zeman-je-sraba-ma-to-v-hlave-popletene-480347
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Tak-si-pro-ni-pojd-vole-VIDEA-S-Mirkem-Topolankem-ktera-mozna-neznate-511126
54 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Hilser-Pevne-verim-ze-vase-nadeje-nezklamu-469368
55 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mlady-prezident-ktery-zazene-Zemanovy-zle-duchy-Kandidat-Hilser-se-predstavil-vknihkupectvi-484507
56http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/On-ten-Zeman-nejen-lze-ale-jeste-ohrozuje-bezpecnost-nas-vsech-Vsichni-jehoprotikandidati-spraskli-ruce-nad-napadem-dat-milost-Kajinkovi-487586
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentsky-kandidat-Hilser-CR-musi-zustat-navazana-na-demokraticky-zapad508047
57http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Jsme-kibicove-a-nesolidarni-s-EU-Z-CR-se-muze-stat-trojsky-kun-cizichzajmu-Babise-by-v-USA-odhalily-psychotesty-Takto-besedovali-dva-kandidati-na-prezidenta-505985
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Michal-Horacek-vypravel-jak-v-roce-1989-zachranil-narod-pred-krveprolitim-Jakoprezident-pry-bude-delat-to-same-490196
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Poznam-falesneho-hrace-ujistoval-Horacek-v-kine-Zemanovy-vyjezdy-pry-nejsousetkani-s-lidmi-ale-chut-slyset-potlesk-a-prijimat-hold-507009
58http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Vyvadil-Jestli-nekdo-nebude-prezidentem-pak-je-to-urcite-Horacek474920
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ale výprask dostal sám. Přidal se i Kalousek“ 59. Dále také příspěvek s titulkem „‘Nemáš šanci, šašku,
Zemák tě rozdrtí.‘ Horáček si vyšlápl proti Zemanovi a nastala mela“. 60 V neposlední řadě i článek „Když
vás tak poslouchám, bojím se o své děti! Michal Horáček se zúčastnil debaty o důchodech a v publiku
povstal rozčílený divák,“ 61 ve kterém server, jak je jeho zvykem, rovněž upozorňuje na nízkou účast na
debatě prezidentského kandidáta. 62 Rovněž můžeme pozorovat zavádějící práci s titulky, kdy server
v případech, kdy Michal Horáček někoho kritizoval, používá slovo „útočit“, které Horáčka staví do pozice
agresora (např. „Michal Horáček zaútočil na Petra Žantovského kvůli státnímu vyznamenání“, nebo
„Horáček viděl tiskovou konferenci Zemana a útočí“). 63 Příkladem manipulace s titulky je také článek
„My na vás kašleme, sdělil Kalousek Horáčkovi. A ten odpověděl“ 64, který vštěpuje Miroslavu Kalouskovi
hrubá slova na účet Horáčka. Ve skutečnosti však byla jeho slova o poznání kultivovanější a to:
„Vysloveně deklaroval, že si nepřeje podporu žádné politické strany. Já mu samozřejmě vyhovím a
žádnou podporu mu nevyslovíme.“ Nicméně pokud se zaměříme na články od počátku prosince, tak lze
zaznamenat ústup od pejorativních adjektiv a ryze kritického referování o Michalu Horáčkovi. PL
kandidáta i častěji citují, díky čemuž se jeho názory dostávají k čtenářům PL. V neposlední řadě na
Parlamentních listech nalezneme i Horáčkovu reklamu na jeho prezidentskou kampaň.

