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Událost týdne: 

Dne 11. května začalo referendum o nezávislosti v Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině. O referendum, 

které vyhlásili proruští separatisté i přes odpor vlády v Kyjevě a varování ruského prezidenta Vladimira Putina, 

je prý mimořádný zájem. V oblasti jsou asi 3 miliony oprávněných voličů. Organizátoři prý připravili hlasovací 

lístky pro všechny, a to jak v ukrajinštině, tak v ruštině. Obyvatelé Doněcké oblasti odpovídají na otázku, zda 

jsou pro nezávislost Doněcké lidové republiky, v Luhansku se mluví o státní samostatnosti. Referendum kromě 

organizátorů samotných, tedy šéfů samozvané Doněcké lidové republiky, nikdo neuznává. Ukrajinská ústava 

navíc na regionální referenda nepamatuje.  

5. května zveřejnil portál http://www.electoralcalculus.co.uk/ průzkum volebních preferencí britských 

politických stran. Podle nejnovějšího průzkumu by volby ve Vélké Británii vyhrála Labouristická strana, která by 

získala 35,55 % hlasů, což by znamenalo 345 křesel v dolní komoře britského parlamentu, druhá Konzervativní 

strana by získala 32,33 % hlasů (254 křesel). Liberálové by obdrželi 9,1 % (19 křesel), Strana nezávislosti 

Spojeného království pak 3,03 % (13 křesel). Průzkum proběhl ve dnech 5. dubna – 1. května 2014 a zúčastnilo 

se ho 8 840 respondentů.  

6. května vydala humanitární organizace Save the Children zprávu, ve které popisuje nejlepší podmínky pro 

mateřství. Podle zprávy má nejlepší podmínky pro mateřství Finsko, Česká republika je ze 178 hodnocených 

států spolu s Litvou na 24. místě, Slovensko je 45. V čele žebříčku jsou po Finsku Švédsko, Island, Nizozemsko, 

Dánsko, Španělsko, Německo, Rakousko, Belgie a Itálie. Například Spojené státy jsou 31. a Maďarsko 55. Na 

posledních místech jsou africké státy. Somálsku předcházejí Konžská republika, Niger, Mali, Guinea-Bissau, 

Sierra Leone, Nigérie, Čad a Pobřeží slonoviny.  

7. května se rozpustil kosovský parlament.  Kosovo tak směřuje k předčasným volbám, které se zřejmě budou 

konat už v červnu. Důvodem je, že se v zákonodárném sboru nepodařilo prosadit zákon, na jehož základě by 

vznikla trvalá kosovská armáda. Zatímco kosovskoalbánští poslanci ji chtějí, zástupci srbské menšiny jsou proti. 

Vedoucí představitelé všech hlavních kosovských politických stran se již v úterý dohodli, že vhodným termínem 

pro volby, které se v řádném termínu měly konat až na podzim, bude 8. červen. Očekávalo se, že tuto dohodu 

potvrdí prezidentka Atifete Jahjagová. Pro rozpuštění parlamentu hlasovalo 90 zákonodárců. Ke schválení 

tohoto kroku by přitom stačila podpora 80 z celkových 120 členů Shromáždění. 

8. května uvalilo Rusko sankce na nejmenované představitele Spojených států a Kanady jako odvetu za 

opatření, které tyto země uplatňují vůči Moskvě. Uvedl to mluvčí ruského ministerstva zahraničí. 

9. května oznámil francouzský ministr zahraničních věcí Laurent Fabius, že se Francie odmítá vzdát kontraktu 

na prodej dvou vojenských lodí Rusku, i navzdory tlaku ze strany Spojených států. Francie se tak zatím 

nepřipojila k uvaleným sankcím vůči Rusku. Americká náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová 

vyjádřila znepokojení Washingtonu nad tím, že Paříž kontrakt dosud nezrušila a nepřipojila se tak k rozsáhlým 

sankcím vůči Moskvě.  

 

Telegraficky: 

 Dne 6. května rozhodl Soudní dvůr EU, že evropská směrnice upravující přeshraniční výměnu informací 

o dopravních přestupcích má špatný právní základ, proto soud rozhodl o jejím zrušení. 
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