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Událost týdne: 

Dne 7. května začaly ve Velké Británii volby do dolní sněmovny parlamentu. Volební místnosti se otevřely v 7h 

ráno britského času a uzavřely se ve 22h. Celkově mohlo vybírat 650 poslanců dolní komory přes 50 milionů 

registrovaných voličů. Ve 279 okrscích volili lidé také městská zastupitelstva, včetně velkých měst Bedford, 

Copeland, Leicester, Mansfield, Middlesbrough a Torbay. V hrabství Bedfordshire lidé také rozhodovali 

v referendu o místních daních. Parlamentní volby se od roku 1935 konají vždy první čtvrtek v květnu. Po 

sečtení hlasů získali konzervativci Davida Camerona v 650členné Dolní sněmovně parlamentu 331 křesel, 

labouristé 232, Skotská národní Strana 56 a liberální demokraté jen osm. Strana nezávislosti Spojeného 

království (UKIP) a Zelení mají po jednom poslanci. Dosavadní předseda opozičních labouristů Ed Miliband 

rezignoval, jeho strana ztratila desítky křesel a zůstává v opozici. Rezignaci oznámil také předseda liberálů Nick 

Clegg a předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage. Předseda vítězných 

konzervativců David Cameron oznámil, že sestaví jednobarevnou vládu, která bude vládnout jako strana 

jediného státu, jediného Spojeného království. 

5. května oznámila média, že francouzská populistická strana Národní fronta pozastavila členství svému 

spoluzakladateli a dlouholetému předsedovi Jean-Marie Le Penovi. Jeho dceři Marine Le Penové, která  

v současnosti stojí v čele strany, vadí jeho kontroverzní výroky. 

6. května uvedla média, že řecká vláda navrhuje zavést mimořádnou daň pro 500 nejbohatších řeckých 

rodin. Mimořádná daň je jedním z opatření, která mají vládě pomoci uvolnit slíbené peníze ze záchranného 

úvěru. 

6. května schválila ukrajinská Rada pro národní bezpečnost a obranu novou bezpečnostní strategii země  

na příští léta. Koncepce zahrnuje i možné členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci a pojistky energetické 

bezpečnosti. 

6. května oznámil vítěz izraelských voleb Benjamin Netanjahu, že informoval prezidenta Reuvena Rivlina  

o vzniku nového kabinetu. Do nové koalice usednou kromě Netanjahuovy pravicové strany Likud i politici  

z Židovského domova, dále ze středopravicového Kulanu, ultrakonzervativní náboženské strany Šas a bloku 

Jednotný judaismus tóry. Ve 120členném parlamentu však bude mít jen nejtěsnější většinu 61 křesel. 

10. května začalo v Polsku první kolo prezidentských voleb. Volební místnosti se otevřely v sedm hodin ráno a 

zavřely se v devět večer. Poláci volí prezidenta přímo. Největšími favority jsou současný prezident Bronislaw 

Komorowski a kandidát opozice Andrzej Duda. Podle odhadů v prvním kole těsně zvítězil opoziční kandidát 

Andrzej Duda, který získal 34,5 % hlasů. Favorizovaný prezident Bronisław Komorowski z Občanské platformy 

jich dostal 33,1 %. 

 
Telegraficky: 

 Dne 4. května oznámila média, že jednání mezi Řeckem a jeho zahraničními věřiteli o víkendu 
pokročila. Mezinárodní měnový fond (MMF) jako klíčový věřitel ale trvá na dohodnutých reformách, 
hlavně pak v oblasti pracovního trhu, 

 5. května rozhodl Tribunál Evropského soudního dvora v Lucemburku, že název služby pro internetové 
volání Skype je natolik podobný názvu vysílací stanice Sky, že by je veřejnost mohla zaměňovat.  
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