Největší kritika dopadá zejména na Jiřího Drahoše, jehož jméno patří k těm nejskloňovanějším
z prezidentských kandidátů. Parlamentní listy nevěnují příliš prostoru citaci Drahošových názorů a
dávají prostor zejména Drahošovým kritikům. Ze vzorku 50 článků 65 za období od ledna do konce
listopadu byla asi 1/3 neutrální, nebo mírně pozitivní (Většinou se jednalo o citaci názorů kandidáta 66 či
různých komentátorů, podle kterých má Drahoš jako slušný kandidát bez vazby na politické strany
reálnou šanci porazit Miloše Zemana.). 67 Nicméně ve 2/3 případů se jedná o negativní články tvrdící
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Vy-jste-vul-Horacek-si-chtel-rypnout-do-Zemana-ale-vyprask-dostal-sam-Pridal-sei-Kalousek-510119
60 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Nemas-sanci-sasku-Zemak-te-rozdrti-Horacek-si-vyslapl-proti-Zemanovi-a-nastalamela-478889
61 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdyz-vas-tak-posloucham-bojim-se-o-sve-deti-Michal-Horacek-se-zucastnil-debatyo-duchodech-a-v-publiku-povstal-rozcileny-divak-511487
62 Dále také http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Michal-Horacek-vyrazil-do-regionu-besedovat-se-studenty-Prisel-mujeden-posluchac-475891
63 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Michal-Horacek-zautocil-na-Petra-Zantovskeho-kvuli-statnimu-vyznamenani-Az-prybude-prezident-bude-vse-jinak-510162
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Angazovany-sportovec-pomocnik-Michala-Horacka-zautocil-na-Zemana-apseudovlastence-478411
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Horacek-videl-tiskovou-konferenci-Zemana-a-utoci-Tohle-mi-nestaci-478996
64 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/My-na-Vas-kasleme-sdelil-Kalousek-Horackovi-A-ten-odpovedel-476620
65 Vybírány byly články s největší frekvencí zmínky daného kandidáta.
66 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drahos-zostra-Urazi-me-soukrome-oslavy-v-Letohradku-kralovny-Anny-Pak-sevyjadril-k-trenyrkove-afere-501474
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fascinuje-me-Angela-Merkelova-vykladal-Drahos-lidem-Chtel-by-vytvaret-atmosferupro-kreativni-vzdelavani-496050
67 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fascinuje-me-Angela-Merkelova-vykladal-Drahos-lidem-Chtel-by-vytvaretatmosferu-pro-kreativni-vzdelavani-496050
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například, že „Drahoš pohrdá ústavou, a ještě se tím chlubí“ 68, nebo že je „Slouhou globální moci a
poskokem“ 69. Dalším příkladem pejorativně zabarveného článku je „Prezidentští kandidáti škudlí miliony.
Třeba Drahošovi už jich přišlo od dárců skoro deset“ 70 nebo komentář Erika Besta o tom, že komunisté
Drahošovi věřili natolik, že ho pustili na roční pobyt do Hannoveru, který rovněž tvrdí, že je Drahoš
představitelem establishmentu a slouží velkým firmám. 71 V podobném duchu by se dalo pokračovat. 72
Můžeme najít i řadu manipulací s titulky tak, aby byl záměrně Drahoš nějakým způsobem očerněn či
znemožněn. Příkladem je pošklebný titulek „Nejde to pane profesore. Dost podpisů pro kandidaturu na
hrad má zatím jen Horáček“, 73 ze kterého je záměrně vynechána zmínka o Miloši Zemanovi, který však
podle článku ve stejné době též neměl posbírané podpisy. Za zmínku stojí i článek „Rána do zad Miloši
Zemanovi a pozadí kandidatury Jiřího Drahoše. Klíčová osoba: Bohuslav Sobotka“, 74 z jehož titulku
vyznívá, že je Jiří Drahoš nějakým způsobem napojen na Bohuslava Sobotku, i když pointou celého
článku je spekulace autora o tom, že by kandidát mohl mít Sobotkovu podporu. Za měsíc prosinec se
narativ příliš nemění. Velký prostor je dán příspěvkům o tom, že Drahoš „dostal výprask“, byl potupen,
nebo se mu podle Parlamentních listů měl někdo vysmát za jeho aktivity či názory.
