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Událost týdne: 

15. dubna zveřejnila kvůli aktuálním skandálům francouzská vláda na internetu majetková přiznání. Vláda navíc 

plánuje předložit 24. dubna návrh novely zákona, který počítá s povinným majetkovým přiznáním u všech 

poslanců, vedoucích představitelů místních úřadů, členů ministerských kabinetů a také u vedoucích pracovníků 

ústředních úřadů. 

15. dubna byl v Turecku odsouzen klavírista Fazile Saye. Za urážku islámu obdržel pětiletou podmínku. F. Saye 

po rozsudku konstatoval, že je tento rozsudek znepokojující pro svobodu slova a svobodu náboženského 

vyznání v zemi. 

Podle průzkumu veřejného mínění internetového serveru Britské obchodní komory podporuje pouze necelá 

pětina podniků úplný odchod Velké Británie z EU. 

V ruských mediích byla zveřejněna tajná nahrávka z konference v Kalmycké republice na jihu Ruska, které se 

zúčastnil prezident Vladimir Putin s ruskými ministry a gubernátory. Nahrávka obsahuje kritiku ruského 

prezidenta k činnosti vlády a její možné výměny. 

17. dubna začalo soudní řízení s ruským protikorupčním aktivistou a právníkem Alexejem Navalnym, kterému 

hrozí deset let odnětí svobody kvůli údajnému zpronevěření 16 milionů rublů v době, kdy byl poradcem ve 

státní dřevařské společnosti. Navíc moskevská prokuratura zakázala na tři měsíce činnost opozičnímu uskupení 

Levá fronta, která tak nesmí do 19. července pořádat žádné akce či demonstrace. 

17. dubna se uskutečnil pohřeb bývalé britské premiérky Margareth Tchatcherové, kterého se zúčastnilo 

celkem 2300 hostů. 

18. dubna uvedl bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov při rozhovoru s novináři v Ženevě, že svět 

potřebuje trvale udržitelnou perestrojku. Navíc také zkritizoval současné vlády, které selhaly 

v oblasti jaderného odzbrojení, posilování bezpečnosti a také v klimatických změnách. 

18. dubna zamítli němečtí zákonodárci zákon o zavedení kvót zastoupení žen ve vedení společností (minimálně 

20% zastoupení žen v představenstvu společností do roku 2018 a minimálně 40% zastoupení do roku 2023).  

19. dubna oznámil britský ministr financí George Osborne, že Velká Británie zahájila právní kroky proti plánu 11 

členských zemí eurozóny na zavedení daně z finančních transakcí. 

20. dubna byl znovuzvolen, jako první hlava státu v historii země,  dosavadní italský prezident Giorgio 

Napolitano. G. Napolitano byl zvolen až po šestém kole hlasování, v kterém získal 740 hlasů (poslanců, 

senátorů a zástupců regionů) z celkem 1007 volitelů. Protikandidát Stefano Rodota získal 217 hlasů. 

Telegraficky: 

 19. dubna dosáhlo Kosovo a Srbsko rámcové dohody o urovnání vztahů, které má mimo jiné pomoci oběma 
zemím ke vstupu do EU. 

 19. dubna snížila mezinárodní ratingová agentura Fitch úvěrový rating Velké Británii z AAA o jeden stupeň 
na AA+. 

 21. dubna se v Paříži opět uskutečnily protesty (asi 50 tisíc lidí) proti homosexuálním sňatkům, které by 
měly být definitivně schváleny v následujícím týdnu. 


