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Událost týdne:   
26. srpna pozastavil francouzský nejvyšší správní soud platnost nařízení, která ženám zakazovala 
nošení burkin.  Ta byla doposud přijata v takřka třiceti francouzských městech. Představitelé 
lidskoprávních organizací výrok soudu vítají, někteří starostové měst však prohlásili, že zákaz zrušit 
nehodlají. 

23. srpna oznámil bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy,  že se bude ucházet o nominaci 
pravicové strany Republikáni do prezidentských voleb, které jsou naplánovány na jaro 2017.  Primárky 
strany se mají uskutečnit ve druhé polovině letošního listopadu. Největším Sarkozyho oponentem je 
prozatím bývalý premiér Alain Juppé. Sarkozyho profil zhoršuje policejní  vyšetřování. Bývalý 
prezident je podezřelý z korupce a nelegálního financování prezidentské kampaně v  roce 2012. 

23. srpna informovaly Financial Times, že Evropská komise požádala Francii o dodání metodologie a 
dat, na základě kterých zpracovala svou zprávu o emisích vozů automobilky Renault, ve které stát 
vlastní  20 %  podíl. Objevilo se totiž podezření, že francouzská vláda neposkytla kompletní data, aby 
chránila svůj průmysl. Ta však obvinění odmítla.  

25. srpna informovala agentura AFP, že se finská vláda rozhodla otestovat zavedení základního příjmu 
(560 eur), který by obyvatelé dostávali bez ohledu na zaměstnání.  Na začátku roku 2017 jej začne 
pobírat 2000 náhodně vybraných lidí. Podle ministra zdraví a sociálních věcí by opatření mělo vést 
ke zvýšení zaměstnanosti. Podobný pokus by měl být ve stejnou dobu zahájen v  nizozemském 
Utrechtu. Zavedení tohoto opatření na celém území zavrhli v  červnovém referendu Švýcaři.   

25. srpna se sešel premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jedním z tématů 
byl plánovaný plynovod Nord Stream 2. Slovenský premiér neuvedl, jestli dojde k  jeho realizaci, 
prohlásil však, že přepravní kapacita přes Slovensko zůstane zachována.  V případě výstavby nového 
plynovodu z Ruska do Německa by Slovensku mohly značně poklesnout příjmy, které má z 
transportu ruského plynu přes své území. V současné době tímto způsobem Slovensko získává 800 
milionů eur. R. Fico též projednával  možnou podporu Ruska pro ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, 
který kandiduje na post generálního tajemníka OSN. V. Putin dle premiéra považuje M. Lajčáka za 
vhodného kandidáta. Ten doposud v OSN příliš velkou podporu nezískal. Dle zahraničních diplomatů 
je to kvůli postoji slovenského premiéra  R. Fica vůči migrantům. 

27. srpna prohlásila britská  premiérka Theresa Mayová, že před zahájením rozhovorů o vystoupení 
Velké Británie z EU nebude žádat o souhlas parlamentu.  Po referendu, ve kterém Britové rozhodli o 
tzv. brexitu, se ozývaly hlasy, že bude nutný souhlas dolní sněmovny, jelikož referendum má 
v britském právním systému pouze poradní hlas. Premiérka však po konzultaci s  právníky prohlásila, 
že se bez souhlasu parlamentu obejde.  

28. srpna krit izovala německá kancléřka Angela Merkelová přístup zemí EU, které se staví proti 
přijímání muslimských migrantů. Úspěšné řešení migrační krize lze podle ní nalézt pouze ve spolupráci 
všech členů s tím, že každá země následně splní svou část ujednané dohody.  Kancléřka v předchozích 
dnech navštívila několik zemí ve východní části EU, včetně zemí V4. Dle německého tisku se v nich ke 
svému zklamání setkala s upřednostňováním národních zájmů před hodnotami EU. V diskuzi o 
migrační polit ice EU se jí pokroku dosáhnout nepodařilo.  

Telegraficky 
- Dne 22. srpna odvolala turecká vláda svého rakouského velvyslance z Vídně. Ankara tak 

reagovala na zhoršení vzájemných vztahů, ke kterému došlo v  minulých týdnech, kdy 
rakouští vládní představitelé ostře krit izovali turecké vládní poměry.  