Miloš Zeman na Parlamentních listech za sledované období 1.1.2017-17.12.2017
V období od 1. 1. 2017 do 17. 12. 2017 bylo na stránkách Parlamentních listů publikováno 3 822 článků,
které obsahovaly zmínku o Miloši Zemanovi. Ve stejném období v roce 2016 (tedy od 1. 1. 2016 do 17.
12. 2016) byl Miloš Zeman na stejných stránkách zmíněn pouze 1 168 krát (za celý rok 2016 se pak
jedná o 1 271 článků). Vidíme tedy dramatický, více než 100 % nárůst. 75

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prazsky-zubar-daroval-sto-tisic-na-kampan-Drahose-Miluje-pry-jeho-zpev-483554
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Britske-listy-veri-Jiri-Drahos-opravdu-muze-porazit-Milose-Zemana-481868
68 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drahos-pohrda-Ustavou-a-jeste-se-tim-chlubi-Ustavni-pravnik-je-zdesen-494549 ,
69 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Slouha-Jiri-Drahos-Vazna-uvaha-o-kandidatovi-481699
70 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentsti-kandidati-skudli-miliony-Treba-Drahosovi-uz-jich-prislo-od-darcu-skorodeset-495370
71 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Erik-Best-vytahl-na-Drahose-nemilou-vec-z-minulosti-481432
72 Viz dále http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jste-obycejny-stary-probruselsky-patolizal-My-chceme-Zemana-Drzimepalce-Drahos-spustil-na-internetu-lavinu-481700
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drahos-valecnik-Server-zasne-nad-jehou-ochotou-pozvat-do-CR-americka-vojska483784
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jako-sasek-a-zelinar-Zatim-nejdrsnejsi-slova-o-kandidatu-Jirim-Drahosovi-pronesl481466
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drahos-v-Opave-navstivil-seniory-Ti-litovali-ze-neprisel-farar-Presto-debata-probehla489539
73 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nejde-to-pane-profesore-Dost-podpisu-pro-kandidaturu-na-Hrad-ma-zatim-jenHoracek-498970
74 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rana-do-zad-Milosi-Zemanovi-a-pozadi-kandidatury-Jiriho-Drahose-Klicova-osobaBohuslav-Sobotka-481313
75 Výrazný nárůst počtu zmínek v článcích publikovaných na serveru PL vidíme v říjnu 2016, v lednu 2017, v květnu 2017 a v říjnu
2017, mírný nárůst lze vidět i v březnu 2017. Témata související s nárůstem počtu článků o Miloši Zemanovi:
Říjen 2016 – Kauza s předáváním státních vyznamenání na oslavy svátku 28. října. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL)
prohlásil, že na něj byl vyvíjen nátlak, aby se nesešel s Dalajlamou, toho času na návštěvě v ČR, jinak jeho strýc Jiří Brady
nedostane vyznamenání. Herman se s Dalajlamou sešel a pan Brady byl ze seznamu vyškrtnut.
Leden 2017 – Většina článků souvisí se Spojenými státy americkými, kde byl 20. 1. 2017 inaugurován do funkce prezidenta
Donald Trump. Srovnávání Zemana a Trumpa, spekulace o tom, kdo první pojede na státní návštěvu k tomu druhému (nakonec ani
jeden), budoucnost vztahů mezi ČR a USA, spekulace o vztahu Trumpa a Ruska a jeho dopadu na ČR.
Květen 2017 – Vládní krize.
Říjen 2017 – Volby do PS ČR.
Březen 2017 – Mírný nárůst počtu článků je způsoben tím, že v březnu Zeman ukončil veškeré spekulace a definitivně vyhlásil
svou kandidaturu na druhé volební období ve funkci prezidenta ČR.
