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Poslanci podpořili návrh balíčku sociálních
škrtů 
04.05.2011 Poslanci dnes v prvním čtení
podpořili balíček škrtů v sociální oblasti. Ten
sněmovnou již jednou prošel, ke konci letošního
roku ho ovšem Ústavní soud zrušil, a to na základě
připomínek ČSSD, která nesouhlasila s tím,
že norma byla schválena ve stavu legislativní
nouze. Vláda proto návrh na úsporná sociální
opatření předložila znovu, aby mohl platit i v
dalších letech.

Proběhlo jednání palestinských frakcí v Káhiře
a byla podepsána dohoda
04.05.2011 Dnes byla podepsána konečná dohoda
v Káhiře mezi vůdcem Fatahu, prezidentem
palestinské samosprávy Mahmoudem Abbasem, a
šéfem Hamasu Khaledem Meshaalem. Podepsání
dohody, která po 4 letech sporů sjednocuje oba
nejsilnější tábory a zavazuje vytvoření prozatímní
vlády, která palestinská území dovede k řádným
volbám. Izrael již odsoudil egyptské angažmá i
dohodu. Dohoda byla ovšem hned v začátku
ohrožena kvůli protokolárním neshodám, neboť
vůdce Hamasu Khaled Meshaal nesouhlasil s tím,
aby seděl mezi zástupci ostatních palestinských
frakcí, zatímco prezident palestinské
samosprávy Mahmoud Abbas sedí na pódiu v čele.

EU podepsala s Indonésií dohodu s cílem
zabránit obchodu s nelegálně těženými
dřevinami
04.05.2011 Dohoda znamená, že evropské
společnosti budou moci dovážet pouze dřevo
certifikované indonéskými úřady, čímž by se mělo
zabránit nelegální těžbě a ohrožování tamního
ekosystému. Evropské země ročně dovezou z
Indonésie dřevo a papír za 1,2 miliardy dolarů.

Uganda už se měsíc topí v násilí a protestech -
bezpečnostní síly jsou obviňovány ze zločinů
proti lidskosti
04.05.2011 Protesty, které probíhají kvůli vysokým
cenám potravin a paliv, se ještě více rozhořeli po
několikanásobném zatčení vůdce opozice Kizzi
Besigye, který nakonec utekl do Keni. Hlavní
město Kampala a ostatní větší města Ugandy jsou
dennodenně dějištěm tvrdých zákroků policie a
pořádkových sil, často za použití ostré munice.
Přes 200 ugandských právníků v čele s
prezidentem právnické komory Ugandy Brucem
Kyererem podalo žalobu k vrchnímu soudu na
pořádkové síly za porušování lidskosti.

Čínská vláda vytvořila nový dozorčí orgán nad
internetovým děním
04.05.2011 Díky novému státnímu úřadu pro
kontrolu internetových informací, bude moci čínská
vláda ještě důkladněji cenzurovat virtuální dění v
zemi. V této době jsou už v zemi zablokovány
některé západní webové stránky jako například
Facebook a mezi uživateli internetu se začíná šířit
nový pojem- The great firewall of China (Velká
čínská internetová zeď).

Hranice mezi Thajskem a Kambodžou byla
dnes opět otevřena
04.05.2011 Zákaz jejího překračování byl vyhlášen
po vypuknutí konfliktů před několika dny.
Představitelé obou zemí nyní čekají na summit v
Indonésii, kde by se měla otázka jejich sporu dále
probírat. Indonésie se již dříve, jakožto
předsedající stát sdružení ASEAN, pokoušela
umírnit konflikt mezi oběma stranami.

Maledivská opozice obviňuje pořádkové síly z
přílišného násilí
04.05.2011 Hlavní mluvčí vládní opozice v zemi
dnes prohlásil, že policejní složky užívají při
potlačování demonstrací přílišné násilí. Při střetech
demonstrantů a pořádkových sil bylo již zraněno
přes 300 lidí, avšak podle mluvčího policie
zasahují jejich jednotky pouze při ničení veřejného
majetku a násilnostech. Obyvatelé jsou pobouřeni
stále se zvyšujícími životními náklady.

Barbara Lenk se stane 1. homosexuální
soudkyní Nejvyššího soudu USA
04.05.2011 Stát Massachusetts zvolil historicky
první homosexuální soudkyni Nejvyššího
amerického soudu (Supreme court). Podle
guvernéra Deval Patricka je zvolená Barbara Lenk
vysoce inteligentní, nadprůměrně zkušená osoba,
která se svým přístupem bude přínosem pro
americký soudní systém. Přes všechny tyto klady
jsou však podle expertů očekávány ve státě
masivní demonstrace, které se ostře vyjádří proti
tomuto kontroverznímu rozhodnutí.

