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Událost týdne:   
30. června byl poslední termín, do kterého museli svou kandidaturu oznámit zájemci o křeslo předsedy 
britské Konzervativní strany, a tedy i nového britského premiéra. Zájemců je nakonec pět – ministr 
spravedlnosti Michael Gove, ministryně vnitra Theresa Mayová, mini str pro zaměstnanost a penzijní 
reformu Stephen Crabb, náměstkyně ministryně energetiky Andrea Leadsomová a bývalý ministr 
obrany Liam Fox. Překvapení vyvolalo, že se do boje o křeslo nepřihlásil bývalý londýnský starosta a 
hlavní tvář části Konzervativní strany, která podporovala vystoupení Velké Británie z  EU, Boris 
Johnson. Médii nejvíce favorizovanými kandidáty jsou Michael Gove a Theresa Mayová.  

27. června jednali německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Francois Hollande a 
italský premiér Matteo Renzi.  Všichni vyjádřili své politování nad britským rozhodnutím opustit EU, 
zároveň jej však vidí jako nový impuls pro EU.  V současné době je dle nich nutné hledat prvky, které 
členské státy spojují. Údajně by se mohly objevit  nové návrhy pro oblasti obrany, bezpečnosti, růstu 
a konkurenceschopnosti. Angela Merkelová dále uvedla, že je třeba se zaměřit především na otázky, 
které občany EU zajímají nejvíce, tedy zabezpečení vnějších hranic, vytváření pracovních míst či 
zlepšení vnitřní bezpečnosti . Zároveň také prohlásila, že se nedomnívá, že je vhodný čas na rychlé 
prohlubování integrace zemí platících eurem, které dle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung 
podporuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.  

27. června oznámil turecký premiér Niali Yildirim uzavření smlouvy o normalizaci vztahů s Izraelem. 
Vztahy zemí byly napjaté od incidentu v roce 2010, při kterém zemřelo deset Turků.  Po schválení 
dohody bude moci Turecko dovážet humanitární pomoc do Pásma Gazy, ale pouze přes izraelské 
území. Izrael poskytne odškodnění rodinám obět í ve výši 20 milionů dolarů. Obě země si opět vymění 
velvyslance. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že by dohoda mohla umožnit dodávky 
izraelského plynu do Evropy.  

28. června oznámil předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, že dokud Velká Británie 
oficiálně neoznámí svůj záměr vystoupit z EU, mají pracovníci EK zakázáno vést oficiální i neoficiální 
jednání s britskými představiteli. 

28. června informovala agentura TASR, že polská vláda hodlá obnovit kontroly na hranicích se svými 
sousedy po dobu od 4. července do 2. srpna.  Důvodem je konání summitu NATO (8.-9. července) a 
Světového dnu mládeže (25.-31 . července). Na druhou událost zavítá i papež František. Kontroly mají 
zamezit vstupu do země již vytipovaného okruhu lidí .  

1 . července zrušil rakouský ústavní soud výsledky druhého kola prezidentských voleb. Nové volby se 
podle BBC budou konat pravděpodobně v září. Od 8. července bude až do uvedení nového prezidenta , 
přejdou prezidentské pravomoci na předsednictvo rakouského parlamentu.  
 
Telegraficky 

- Dne 27. června oznámili členové Evropského sdružení volného obchodu, že jsou připraveni  
přijmout Velkou Británii zpět. Londýn byl jedním ze zakládajících členů, nicméně v  roce 
1972 vystoupil , aby mohl vystoupit do Evropských společenství, která nabízela 
ekonomicky výnosnější prostředí . 

- Dne 1 . července prodloužila Evropská unie hospodářské sankce vůči Rusku do 31 . ledna 
2017. 

- Dne 2. července se v Londýně uskutečnila demonstrace proti vystoupení Velké Británie 
z EU. Do protestu, kterého se účastnili převážně mladí lidé, se dle odhadů médií zapojilo 
na 40 tisíc lidí.  


