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Událost týdne:   
3. dubna zveřejnila světová média informace o kauze tzv. panama papers. Jedná se o 
dokumenty společnost i Mossack Fonseca sídlící v Panamě, která pomáhala soukromým osobám 
i firmám vyhýbat se placení daní.  Dokumenty poskytnul německému deníku Süddedeutsche 
Zeiztung anonymní zdroj. Deník je zpracoval ve spolupráci s Mezinárodním sdružením 
investigativních novinářů , které přislíbilo zveřejnění seznamu zapojených osob a společností na 
začátku května 2016. Prozatím je známo, že se společnosti Mossack Fonseca spolupracoval 
například ukrajinský prezident Viktor Porošenko, argentinský fotbalista Lionel Messi či egyptský 
prezident Husní Mubarak. Z Čechů se má kauza panama papers týkat Petra Kellnera, Daniela 

 Křetínského či Radovana Krejčíře.
 
29. března informovala ČTK o dohodě o vytvoření nové ukrajinské vládní koalice mezi stranami 
Lidová fronta premiéra Arsenije Jaseňuka, Blok Petra Porošenka a Vlast bývalé premiérky Julije 
Tymošenkové. Premiérem by se mohl stát dosavadní předseda parlamentu Volodymyr 
Hrojsman. 
 
29. března informoval web Spegel Online o předvolání německého velvyslance Martina 
Erdmanna tureckým ministerstvem zahraničí . Důvodem byl pořad, který odvysílala televize 
NDR, jehož součástí byla satirická píseň zmiňující tureckého prezidenta Recepa Tayyipa 
Erdogana. Turecko požadovalo, aby píseň již nebyla v  budoucnu vysílána. Dle oficiálních zdrojů 
byla turecká žádost odmítnuta .  
 
29. března odvolal ukrajinský parlament na podnět prezidenta Petra Porošenka  generálního 
prokurátora Viktora Šokina. Ten byl dlouhodobě ve sporu s některými členy justice, zejména 
s Davidem Sakvarelidzem, náměstkem generálního prokurátora a vedoucím oděské 
prokuratury. Společně se svým kolegou Vitalijem Kaskou měl D. Sakvarelidze s generálním 
prokurátorem spory, jelikož dle nich V. Šokin blokoval vyšetřování exponentů bývalého režimu 
Viktora Janukovyče.  Těsně před svým odvoláním parlamentem odvola l  V. Šokin D. 
Sakvarelidzeho z obou jeho postů. 
 
30. března oznámilo americké ministerstvo zahraničí USA, že v  únoru 2017 bude v šesti zemích 
východní Evropy (Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko)  umístěna plně 
vyzbrojená brigáda. Vojáci mají ujistit o americké podpoře spojence, kteří se obávají možné 
ruské agrese. Příchodem brigády se počet amerických vojáků v  Evropě zvýší na 29 200. 
 
31 . března rozhodl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) o zproštění 
obvinění Vojislava Šešelje ve všech bodech obžaloby.  Podle soudců se nepodařilo prokázat  
jeho osobní zodpovědnost za spáchané zločiny. V. Šešelje byl považován za Miloševičova „ muže 
na špinavou práci“ . V. Šešelj na následné tiskové konferenci prohlásil, že  bude požadovat 
kompenzace od ICTY ve výši 12 milionů eur.  
 
Telegraficky 

- Dne 29. března informovala agentura ČTK o návrhu německého ministra vnitra Thomase 
de Maziéra, který chce sankcionovat běžence, kteří se nebudou chtít integrovat.  

- Dne 3. dubna byl částečně obnoven provoz na bruselském letišti Zaventem, které se 
týden před tím stalo terčem teroristického útoku. 