Národní program reforem odmítnut opozicí
04.05.2011 Sociální demokraté dnes v Senátu
ostře kritizovali a odmítli Národní program reforem.
Evropské komisi chtějí dokonce předat
nesouhlasné stanovisko.  Tento program souvisí
se Strategií Evropa 2020 celé EU. Senátoři ODS
na protest opustili sál. Podle nich toto jednání
poškozuje zájmy ČR, protože by měla vystupovat
jednotně.

Cena ropy klesla
04.05.2011 V souvislosti s úterním oznámením
smrti Usámi Bin Ládina výrazně zlevňuje
severomořská ropa Brent, tak americká WTI.
Během dnešního obchodování se ceny ustálily na
122 dolarech za barel ropy Brent a 110 dolarech
za WTI. Obě ztratily přibližně 4 dolary z jejich
úterního maxima.

CK Fischer se stal největši cestovní kanceláří v
ČR
04.05.2011 Spojením třetího největší tuzemské
cestovní kanceláře CK Fischer a CK Nev-Dama se
zrodila největší cestovní skupina s obraty nad 3
miliardy korun a více než 250 tisíci klienty. CK
Nev-Dama se specializuje na zimní zájezdy,
zatímco Fischer na letní dovolené.

Import automobilů do Ruska zaznamenal
dvojnásobný nárůst
04.05.2011 Import automobilů do Ruska
zaznamenal v období leden – duben
2011 dvojnásobný nárůst ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku. Během tohoto období bylo
do Ruska dovezeno 267 tisíc nových vozů,
hlavním importérem je Japonsko, po něm následují
Německo, Uzbekistán, Jižní Korea a Spojené
království.

Aktualizovaný konvergenční program schválen
04.05.2011 Vláda dnes schválila aktualizovanou
verzi konvergenčního programu, jehož obsahem je
potvrzení snahy o snížení deficitu veřejných financí
na 1,9 % HDP pro rok 2014. Ministr financí
Miroslav Kalousek dodal, že pro dosažení
vyrovnaných rozpočtů bude třeba mnoho
strukturálních změn.

Ruský prezident podepsal novelu trestního
zákona několikanásobně zvyšující pokuty za
úplatky
04.05.2011 Změna stanoví zvýšení pokut za
korupci až na stonásobek výše úplatku, pokuty se

budou pohybovat ve výši 25 tisíc až 500 milionů
rublů. Zpřísněny budou rovněž tresty odnětí
svobody.

Honduras je výrazně zasažen potravinovou
krizí
04.05.2011 Ze států Latinské Ameriky je Honduras
jednou z nejvíce postižených zemí potravinovou
krizí. Cena základního potravinového košíku je v
Hondurasu nejvyšší v celé Střední Americe. Růst
cen má též vliv na míru inflace v zemi. Dalšími
zasaženými státy jsou Bolívie, Dominikánská
republika a Guatemala.

Británie zítra v referendu rozhodne o
budoucnosti voleb
04.05.2011 Dnes vrcholí kampaň opozičních
labouristů a liberálních demokratů za změnu
jednokolového většinového systému, který
podporuje současná vládní koalice, ve prospěch
alternativního hlasu. Nejnovější průzkumy ukazují,
že 66% veřejnosti je proti změně stávajícího
systému. Britové zítra rovněž odevzdají svůj hlas
v komunálních volbách. Občané Skotska, Walesu
a Severního Irska volí své zástupce do zemských
parlamentů.

Němečtí strojvůdci budou 3 dny stávkovat
04.05.2011 Od dnešních 14. hodiny odstavili své
vlaky němečtí strojvůdci regionálních dopravců.
Státní Deutsche Bahn se k protestu nepřipojily.
Cílem stávky je získání stejných platů pro
strojvůdce všech železničních společností.
Zpoždění by mohly nabrat i některé české vlaky při
hranicích s Německem.

Sněmovna podpořila novelu o veřejném
zdravotním pojištění
04.05.2011 Poslanecká sněmovna přes pokus
opozice o zamítnutí podpořila novelu zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Novela, která
zvyšuje poplatky za pobyt v nemocnici na sto
korun za den a dává ministerstvu možnost zavést
standarty zdravotní péče,  sněmovnou prošla v
prvním čtení. Nyní se jí bude zabývat zdravotní
výbor.

Maledivy jsou již čtvrtý den zachváceny
protivládními protesty
04.05.2011 Noční střety demonstrantů s
pořádkovými silami stále pokračují. Opozice viní
vládu z toho, že svým přístupem uvrhla ekonomiku
země do krize. Protestující žádají demisi
prezidenta. Strany se navzájem obviňují z
násilností.

