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Plzeň dostane od státu 100 mil korun
10.05.2011 Město Plzeň, které bylo zvoleno
městem kultury pro rok 2015, dostane od státu
finanční podporu ve výši 100 mil korun. Návrh k
tomuto kroku bude předložen ministrem kultury
Jiřím Besserem  (TOP 09). Tato suma bude
využita pouze na kulturní aktivity.

Sněmovnou prošla novela rušící zákon o
neziskových nemocnicích
10.05.2011 Sněmovnou dnes v prvním čtení prošla
novela, jež ruší zákon o neziskových nemocnicích.
ČSSD, která tento zákon před pěti lety prosadila, s
jeho zrušením nesouhlasí. Zamítnout návrh novely
se jí ovšem nepodařilo. Předloha nyní putuje do
druhého čtení.

Rusko žádá potrestání viníků incidentu v
ukrajinském Lvově
10.05.2011 Včerejší oslavy Dne vítězství v
ukrajinském Lvově vyvrcholily střety mezi příznivci
proruských politických stran Ruská jednota a Vlast
a příslušníky nacionalistické organizace Svoboda.
Obě strany incidentu se nyní obviňují navzájem v
provokaci. Během střetů došlo rovněž k napadení
přítomných veteránů i ruských diplomatů.
Ministerstvo zahraničí Ruské federace ve svém
oficiálním vyjádření vyzvalo k potrestání viníků a
prohlásilo, že „podobné situace by měly být
vyloučeny z praxe rusko-ukrajinských vztahů“.

Národní biotechnologické a biomedicínské
centrum u Vestce zřejmě nevznikne
10.05.2011 Národní biotechnologické a
biomedicínské centrum, které mělo být
vystavěno u Vestce nedaleko Prahy,
pravděpodobně nevznikne. Na kraj nebyl
ministerstvem obrany údajně převeden příslušný
pozemek. Většinu z částky na výstavbu, jež
činí 365 milionů korun, měl kraj získat z Evropské
unie.

Paraguay podepisuje dohody s Organizací pro
výživu a zemědělství
10.05.2011 V pondělí byly podepsány tři dohody
mezi Paraguayí a Organizací pro výživu a
zemědělství (FAO) , které se týkají potravinového
programu, jenž odpovídá více než milionu dolarů.
K hlavním cílům programu patří podpora
zemědělské produkce a konkrétně například
vepřového masa.

V New Yorku a Washingtonu budou občané
varováni před teroristickými útoky přes mobil 
10.05.2011 Do konce tohoto roku plánují obě
města spuštění poplachového systému, díky
kterému budou občané obou měst upozorněni sms
zprávou přes mobilní telefon o hrozbě blížící se
katastrofy či teroristického útoku. Systém podle
výpovědi příslušných osob upozorní všechny, kteří
se budou v danou chvíli nacházet v
předpokládaném okruhu nebezpečí a okamžitě
vyhodnotí celou situaci.

Americký prezident Obama chystá imigrační
reformu
10.05.2011 Americký prezident Barack Obama je
rozhonut podniknout nezbytné kroky v otázce
imigrační reformy na hranicích s Mexikem.
Prezident chce jasně definovat cestu k získání
občanství a též plánuje udělit povolení k pobytu
pro několik tisíc nelegálních imigrantů. Tímto
krokem usiluje prezident podle expertů o získání
podpory hispánského obyvatelstva v
nadcházejících prezidentských volbách, které se
konají v příštím roce. Kromě toho prezident
prohlásil, že udělení občanství pro tyto lidi

znamená i povinnost platit daně, což v současné
době může velice pomoci rozvoji americké
ekonomiky.

Sněmovna podpořila novelu trestního zákoníku
10.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes v prvním
čtení podpořila novelu trestního zákoníku, která
zvyšuje sankce u trestných činů korupčního
charakteru, kdy pachatelem je úřední osoba.
Maximální základní trestní sazbu za zneužití
pravomoci úřední osoby novela zvyšuje ze tří na
pět let vězení, úředníkům za pletichy v
insolvenčním řízení mají nově hrozit až tři roky
vězení.

Microsoft kupuje společnost Skype
10.05.2011 Podle nejnovějších zpráv dojde s
konečnou platností k odkoupení Skype společností
Microsoft za 8,5 miliardy dolarů. Vyjednávání o
nákupu trvalo zhruba měsíc, o odkoupení Skype
měly zájem i společnosti Google či Facebook. Ty
nabízely za nákup mezi 3 a 4 miliardami dolarů.

