
Týden  

v evropské politice (8. 10. – 14. 10. 2018) 

© CEVRO, z. s. 2018 
www.cevro.cz, info@cevro.cz   
Zpracovala: Natálie Maráková 

Událost týdne: 
14. října se uskutečnily zemské volby v německé spolkové zemi Bavorsko, v nichž zvítězila 
vládnoucí a v Bavorsku tradičně nejsilnější Křesťanskosociální unie (CSU) s 37,2 % hlasů. Tento zisk 
však pro CSU znamená nejhorší volební výsledek za téměř 70 let. Na druhém místě skončili Zelení 
se 17,5 % a do bavorského zemského sněmu se poprvé dostala i pravicově populistická Alternativa 
pro Německo (AfD), která se s 10,2 % umístila čtvrtá. Propad zaznamenala sociální demokracie 
(SPD), která s 9,7 % obsadila až páté místo. Dle pozorovatelů ztrácí CSU hlasy voličů v důsledku své 
migrační politiky i kvůli nepopularitě svého vedení - bavorského premiéra Markuse Södera a 
předsedy CSU Horsta Seehofera, který je i ministrem vnitra. 
 
9. října uvedla na svém webu mezinárodní investigativní skupina Bellingcat, že prezident Vladimir 
Putin v minulosti zvláštním dekretem vyznamenal lékaře sloužícího ve vojenské rozvědce GRU 
Alexandra Miškina titulem „Hrdina Ruska“. Miškin se měl podílet na otravě bývalého ruského 
agenta Sergeje Skripala pod jménem Alexandr Petrov. Druhým podezřelým je Ruslan Boširov, 
jehož skutečné jméno je dle britských médií Anatolij Čepiga, plukovník rozvědky GRU. Ruský server 
Fontanka.ru v tentýž týden informoval, že do případu mohl být zapojen ještě třetí agent GRU 
vystupující pod jménem Sergej Fedotov. 
 
9. října byl v Německu zadržen muž v souvislosti s vraždou bulharské investigativní novinářky 
Viktorije Marinovové, k níž došlo v předcházejícím týdnu. Zadrženým byl jedenadvacetiletý Severin 
Krasimirov pocházející ze severobulharského města Ruse, který má již u policie kriminální záznamy 
kvůli krádežím barevných kovů. Proti muži bylo vzneseno obvinění. Podle vyšetřovatelů měl zločin 
pravděpodobně sexuální motiv a nesouvisel s novinářskou prací Marinovové. Tělo novinářky bylo 
nalezeno ve městě Ruse, v němž žila. Krasimirov má být vydán do Německa v následujících dnech.  
   
10. října byla před svým domem v luxusní čtvrti u Moskvy zastřelena elitní vyšetřovatelka Jevgenija 
Šiškinová, která bývala pověřována vyšetřováním závažných případů, mimo jiné pašováním drog. 
 
11. října informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu DPA, že německá pravicově 
populistická Alternativa pro Německo (AfD) navrhuje vytvořit internetové stránky, na nichž by měli 
žáci možnost nahlásit učitele, kteří se dopustili porušení principu neutrality tím, že vyjádřili svůj 
politický názor. AfD sklidila v reakci na plán vlnu kritiky. Německá ministryně spravedlnosti 
Katarina Barleyová označila plán za „organizované donašečství“, které je „prostředkem diktatur“. 
 
12. října skončila ve slovenském Štrbském Plese dvoudenní schůzka prezidentů zemí Visegrádské 
čtyřky (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Prezidenti shodně podpořili myšlenku Evropské unie. 
Prezident Miloš Zeman připomněl, že soudržnost v rámci V4 je důležitá pro prosazení jakýchkoliv 
zájmů v rámci EU a odkázal při tom na odmítnutí povinných kvót na přerozdělování běženců. 
Slovenský prezident Andrej Kiska stejně jako jeho polský protějšek Andrzej Duda podpořili na 
následné tiskové konferenci uvalení sankcí na Rusko v souvislosti s anexí ukrajinského 
poloostrova Krym. Zeman ani maďarský prezident János Áder se na toto téma nevyjádřili. 
 
12. října protestovaly v Barceloně desítky tisíc lidí proti nezávislosti Katalánska, o nějž usiluje tamní 
vláda. Ve stejný den proběhla v Barceloně i menší manifestace španělské ultrapravice. 
Demonstrace se uskutečnily při příležitosti státního svátku, v rámci nějž si Španělsko připomínalo 
objevení Ameriky mořeplavcem Kryštofem Kolumbem v roce 1492. 
 
13. října protestovalo kolem dvou set tisíc lidí v centru Berlína proti rasismu, xenofobii a krajní 
pravici. Demonstraci s názvem "Za otevřenou a svobodnou společnost - solidarita místo vyloučení" 
zorganizoval spolek Unteilbar (Nedělitelný). Akce podobného ražení proběhly ve stejný den i 
v dalších německých městech. 
 
Telegraficky 

- Dne 8. října oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, které uděluje Cenu 
Václava Havla za lidská práva, že letos ocenění získá bojovník za lidská práva v Čečensku Ojub 
Titijev. 
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