V jihokorejské pobočce společnosti Google
proběhla policejní razie
04.05.2011 Důvodem bylo prozatím nepotvrzené
podezření, že společnost nelegálně
shromažďovala soukromá data svých klientů.
Jednat se mělo především o data získaná
přístupem přes mobilní aparáty.

Za počítačové útoky na jihokorejský bankovní
systém nese vinu KLDR
04.05.2011 Jihokorejští vyšetřovatelé došli k
tomuto zjištění na základě analýzy použitého
hackovacího softwaru, který se shodoval s tím,
jenž byl Severní Koreou použit již dříve. Útoky
minulý měsíc způsobily, že se klienti bank nemohli
dostat k penězům na svých účtech.

Kambodža tlačí na Mezinárodní soud, aby
rozhodl ve věci konfliktu o sporná území s
Thajskem
03.05.2011 Mezinárodní soud by měl podle
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Kambodžské vlády určit, kterému ze států náleží
konkrétní území podél sporné hranice. Soud již
jednou přiznal územní nároky právě Kambodži,
Thajsko však území dále okupovalo. Střety si
během dvanáctého dne trvání vyžádaly další oběť.

Tábory pro politické vězně v KLDR zvyšují svoji
kapacitu
03.05.2011 S tímto tvrzením přišla Amnesty
International, podle jejíchž satelitních záběrů je prý
jasně patrné, že se zvětšuje rozloha těchto
zařízení. Organizace dále poukazuje na špatné
zacházení s vězni, časté mučení a masově
prováděné popravy právě v objektech táborů pro
politické vězně, o čemž údajně přijala nová
svědectví. Vláda KLDR i přes nátlak Amnesty
International popírá existenci jakýchkoliv
podobných zařízení.

V rámci programu EU „Východní partnerství“
byla vytvořena pracovní skupina pro Bělorusko
03.05.2011 Během zasedání Parlamentního
shromáždění pro Východní partnerství Euronest
v Bruselu bylo přijato rozhodnutí o vytvoření
zvláštní pracovní skupiny pro Bělorusko. Zasedání
proběhlo bez účasti běloruských zástupců, kteří
nebyli pozváni v rámci sankcí EU uvalených na
běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a
dalších více než 150 představitelů za
pronásledování opozice.

V Rumunsku budou umístěny prvky americké
protiraketové obrany, Moskva žádá od USA
záruky
03.05.2011 Rumunský prezident Traian Băsescu
dnes oznámil, že na základě dohody s USA budou
na rumunském území, konkrétně na bývalé letecké
základně v Deveselu v blízkosti bulharských
hranic, rozmístěny interceptory amerického
protiraketového štítu. Ruské ministerstvo
zahraniční vzápětí reagovalo prohlášením, podle
nějž bude v dané situaci usilovat o urychlení
procesu získání právních záruk toho, že Spojené
státy jimi vyvíjený systém evropské protiraketové
obrany nezaměří proti ruským strategickým
jaderným silám.

Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili tak
původní verzi novely o nájemném 
03.05.2011 Poslanci přehlasováním Senátu stvrdili
původní verzi novely občanského zákoníku, která
řeší podmínky nájemného bydlení. Norma upravuje
například to, že majitel může písemně navrhnout
zvýšení nájemného a v případě nájemníkova
nesouhlasu se může obrátit na soud, který o výši
nájmu rozhodne.

Poslanci schválili novelu silničního zákona
03.05.2011 Poslanci dnes schválili novelu

silničního zákona, která mění bodové tresty. Řidiči
by od léta nemuseli za mírné překročení rychlosti
nebo malé množství alkoholu v krvi dostávat body,
pokuty ovšem zůstanou. Novela se také zmiňuje o
některých nových povinnostech řidičů. Například
 zimní pneumatiky by měly být povinné od
listopadu do března. Norma nyní čeká na podpis
prezidenta.

Bílý dům: Teď je ten pravý čas zlikvidovat al
Qaedu
03.05.2011 Šéf protiteroristického oddělení Bílého
domu John Brennan prohlásil, že smrt bin Ládina
je pouze jedna z úspěšných a systematicky
připravovaných akcí amerických jednotek, které jen
dobře odvádějí svou práci. Dále vyjádřil
přesvědčení, že smrt hlavního organizátora 11.
září je pro al Qaedu ránou přímo do srdce a teď
prý nastane podle Brennana ten správný čas
oslabenou organizaci definitivně zlikvidovat.

