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Událost týdne:   
24. července odpálil v německém Ansbachu neúspěšný syrský žadatel o azyl bombu. Podle 
bavorského ministra vnitra Joachima Herrmana  se pravděpodobně jednalo o islamistický 
sebevražedný útok. Pachatel byl již v minulosti trestán kvůli drogovým deliktům. Během tohoto 
týdne se jednalo již o čtvrtý útok na německém území. Na počátku týdne zaútočil afgánský mladík na 
cestující ve vlaku sekerou a nožem a zranil pět osob. V pátek 22. července zastřelil mladík íránského 
původu devět lidí v nákupním centru v Mnichově. O dva dny později zabil žadatel o azyl ze Sýrie 
mačetou ženu na autobusovém nádraží v Reutlingenu. 

20. července vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan výjimečný stav, který by měl v  zemi 
trvat tři měsíce. Své rozhodnutí odůvodnil potřebou rychlého a efektivního vypořádání se 
s podporovateli nezdařeného pokusu o vojenský převrat z předchozího týdne.  O tři dny později vydal 
prezident první dekret, ve kterém nařídil uzavření 1043 soukromých škol, 1229 spolků a nadací, 19 
odborových svazů, 15 univerzit a 35 zdravotnických zařízení. Všechny instituce jsou v  podezření 
z kontaktů s Fethullahem Gülenem, jehož prezident Erdogan považuje za hlavního organizátora 
puče. Ze stejného důvodu byla odňata licence 25 rozhlasovým a televizním stanicím. Dekret zároveň 
prodloužil dobu, po kterou je člověk podezřelý ze zločinu zadržován bez obvinění, ze čtyř na třicet 
dnů. Kvůli puči bylo doposud propuštěno přes 50 tisíc lidí, více než 11  t isíc bylo uvězněno. Ankara 
kvůli vyhlášení výjimečného stavu vyhlásila dočasné odstoupení od Evropské úmluvy o lidských 
právech. K podobnému kroku se za výjimečného stavu odhodlala i Francie.    

19. července stáhla Angela Eagle svou kandidaturu na post předsedkyně britské Labour Party a 
vyjádřila podporu dalšímu kandidátovi Owenu Smithovi, který bude čelit současnému předsedovi 
Jeremy Corbymu. W. Smithovi doposud vyjádřilo podporu 90 současných poslanců včetně bývalého 
předsedy strany Eda Milibanda. Volby budou probíhat v  následujících dvou měsících a mohou se jich 
účastnit členové strany, kteří do ní vstoupili před 12. lednem 2016, členové při družených odborů a 
podporovatelé, kteří do 20. července zaplatili poplatek 25 liber.  

19. července zemřel v Paříži černošský mladík krátce poté, co byl zatčen policisty kvůli vydírání. Podle 
policie utrpěl srdeční záchvat, jeho blízcí se však domnívají, že byl policisty ubit k smrti. Jeho smrt 
vyvolala nepokoje na severním předměstí Paříže, během kterých byly poškozeny čtyři veřejné 
budovy a zapáleno devět aut. V souvislosti s výtržnostmi bylo zadrženo minimálně osm osob. 

21 . července byl polským senátem schválen nový zákon o ústavním soudu  (ÚS). Senátoři přijali určité 
změny, a proto se zákon vrátí ke schválení poslanecké sněmovně.  Podle opozice zákon nerespektuje 
závěry Benátské komise Rady Evropy a vede k  dalšímu oslabování ÚS. Vláda naopak nařknula 
ústavní soud, že v něm zasedají odpůrci reforem, kteří brání pozitivním změnám.  

21 . července informoval Český rozhlas o zprávě zahraničního výboru britské dolní sněmovny, ve které 
je uvedeno, že premiér David Cameron silně zanedbal své povinnosti, když nezadal j ednotlivým 
ministerstvům, aby připravila krizový plán pro případ, že Britové v  referendu rozhodnou o vystoupení 
země z EU. To dle zprávy podpořilo nejistotu ohledně dopadů tzv. brexitu.  

Telegraficky 
- Dne 20. července informovala britská premiérka Theresa Mayová předsedu Evropské rady 

Donalda Tuska, že se Velká Británie vzdává předsednictví Rady EU v  druhé polovině roku 
2017. Místo ní se předsednictví ujme Estonsko. 

- Dne 22. informovala agentura AFP, že útočník, který v Nice předchozí týden způsobil smrt 
84 lidí, měl tým kompliců, kteří mu pomáhali útok připravovat. Na pět lidí byla kvůli tomu 
uvalena vazba. 


