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Událost týdne:  
24. prosince schválil polský senát kontroverzní zákon o ústavním soudu navržený novou 
konzervativní vládou premiérky Beaty Szydłové. Podle novely má být většina sporů rozhodována 
minimálně 13 členy senátu ÚS místo 5 a přijetí rozhodnutí má být podmíněno souhlasem dvou 
třetin soudců, nepostačí, jak tomu bylo doposud, pouhá prostá většina.  Opozice varuje, že nový 
zákon naprosto ochromí činnost Ústavního soudu. Vůči novele se kromě opozice a desetit isíců 
demonstrujících občanů ohradili i představitelé Evropské unie. Frans Timmermans, 
místopředseda Evropské komise, 23. prosince Polsko vyzval, aby zákon neuplatňovalo, dokud 
nebudou objasněny jeho dopady na nezávislost ústavního soudu . 

22. prosince bylo na východě Ukrajiny dohodnuto příměří, které má platit po čas vánočních 
svátků až do Nového roku. Od půlnoci 23. prosince skutečně střelba na linii příměří ustala. Již 26. 
prosince však informovala ČTK, že na východě Ukrajiny dochází k  přestřelkám. Prozatím nebyly 
hlášeny žádné oběti na životech, jen v Doněcké oblasti byli hospitalizováni tři l idé, již byli zraněni 
výbuchem miny. 

23. prosince informovala agentura DPA, že se laureátem ceny Karla Velikého stane příští rok 
papež František. Oproti zvyklostem se předávací ceremoniál v roce 2016 odehraje v Římě, a ne 
v Cáchách. Cena je udělována Společností Ceny Karla Velikého a městech Cáchy od roku 1950 za 
zásluhy o evropské sjednocení. V odůvodnění ocenění je uvedeno, že ji papež získá za „ poselství 
naděje a povzbuzení“ , které do Evropy vysílá.  

26. prosince informovala vídeňská policie o varování spřátelené zpravodajské služby, že několika 
evropským metropolím hrozí mezi Štědrým dnem a Novým rokem bombový útok. Údajně byla 
zmíněna i jména potenciálních útočníků, kteří jsou prověřováni. V rakouské metropoli byla 
z tohoto důvodu zpřísněna bezpečnostní opatření, k  rušení naplánovaných akcí však 
představitelé města nepřistoupili. Praze dle informací dostupných českému policejnímu prezidiu 
žádné nebezpečí nehrozí.  

26. prosince postihly severozápadní části Anglie rozsáhlé záplavy. Jsou způsobeny intenzivními 
dešti, které nejvíce zasáhly hrabství Lancashire a Yorkshire. Podle Roryho Stewarta, 
představitele vlády pro živelné pohromy, je množství spadnuvších srážek bezprecedentní. 
Situaci navíc zhoršuje půda, která je nasycená vodou z dešťů, které se v Anglii vyskytovaly 
v minulých týdnech. V celé Velké Británii bylo kvůli deštivému počasí a z něj plynoucímu 
povodňovému nebezpečí vydáno přes 300 varování. V některých oblastech jsou lidé bez 
elektřiny. Na pomoc s krizovou situací byla nasazena armáda.  

27. prosince informovala ČTK o zákazu finské pohraniční stráže překračovat hranici na dvou 
nejsevernějších přechodech s Ruskem na kole. Kolo bylo jako dopravní prostředek využíváno 
běženci, kteří zvolil i tzv. severní migrační cestu přes Rusko do Norska či Finska. Ruští pohraničníci 
přes přechody nepouštějí pěší cestující, jedinou zbývající možností, jak přejít tyto přechody, je 
cestovat vozem. Za letošní rok eviduje Finsko cca 30 tisíc žádostí o azyl, což je desetkrát více než 
loni, kdy žádost podalo 3650 lidí.  

 Telegraficky 
- Dne 21 . Prosince došlo k prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku.  
- Dne 22. prosince schválil řecký parlament zákon umožňující uzavřít registrované 

partnerství párům stejného pohlaví.  

mailto:info@cevro.cz

