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Událost týdne: 

Dne 15. dubna schválila ukrajinská  Rada pro bezpečnost a obranu nasazení ukrajinské armády na východě 

země, kde operují proruští separatisté. Ukrajinská bezpečnostní rada se zabývala hlavně tím, jak při vojenském 

zásahu ochránit civilní obyvatelstvo. Na průběh operace by v oblasti nepokojů měli dohlížet také mezinárodní 

pozorovatelé.  

14. dubna se konala v centru Paříže masová demonstrace proti vládě prezidenta Francoise Hollanda. Kabinet 

podle ogranizátorů podporuje zaměstnavatele a velké společnosti na úkor zaměstnanců a sociálně slabších 

vrstev obyvatelstva. Podle policie bylo v ulicích francouzské metropole 25 tisíc lidí, organizátoři uvádějí počet 

čtyřikrát vyšší. 

15. dubna  schválili evropští poslanci trojici opatření, která patří k hlavním bodům připravované bankovní unie. 

Odsouhlasili vznik záchranného bankovního fondu, principy pomoci bankám v případě úpadku včetně jejich 

zániku a společná pravidla pojištění vkladů klientů. Záchranný bankovní fond, který je jádrem vznikajícího 

mechanismu označovaného jako SRM (Single Resolution Mechanism), bude podle schváleného opatření 

obsahovat 55 miliard eur (1,5 bilionu Kč). Peníze do něj vloží samotné bankovní domy, které by jej měly naplnit 

během osmi let. 

15. března nařídil italský soud bývalému italskému předsedovi vlády Silviu Berlusconimu, že si musí jednoletý 

trest odpykat prováděním veřejně prospěšných prací, konkrétně v domově důchodců. O alternativní trest 

místo domácího vězení požádal sám Berlusconi. Soud mu také nařídil, aby se zdržoval jen v Lombardii. Má ale 

povolené občasné cesty do Říma.  

17. dubna začaly v Ženevě bilaterální schůzky ministrů zahraničí Evropské unie, Ruska, Spojených států a 

Ukrajiny. Šéfka unijní diplomacie Catherine Ashtonová, Sergej Lavrov, John Kerry a Andrij Deščycj hovořili o 

možnostech politického řešení krize na Ukrajině, odzbrojení nelegálních skupin, provedení ústavní reformy a 

uspořádání voleb. 

18. dubna oznámila ukrajinská vláda, že chce do letošního října provést reformu ústavy a decentralizovat státní 

správu. Na veřejné diskusi o formách decentralizace se mají podílet orgány místních samospráv, společenské 

organizace a podnikatelské svazy. Koordinovat ústavní reformu má ministerstvo pro místní rozvoj. Reforma má 

proběhnout ve dvou etapách. Letos mají poslanci parlamentu vypracovat a schválit její legislativní základy, 

příští rok by už podle nich měly být uspořádány komunální volby. 

19. dubna řekl polský ministr obrany Tomasz Siemoniak, že Polsko v reakci na události na Ukrajině společně 

s USA příští týden oznámí rozmístění amerických pozemních sil v Polsku v rámci rozšířené přítomnosti NATO ve 

střední a východní Evropě.  

20. dubna vyzval papež František ve  svém tradičním velikonočním poselství svět k míru a konkrétně zmínil 

například konflikty v Sýrii či na Ukrajině. Požehnání Městu a světu (Urbi et orbi) pak pronesl v latině, a na 

zaplněném Svatopetrském náměstí tedy stejně jako loni nezazněla čeština ani další jazyky světa. 

Telegraficky: 

 Dne 16. dubna oznámil Evropský statistický úřad Eurostat, že meziroční míra inflace v eurozóně v březnu klesla na 
0,5 % z únorových 0,7 %. Dostala se tak na nejnižší úroveň od listopadu 2009. 
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