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Událost týdne:  
13. l istopadu potvrdila britská vláda, že vyjednavači EU a Velké Británie se předběžně dohodli 
na podmínkách brexitu. Následující den oznámila britská premiérka Theresa Mayová, že návrh 
dohody byl schválen i ze strany vlády. Mayová vyjádřila přesvědčení, že současná dohoda je 
nejlepším možným řešením a nemá alternativu. Evropská komise následně zveřejnila její text 
čítající 585 stran, který však neřeší například spornou otázku režimu hranice mezi Irskem a 
Severním Irskem, o níž by mělo být rozhodnuto v rámci budoucí smlouvy. Několik ministrů na 
protest proti dohodě rezignovalo. Ve hře je stále varianta britského odchodu bez dohody, neboť 
dohoda začne platit pouze tehdy, pokud ji kromě Evropského parlamentu schválí také britská 
Dolní sněmovna.   
 
12. l istopadu označil francouzský prezident Emmanuel Macron společně s německou 
kancléřkou Angelou Merkelovou volby, které se o předchozím víkendu odehrály v samozvané 
Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny, za „ nelegální a 
nelegitimní“ . Ve společném komuniké uvedli, že volby „ podkopávají územní celistvost a 
svrchovanost Ukrajiny“ .  
 
15. l istopadu konstatoval Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, že opakované 
zadržení předáka ruské opozice Alexeje Navalného v období mezi lety 2012-2014 mělo polit ický 
motiv. Ruské úřady se tak dle ESLP dopustily porušování l idských práv. Rozsudek je konečný. 
ESLP nařídil Rusku, aby Navalnému uhradilo odškodnění 63 tisíc eur. Ruské ministerstvo 
spravedlnosti dle agentury Interfax přislíbilo, že odškodné Navalnému postupně vyplatí.  
 
16. l istopadu demonstrovaly tisíce lidí v  centru Bratislavy kvůli nespokojenosti s polit ickou 
situací na Slovensku. Protest byl svolán poté, co médii proběhla informace, že zástupci 
iniciativy Za slušné Slovensko byli na základě anonymního oznámení vyslýcháni. Dle anonymu 
měli plánovat státní převrat za pomoci amerického finančníka maďarského původu George 
Sorose. Policie výslechy přerušila poté, co o případu začala informovat média . Nevládní 
iniciativa Za slušné Slovensko je organizátorem protivládních demonstrací, které odstartovala 
únorová vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.  
 
16. l istopadu oznámil německý ministr vnitra a šéf bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) 
Horst Seehofer, že na funkci předsedy strany rezignuje na mimořádném sjezdu 19. ledna. Ve 
stejný den bude zvolen jeho nástupce. O dva dny později ohlásil svou kandidaturu do vedení 
strany bavorský premiér Markus Söder. Seehofer chce dle vlastního vyjádření nadále vykonávat 
funkci ministra vnitra, média však spekulují o tom, zda si dokáže post udržet.   
 
16. l istopadu informovala agentura ČTK, že podle zjištění mezinárodní investigativní skupiny 
Bellingcat a ruského serveru The Insider získali Rusové Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin  
britská víza za pomoci ruské tajné služby FSB. Oba muži jsou podezřelí z útoku jedem novičok na 
bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji, k  němuž došlo v britském 
Salisbury v březnu tohoto roku.   
 
17. l istopadu se uskutečnily mohutné demonstrace po celé Francii kvůli plánovanému zvýšení 
daně z nafty a benzinu, k němuž by mělo dojít od ledna příštího roku. Podle francouzského 
ministerstva vnitra se do protestů zapojilo na 283 tisíc l idí. Protestující blokovali komunikace, 
což způsobilo několik dopravních nehod. V Savojsku zemřela 63letá protestantka v důsledku 
nešťastné srážky s automobilem. Celkově bylo při demonstracích zraněno nejméně 270 lidí.  
 
18. l istopadu se v centru Madridu uskutečnila frankistická manifestace asi 200 lidí, kteř í se 
shromáždili při příležitosti 43. výročí smrti diktátora Franciska Franka. Na manifestaci vtrhly tři 
polonahé aktivistky z hnutí Femen, které nápisy na hrudi krit izovaly údajnou legalizaci fašismu.  
 
Telegraficky 

- Dne 13. l istopadu byl potvrzen český europoslanec Jan Zahradil jako vedoucí kandidát frakce 
Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na funkci předsedy Evropské komise.  

mailto:info@cevro.cz