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Články na Parlamentních listech týkající se Miloše Zemana je možné zařadit zhruba do 5 tematických
kategorií: 1. rozhovory, 2. články dotýkající se prezidentské kampaně, 3. přepisy rozhovorů a výstupů
Miloše Zemana v TV, 4. komentáře k jeho zahraničním cestám a cestám po ČR a 5. interpretace
vyjádření známých osobností a politiků na sociálních sítích + interpretace článků, které vyšly v jiných
médiích. Při výběru náhodného vzorku 50 článků 76 za období od ledna do 7. listopadu 2017, kdy došlo
k oficiální registraci kandidátů, jsou 3 spíše negativní vůči Zemanovi, 19 spíše neutrálních, a zbylých 28
je (jednoznačně) pozitivních.
V první řadě vycházejí v Parlamentních listech články s podrobnými popisy Zemanových vystoupení
v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.
Minimálně třetina článků pak popisuje Zemanovy cesty do jednotlivých krajů, kdy se jedná o čistý popis
jeho programu a následně jeho brífinku s občany. Prakticky ze žádného však Zeman nevychází
negativně. Parlamentní listy zaznamenávají jeho zdánlivě pohotové odpovědi, které pak díky přepisu
šíří mezi další okruh lidí mimo čistě shromážděné v konkrétním městě. Totéž se týká jeho návštěv
v podnicích.
Celkově se články příliš nezabývají záležitostmi důležitými pro zájmy republiky. Například Zemanova
zahraniční cesta do Číny je zmíněna jen minimálně a čistě popisně. 77 Parlamentní listy se vyvarovaly
kritického přístupu či hlubší analýze situace, jako jsou přínosy či dopady jeho aktivit pro ČR.
Stejně tak rozhovory s Milošem Zemanem postrádají promyšlený koncept. Otázky jsou pokládány uměle
a nekriticky („Nestojí věc v rovině, že už by byli Zemanovi odpůrci tak posedlí, že jej touží za každou
cenu na něčem nachytat? Viz třeba s broží pro anglickou královnu, kdy se okamžitě psalo, že ji Pražský
hrad koupil na internetu, ovšem později se ukázalo, že to nebyla pravda.“ 78). K rozhovorům jsou vybíráni
spíše příznivci Zemana a schéma otázek je buď totožné, nebo velmi podobné.
Změna nepřichází ani po 7. listopadu, kdy Zemanovi oficiálně přibylo osm konkurentů do prezidentské
volby. Zeman je nadále nejzmiňovanějším kandidátem a na PL nenacházíme žádnou drtivou
kritiku jako v případě Jiřího Drahoše. Pouze několik málo zmínek např. článek o tom, jak Topolánek
kritizoval Zemana za jeho „pohrdání lidmi“. 79 Bagatelizován je i Zemanův zdravotní stav. 80

Viz Příloha č. 1
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-se-v-Cine-opet-setka-s-cinskym-prezidentem-Si-Tin-pchingem-482063
78 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeman-ma-jedinou-slabinu-personalni-politiku-Jiri-Balvin-vzpomina-co-mu-rekl-orevolucnim-hnizde-na-Kavcich-horach-495877
79 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Topolanek-Za-Zemana-se-trochu-stydim-Oslovim-i-cast-volicu-jeho-ANO-Piratua-SPD-Vzdy-jsem-mel-bliz-k-lidem-prace-nez-ke-smetance-513977
80 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bezpaterni-vychytraly-grazl-Topolanek-Drahosovi-se-posmivaji-i-jeho-priznivciZoufala-kavarna-Zeman-je-ve-vyborne-forme-lide-jsou-na-jeho-strane-neni-co-resit-Sociolog-Hampl-hovori-511553
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/CT-prorazila-sve-vlastni-dno-nejodpornejsi-a-nejobludnejsi-perverzita-Uz-nejde-oinformace-jen-o-propagandu-shrnuje-Petr-Zantovsky-A-Moravec-to-s-Drahosem-dorazil-511795
76
77
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Příloha č 1: Seznam článků, které byly použity jako vzorky ke shrnutí poznatků
o Miloši Zemanovi
1. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-je-svine-a-blb-uvadi-jeho-slavni-odpurci-491966
2. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Marketer-ktery-dostal-do-funkce-Kisku-Zemanovi-souperi-maji-velky-problem-Lideprezidentovi-veri-bavi-je-484235
3. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ota-Cerny-promluvil-k-umelcum-sportovcum-a-novinarum-kteri-nadavajiprezidentovi-Vzdelani-a-zkuseni-oponenti-Ale-maji-zcela-jiny-svet-nez-Zeman-476842
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-muze-skoncit-ve-druhem-kole-prezidentske-volby-V-Bakalovych-novinachpromluvil-expert-a-pridal-cisla-478885
4. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Priblbla-poza-Deset-kilometru-za-Prahou-se-jim-vysmejou-v-hospode-PetrStepanek-se-drsne-pustil-do-umelcu-novinaru-i-sportovcu-kteri-nadavaji-Zemanovi-475611
5. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Respekt-zrekonstruoval-osudove-dopoledne-Bohuslava-Sobotky-Nejdriv-mluvil-seZemanem-pak-se-rozhodl-vyhodit-vladu-do-vzduchu-486148
6. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svatecni-Milos-Zeman-Zavistivi-kreteni-a-novinarsti-blbecci-by-zase-stourali-A-nastrane-prime-demokracie-nevidim-nic-extremistickeho-505989
7. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/FOTO-Zemanovci-to-snad-nemyslite-vazne-Priznivci-prezidenta-udelali-trapnouchybu-ktera-zesmesnuje-Zemana-i-jeho-zenu-488114 8. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-oznamil-ze-mu-kampan-bude-ridit-manzelka-A-Jakub-Janda-hned-sedl-kpocitaci-a-zacal-mastit-komentar-o-Nejedlem-a-Lukoilu-484581
9. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vyber-spolupracovniku-je-hlavni-problem-Milose-Zemana-Uz-leta-PromlouvaMiroslav-Gregr-ktery-to-ve-vlade-sledoval-zblizka-499599
10. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-vykladal-ve-spalovne-jake-knihy-ma-nejradeji-508608
11. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemocny-dement-Milos-Zeman-Novinari-hodne-pritvrdili-487180
12. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Respekt-rype-do-manzelstvi-Zemana-Jeho-zena-je-nejradeji-sama-V-podstate-zijioddelene-486031 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-uz-ma-pres-50-tisic-podpisu-500226 °
13. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-a-byvali-ministri-jeho-vlady-se-sesli-na-zabijacce-473271
14. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Do-Olomouckeho-kraje-prijede-na-patou-navstevu-prezident-Zeman-511399
15. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EXKLUZIVNE-Zeman-se-rozhodl-Kajinek-dostane-milost-487405
16. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitali-me-mladi-i-seniori-pochvaloval-si-Zeman-na-konci-vyjezdu-na-Ustecko-Apak-vsem-ukazal-na-typicky-priklad-spatneho-novinare-506830
17. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zemanovi-odpurci-veri-v-opakovani-pribehu-Andreje-Kisky-A-ani-napodobovaniTrumpa-pry-prezidentovi-nepomuze-481784
18. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ceka-nas-drsna-kampan-ve-ktere-si-to-se-Zemanem-budou-chtit-mnozi-vyriditvelmi-tvrde-Znovuzvoleni-nema-jiste-Klausuv-spolupracovnik-otevrene-promlouva-476793
19. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Inkluze-To-je-zlocin-na-tech-postizenych-detech-A-proc-kvoty-Uprchlici-nestoji-onas-a-my-zase-o-ne-Prezident-Zeman-vytahl-silna-slova-493331
20. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-se-zblaznil-zaznelo-po-ohlaseni-milosti-pro-Kajinka-487423
21. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ja-nerazumeju-Michal-Horacek-se-posmival-Zemanove-rustine-479053
22. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Od-Jana-Culika-Zeman-kdysi-sliboval-ze-bude-slusnym-prezidentem-Ted-uz-jeve-vleku-sebedestrukce-493800
23. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezident-Zeman-pokracuje-v-navsteve-Karlovarskeho-kraje-477771
24. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Britske-listy-burcuji-Kdo-chce-porazit-Zemana-musi-s-nim-jit-do-ostreho-stretu479167 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pruzkum-pro-Vaclava-Moravce-Prezidentovi-veri-57-procent-lidi-484888
25. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Vyzente-ho-nebo-ho-zabiju-rekl-Zeman-na-adresu-pracovnika-CT-507560
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26. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nasi-milovani-novinari-to-zkreslili-Prezident-Zeman-vysvetlil-lidem-jak-to-veskutecnosti-bylo-s-holi-na-Sobotku-506683
27. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeman-ma-jedinou-slabinu-personalni-politiku-Jiri-Balvin-vzpomina-co-mu-reklo-revolucnim-hnizde-na-Kavcich-horach-495877
28. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-chysta-velke-gesto-prorokuje-znamy-producent-488354
29. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vyprask-od-Johna-Boka-Horackovy-pisnove-texty-jsou-malomestacke-srackyAni-je-nemuzu-poslouchat-On-na-Hrad-To-at-je-tam-radsi-dal-Zeman-476880
30. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kajinek-Havluv-Spacek-lze-Zeman-je-chytry-a-statecny-Stary-chlap-ale-nemohuo-nem-rict-nic-spatneho-491852
31. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/V-tomto-muze-cekat-Zemana-prusvih-a-jedine-tato-vec-mu-muze-zabranit-vkandidature-na-prezidenta-A-Putin-s-Trumpem-Stanislav-Huml-promlouva-476931
32. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Blok-proti-islamizaci-Jen-prezident-Milos-Zeman-je-zarukou-toho-zenazory-obcanu-budou-respektovany-477375
33. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bojovnik-za-pravdu-Milos-Zeman-rozbouril-New-York-Obri-sal-vestoje-buracel-prikazdem-jeho-slove-Byli-jsme-u-toho-a-vse-zaznamenali-504661
34. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Respekt-Zeman-se-k-Trumpovi-nepodiva-Vadi-jim-Nejedly-a-vztahy-s-CRnenesou-silne-tema-507356
35. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prezident-Zeman-by-se-mel-obavat-ma-u-me-tenhle-osobni-vroubek-reklKlausuv-tajemnik-Jakl-A-pak-si-vzpomnel-na-vesely-pribeh-se-Zemanem-papezem-a-cernoskou-477606
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Dedek-Zeman-je-zpet-Neumira-vydesila-se-kavarna-a-boji-se-ze-Drahos-jeslaby-Zname-novy-vyvoj-kolem-voleb-prezidenta-pro-Milose-dobry-510390
36. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ja-Zemana-znam-u-nej-je-zena-az-za-ovci-Na-sjezdu-CSSD-sbirali-podpisy-podprezidentovu-kandidaturu-a-jedna-clenka-jim-dala-co-proto-479127
37. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezidentske-volby-budou-zavodem-vsech-proti-Zemanovi-mini-tisk-479079
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Líbí se Vám, co děláme?
Podpořte nás!
.
Naše práce je možná jen díky darům lidí, jako jste Vy.
Můžete využít tento formulář: www.evropskehodnoty.cz/o-nas/dekujeme
Nebo můžete poslat svůj dar přímo na transparentní účet Evropských hodnot:
2300405420/2010.
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Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.
Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu.
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svobody a demokracie.
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Na baště sv. Jiří 260/11, CZ-160 00 Praha 6 – Hradčany

info@evropskehodnoty.cz
www.evropskehodnoty.cz
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