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Událost týdne: 

Dne 17. prosince schválila německá vláda zpoplatnění německých dálnic, které má začít platit od roku 2016. 

Roční poplatek bude činit nejvýše 130 eur (3600 Kč), pro ekologicky šetrnější auta bude cena nižší. Zavedení 

mýtného dopadne zejména na zahraniční řidiče, Němcům se totiž o dálniční poplatek sníží daň z vlastnictví 

motorového vozidla. Proti tomuto způsobu zpoplatnění dálnic má ale výhrady Evropská komise. Kromě ročního 

poplatku si bude možné zaplatit i dvouměsíční využívání dálnic v ceně 22 eur (600 Kč) a desetidenní, které 

bude stát deset eur (275 Kč). Poplatek bude podle ministra dopravy Alexandera Dobrindta možné uhradit přes 

internet nebo na čerpacích stanicích. Ministr očekává, že mýtné přinese státu ročně zhruba 500 milionů eur 

(13,8 miliardy korun). 

15. prosince se konala v Belgii generální stávka, kterou svolaly odbory kvůli chystaným vládním škrtům. Nový 

středopravicový kabinet chce v příštích pěti letech ušetřit v přepočtu až 300 miliard korun. V Bruselu a dalších 

městech nejezdí hromadná doprava a zastavil se provoz i na některých železnicích. Letiště v Bruselu muselo 

zrušit 600 letů. 

16. prosince řekl ekonomický poradce ruského prezidenta Putina Andrej Illarjonov, že český prezident Miloš 

Zeman, maďarský premiér Viktor Orbán, bývalý italský premiér Silvio Berlusconi a bývalý český prezident 

Václav Klaus jsou největšími spojenci ruského prezidenta v Evropě.  

17. prosince sdělil polský prezident Bronislaw Komorowski, že Poláci nenechají Ukrajinu bez pomoci. Polský 

prezident ratifikoval před svým ukrajinským kolegou Porošenkem asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou. 

18. prosince vystoupil ruský prezident Vladimir Putin s výroční tiskovou konferencí. Podle Putina je současná 

hospodářská situace Ruska vyprovokována „vnějšími faktory“. Dodal, že centrální banka již učinila adekvátní 

opatření, a že Rusko má dostatečné devizové zásoby, které však bude využívat rozumně. Putin také řekl, že je 

Rusko odhodlané více bránit své národní zájmy. Spojené státy prý pro něj představují hrozbu. Zopakoval pak 

svoji starou tezi, že na Ukrajině nejde o žádný demokratický vývoj, ale o státní ozbrojený převrat, který byl 

podporovaný ze Západu.  

19. prosince oznámila média, že britská vláda má v úmyslu odstranit poslední překážku na cestě k úplnému 

zrovnoprávnění mužů a žen v ozbrojených silách. Ženy by mohly již za dva roky sloužit u pěchoty na frontové 

linii. Hlavním argumentem v debatě, zda ženám službu doslova na frontové linii umožnit, je genderové 

hledisko. Cílem je dosáhnout plné rovnoprávnosti obou pohlaví a skončit s diskriminací.  

20. prosince složil nově zvolený rumunský prezident Klaus Iohannis slavnostně přísahu. Stal se tak prvním 

rumunským prezidentem, který patří k německé národnostní menšině. V  listopadu Iohannis ve volbách porazil 

původně favorizovaného sociálnědemokratického premiéra Victora Pontu. Svým voličům slíbil skutečnou 

demokracii – svobodu projevu, respekt k soukromému vlastnictví a občanské společnosti.  

 Telegraficky:  

 Dne 16. prosince si připomnělo celé Rumunsko 25 let od svržení režimu prezidenta Nicolaea 
Ceausesca, 

 dne 17. prosince schválil Evropský parlament uznání palestinské státnosti a řešení založené na 
existenci dvou států, tedy Palestiny a Izraele.  
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