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Událost týdne: 

Dne 10. srpna začaly v Turecku prezidentské volby. Zhruba 53 milionů oprávněných voličů mohlo hlasovat pro 

nového prezidenta na příštích pět let v historicky první přímé volbě. Volební místnosti se otevřely v 8:00 (07:00 

SELČ) a hlasování skončilo v 17:00 (16:00 SELČ). Vítězem voleb se podle neoficiálních výsledků stal dosavadní 

premiér Recep Tayyip Erdogan, který zvítězil v prvním kole voleb. Výsledky oznámila turecká volební rada, 

podle níž Erdogan získal nadpoloviční většinu hlasů (52 %). Šedesátiletý Erdogan, který vládne zemi více než 11 

let, bude prvním tureckým prezidentem zvoleným v přímé volbě. V reakci na své vítězství prohlásil, že národ 

dal najevo svou vůli. Šéfka skupiny pozorovatelů OBSE Aasa Lindestamová řekla, že hlasování ve volebních 

místnostech, které kontrolovala, proběhlo hladce.  

4. srpna zveřejnil server http://www.electoralcalculus.co.uk/ volební preference britských politických stran. 

Podle průzkumu by volby vyhrála Labouristická strana s 35,52 % hlasů, druzí konzervativci by získali 32,65 % 

hlasů. Liberálové by skončili až čtvrtí se ziskem 7,9 %, ovšem díky většinovému volebnímu systému by získali 17 

mandátů. Strana za nezávislost Spojeného království (UKIP) by si se ziskem 13,65 zajistila třetí místo, ovšem 

strana by zůstala bez mandátu. Průzkum proběhl ve dnech 11. července – 1. srpna 2014 a zúčastnilo se ho 

10 026 respondentů.  

5. srpna oznámila OSN, že bude žádat španělskou vládu o vypracování plánu hledání lidí zmizelých v době 

frankistického režimu. Vypracovat ho má do tří měsíců. Diktátor Franco zemřel před 39 lety. 

6. srpna oznámila média, že italská ekonomika se nečekaně vrátila do recese. Její hrubý domácí produkt ve 

druhém čtvrtletí podle předběžných dat klesl o 0,2 %. Trh přitom počítal s růstem. Itálie má po Německu a 

Francii třetí největší ekonomiku v eurozóně a do recese sklouzla potřetí od roku 2008. 

6. srpna se v Bulharsku ujal funkce prozatímní kabinet, v jehož čele stojí uznávaný univerzitní profesor a bývalý 

socialistický poslanec Georgi Bliznaški. Nová vláda by měla zemi dovést k předčasným volbám, které se budou 

konat 5. října 2014.  

6. srpna oznámila polská média, že polská prokuratura začala v rámci takzvané odposlechové aféry vyšetřovat, 

zda premiér Donald Tusk, šéf ústřední banky Marek Belka a ministr vnitra Bartlomiej Sienkiewicz nepřekročili 

své pravomoci.  

7. srpna navštívil generální tajemník OSN Anders Fogh Rasmussen Ukrajinu, kde se sešel s předsedou 

ukrajinské vlády Arsenijem Jaceňukem. Rasmussen řekl, že katastrofa malajsijského dopravního letadla ukázala 

následky podpory, kterou Rusko na východě Ukrajiny poskytuje akcím separatistů. Jaceňuk poděkoval 

Rasmussenovi za zásadové stanovisko aliance v ukrajinské krizi. 

 
Telegraficky:  

 Dne 5. srpna oznámil Evropský statistický úřad Eurostat, že obrat maloobchodů v zemích platících 
eurem stoupl v červnu o 2,4 %, 

 dne 7. srpna řekl šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi, že ECB  podle očekávání ponechala 
svou základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,15 %. 
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