Debaty o navýšení maximální hranice státního
dluhu USA se protáhnou do července 2011
10.05.2011 Podle expertů nedokáží zákonodárci
uzavřít s prezidentem Barackem Obamou vhodný
kompromis dříve než v červenci tohoto roku. USA
dosáhne však podle odhadů nejvyšší možné
hranice státního dluhu 14,3 bilionu dolarů již 16.
května. Po politické scéně se tak šíří mnohé
obavy, že překročení povolené a schválené
hranice 14,3 bilionu dolarů s sebou přinese velké
ekonomické problémy jako navýšení úrokové
sazby, což může výraznou měrou ohrozit plynulý
pokrizový rozvoj americké ekonomiky.

USA nestáhne z Pákistánu ředitele tamní CIA i
přes zveřejnění jeho jména
10.05.2011 To prosáklo na veřejnost v jednom z
tištěných lokálních médií. Předchozí ředitel CIA v
této zemi musel být stažen právě z důvodu
odtajnění jeho identity. Vztahy obou zemí jsou od
zabití Osamy Bin Ladena napjaté. Pákistánský
premiér Gilani dokonce označil americkou operaci
za narušení suverenity země.

Chubu Electric zavře na přání vlády JE
Hamaoka
10.05.2011 Japonský premiér před nedávnem
požádal tamní energetickou společnost, aby z
bezpečnostních důvodů přerušila výrobu elektřiny
v komplexu JE Hamaoka. Vědci totiž zjistil, že
pravděpodobnost silných otřesů v jejím okolí je
velmi vysoká. Odstavení této elektrárny ovlivní i
automobilovou produkci společnosti Toyota Motor.

Australská vláda zveřejnila tvrdá úsporná
opatření
10.05.2011 Celkově by se měly vládní útraty snížit
o necelých 24 miliard dolarů, což by mělo na
přelomu roku 2012-2013 vytvořit dostatečnou
rozpočtovou rezervu. Austrálie v současnosti
prožívá těžební rozmach, ale i přesto hodlá během
následujících pěti let představit další úsporné
návrhy. Díky jednotlivým úsporám by se obyvatelé
mohli dočkat i snížení daní.

Japonsko přehodnotí plány na zvýšení
závislosti na jaderné energii
10.05.2011 Podle slov premiéra Naoto Kana by se
měla celá země více soustředit na obnovitelné
zdroje, a to právě v souvislosti s potíži JE
Fukušima Daiichi. Dosavadní plány japonské vlády
hovořily spíše o tom, že by se závislost na jaderné
energii měla naopak zvýšit. V současnosti pokrývá
jaderná energie 30% spotřeby země a spolu s

fosilními palivy je jedním z pilířů japonské
společnosti.

Dalibor Stráský zřejmě obsadí post
hornorakouského vládního pověřence pro
jadernou energii
10.05.2011 Radko Pavlovec, který tuto funkci
zastával posledních 13 let, rezignoval poté, co
vyšlo najevo, že mnoho rakouských politiků
kritizujících jadernou energetiku sedí v dozorčích
radách firem, jež čerpají peníze z jaderné
energetiky. Cílem nového pověřence bude zabránit
obnovení provozu v bavorské JE Isar a dostavbě
Temelína a slovenských Mochovců.

NATO odmítá nařčení z neposkytnutí pomoci
trosečníkům
10.05.2011 Britský list The Guardian obvinil
námořní síly NATO, že v březnu nepomohly lodi
přepravující uprchlíky z Tripolisu na italský ostrov
Lampedusa. Přestože porouchaná loď žádala o
pomoc, záchrana přišla až po dvou týdnech, kdy
na palubě hlady a žízní zemřelo 62 lidí. Mluvčí
NATO Carmen Romerová kategoricky odmítla, že
by některé z vojenských plavidel ignorovalo žádost
o pomoc.

Bílý Dům: "Chceme udržet dobré diplomatické
vztahy s Pakistánem."
09.05.2011 Tiskový mluvčí Bílého domu Jay
Carney prohlásil, že USA se budou snažit o to, aby
smrt vůdce teroristické organizace al Qaeda
Osamy bin Ladina nijak neovlivnila
americko-pakistánské diplomatické vztahy. Přesto
však Carney ve svém prohlášení naznačil, že
Spojené státy apelují na Pakistán s prosbou o
poskytnutí přístupu k Ladinovým třem ženám. Ty
by podle Bílého domu mohly mít zásadní vliv na
získání informací o celé síti teroristické organizace.