Ford a GM zveřejňují rekordní prodeje
03.05.2011 Americké automobilky Ford a General
Motors vykázaly rekordní prodej automobilů v
uplynulém měsíci tohoto roku. Prodeje Ford
stouply o 16 %, GM posílilo dokonce o 26 % v
porovnání s minulým rokem. Během dnešního či
zítřejšího dne dojde ke zveřejnění prodejů dalších
významných automobilek Honda či Toyota, podle
expertů však jejich výsledky nebudou s ohledem
na zěmětřesení a přírodní katastrofu, která postihla
Japonsko, zdaleka tak pozitivní.

Bolívie předpokládá zvýšení míry turismu
03.05.2011 Během roku 2011 by podle
předpokladů mohlo Bolívii navštívit 1,8milionu
turistů, což by znamenalo o 100000 více než loni.
V posledních letech byl každoročně
zaznamenáván až 5% růst právě v oblasti
cestovního ruchu. Největší počet turistů pochází z
Peru, Spojených států amerických a Francie.
Zvýšení zájmu lze zdůvodnit přírodními atrakcemi
země, ale hlavně rozšířením nabídky hotelů a
jiných ubytovacích zařízení.

Ve středu se koná jednání odborů a
předsednictva tripartity
03.05.2011 Na žádost odborů se ve středu
sejde předsednictvo Rady hospodářské a sociální
dohody (takzvané tripartity), aby s odbory
projednali vzájemnou komunikaci.

V Kanadě zvítězili konzervativci - zemi čekají
ekonomické změny
03.05.2011 Kanadští konzervativci ve volbách do
parlamentu získali 54% křesel (167 z nutných 155
ke stabilní většině). 40% všech Kanaďanů dalo
hlas právě konzervativcům, kteří chtějí tvořit nová
pracovní místa a především nezvyšovat daně.

Dále hodlají přestat se speciální finanční podporou
separatistické frankofonní provincie Quebec.
Konzervativní premiér Stephen Harper pronesl ke
svému volebnímu vítězství prohlásil: "Kanaďané
nyní mohou obrátit stránku z nejistoty posledních
sedmi let a soustředit se na budování nové velké
budoucnosti." Většinové vítězství se také stalo
velkou úlevou pro kanadské finanční trhy, pro které
byly dosavadní nestabilní menšinové vlády noční
můrou, a které s velkou radostí přijímají plán
nového prezidenta na daňové úlevy.

Alžírsko oznámilo výrazné zvýšení veřejných
výdajů o 25% a zrušilo cla na základní
potraviny
03.05.2011 Alžírsko, největší dodavatel zemního
plynu pro EU, oznámil, že razantně zvyšuje své
rozpočtové výdaje především do sociální sféry.
Dále oznámilo úplné zrušení cel na základní
potraviny, čímž chce dosáhnout snížení jejich cen
pro své obyvatele. Alžírsko se tak snaží zabránit
povstání, které v zemi již od ledna hrozí.

Pákistán se po smrti Usáma bin Ládina dostává
do nepříjemné pozice
03.05.2011 Prezident Pákistánu Asif Ali Zardari ve
svém stanovisku oznámil, že díky desetiletí
partnerství a spolupráce mezi Pákistánem a USA
se podařilo zničit jednu z největších hrozeb lidstva.
Zcela se ale vyhnul jakékoliv obhajobě
pákistánských bezpečnostních složek a tajných
služeb, které jsou nyní vystaveny otázkám, zda o
bin Ládinovo úkrytu věděly, či jen nebyly schopné
ho odhalit. Některé hlasy ale naopak otevírají
otázku, nakolik byl Pákistán zaskočen americkým
útokem a jak se k útoku ještě postaví, neboť
Spojené státy oznámily, že Pákistán byl o útoku a
narušení svého vzdušného prostoru informován až
po proběhnutí mise a úspěšném návratu
amerických jednotek.

Libyjští povstalci žádají miliardy dolarů
03.05.2011 Člen povstalecké Libyjské národní
rady Ali Tarhouni, který má na starosti finance,
oznámil, že rebelové potřebují 2-3 miliardy
amerických dolarů pro zásobování a vedení své
vojenské kampaně proti Muammarovi Kaddafimu.
Povstalci chtějí, aby jim byla převedena zmražená
aktiva libyjské vlády, přičemž prohlásili, že od USA,
Francie a Itálie tyto peníze obdrží nejpozději do 10
dnů. Libyjská ekonomika je po 2 měsících
občanské války zcela na dně a v zemi dochází
prostředky na základní suroviny a léky pro
obyvatele, což je velmi kritický problém, neboť
Libye vedla rozsáhlou sociální politiku.
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