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Událost týdne: 

Dne 1. července zadržela francouzská policie bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, aby ho vyslechla              

v případu vyšetřování korupční a odposlechové kauzy. Policie zjišťuje, zda se Sarkozy nesnažil od prokuratury 

získat důvěrné informace výměnou za příslib prestižního postu a zda někdo Sarkozymu nedal informaci              

o odposlechu jeho telefonátů. Následující den byl bývalý francouzský prezident obviněn z korupce, úplatkářství 

a porušení služebního tajemství. Sarkozymu může hrozit až desetileté vězení. Vyšetřující soudci exprezidenta 

neumístili pod soudní dozor a budou ho vyšetřovat na svobodě. Sarkozy obvinění popírá. Jeho zatčení je podle 

něj politicky motivované a má ho co nejvíce očernit na veřejnosti. Sarkozy následně obvinil francouzskou justici 

ze zpolitizování.  

30. června vydal server http://www.electoralcalculus.co.uk aktuální volební preference britských politických 

stran. Podle aktuálních výsledků by volby vyhrála Labouristická strana, která by získala 34,9 % hlasů, což by 

znamenalo 349 křesel v dolní komoře britského parlamentu. Vládní konzervativci by získali 31,46 % (249 

křesel). Liberálové by se ziskem 7,56 % hlasů měli nárok na 19 křesel. Strana za nezávislost Spojeného 

království (UKIP) by sice obdržela 16,7 %, ale díky specifiku volebního systému by se do britského parlamentu 

nedostal žádný zástupce. Průzkum proběhl ve dnech 10.–14. června 2014 a zúčastnilo se ho 12 134 

respondentů.  

30. června podepsal ruský prezident Vladimir Putin zákon, který umožňuje trestat hlásání extremismu na 

webu. Trestně stíhány nyní mohou být osoby, které veřejně vyzývají k extremistické činnosti a využívají k tomu 

informačních a telekomunikačních sítí, včetně internetu. Takové protiprávní jednání bude trestáno pěti lety 

nucených prací, nebo pětiletým vězením se zákazem výkonu určitých funkcí po dobu tří let. Pokutou 300 000 

rublů (177 000 korun), 360 hodinami veřejně prospěšných prací nebo čtyřmi lety nucených prací či čtyřletým 

vězením mohou soudy trestat zneužití internetu k podněcování nenávisti nebo nepřátelství. 

2. července zveřejnila britská média, že vláda Davida Camerona chce připravit zákon o kriminalizaci takzvané 

„odvetné pornografie". V praxi by se jednalo o trestání zveřejňování intimních snímků osob jejich bývalými 

partnery.  

2. července se konala v Berlíně schůzka ministrů zahraničních věcí Ruska, Ukrajiny, Francie a Německa. Na 

schůzce se Rusko a Ukrajina dohodly na krocích k uklidnění situace na východě Ukrajiny. Francouzský prezident 

François Hollande a německá kancléřka Angela Merkelová následně vyzvali ruského prezidenta Vladimira 

Putina, aby podpořil výsledek společné ministerské schůzky v Berlíně a přiměl separatisty na Ukrajině k dohodě 

s Kyjevem. 

4. července zveřejnila veřejnoprávní německá televize ZDF průzkum oblíbenosti současných i bývalých 

německých politiků. První příčku podle očekávání získala Angela Merkelová. Druhou a třetí příčku obsadili 

ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher, který stál u pádu železné opony, a prezident Richard von Weizsäcker, 

který se nezapomenutelně zapsal svými činy a projevy při sjednocování Německa.  

Telegraficky:  

 Dne 1. července zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat zprávu k nezaměstnanosti v zemích 
Evropské unie. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu klesla na 10,3 % z dubnových 10,4 %, 

 dne 3. července oznámila Evropská centrální banka, že ponechá úroky v eurozóně na rekordnímu 
minimu. 
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