Americký prezident Barack Obama zahájí
diskuze se senátem o redukcích státního dluhu
09.05.2011 Prezident Obama se setká nejprve ve
středu s demokratickými zástupci senátu, ve
čtvrtek poté s republikány. Tématem diskuze bude
státní dluh, který se v současné době nachází na
hodnotě 1,4 bilionu dolarů. Prezident Obama bude
jednat podle zákulisních zdrojů o možnosti
navýšení maximální hranice dluhu státu a také
navrhovat možnosti, jak státní dluh zredukovat.

Bulharsko neplánuje umístit na svém území
prvky protiraketové obrany
09.05.2011 Oznámil to bulharský ministr obrany
Anya Angels v reakci na zprávu o lokaci
amerických protiraket v Rumunsku plánované na
rok 2015. Bulharsko a Turecko byly uváděny jako
další potenciální lokality pro umístění radaru
budoucí evropské protiraketové obrany.

Ministr spravedlnosti USA: "Mým cílem je
uzavřít komlex Guantanamo Bay."
09.05.2011 Americký ministr spravedlnosti Eric
Holder prohlásil ve svém proslovu, že uzavření
dlouholetého vězení pro podezřelé z terorismu
Guantanamo Bay patří mezi velké priority jak
amerického prezidenta Baracka Obamy, tak
ministra samého. Prezident Obama již plánoval
uzavření komplexu a převoz vězňů k civilním
soudům na americké pevnině, tento záměr však
zatím nebyl splněn.

Dohoda o rozmístění prvků americké
protiraketové obrany v Rumunsku bude
podepsána na podzim
09.05.2011 Dohoda o rozmístění prvků
amerického systému protiraketové obrany na
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rumunské letecké základně v Deveselu by podle
rumunského ministra zahraničí Teodora
Baconschiho měla být podepsána na podzim
tohoto roku. Rumunští a američtí experti se podle
ministra již shodli na konečném znění návrhu
dokumentu, který nyní musí být schválen
zákonodárci obou zemí. USA jednaly s
Rumunskem o rozmístění antiraket proti
balistickým střelám déle než rok. Do Rumunska by
měly být převezeny v roce 2015, obsluhovat je
bude 200 amerických vojáků. Na zprávu o
dosažení dohody mezi USA a Rumunskem
zveřejněnou minulé úterý ihned reagovalo
ministerstvo zahraničí Ruské federace, které od
Spojených států očekává záruky spojené
s budováním evropského systému protiraketové
obrany.

Ministr kultury jednal s kandidáty na post
generálního ředitele NG
09.05.2011 Ministr kultury Jiří Besser (TOP 09)
dnes jednal s kandidáty na funkci generálního
ředitele Národní galerie (NG) Vladimírem Röselem
a Markem Pokorným. Během příštího týdne se
ministr setká s třetím kandidátem na tento
post Jiřím Fajtem. Nový generální ředitel NG by
měl být jmenován k 1. červnu 2011.

Odbory se zúčastní dalšího jednání tripartity
09.05.2011 Odbory se budou i nadále účastnit
jednání tripartity, ačkoliv z posledního společného
jednání o reformních zákonech na protest odešli. S
demonstrací, kterou plánují na 21. května, ovšem
počítají. Odboráři jsou nespokojeni s jednáním
vlády, která s nimi podle jejich názoru nedebatuje o
svých reformních záměrech a nezohledňuje jejich
připomínky k připravovaným reformám.

Byl představen návrh nového občanského
zákoníku
09.05.2011 Premiér Petr Nečas, ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil a profesor Karel Eliáš
dnes představili návrh nového občanského
zákoníku. Hlavním jeho cílem je sjednocení
veškerého soukromého práva do jednoho kodexu
a srovnání postavení českých občanů s občany
dalších států EU. V platnost by se nový občanský
zákoník mohl dostat 1. ledna 2013.

Volkswagen chce koupit výrobce nákladních
vozů MAN
09.05.2011 Německý automobilový koncern
Volkswagen zvýšil svůj podíl v německé
společnosti MAN nad 30 procent a usiluje o její
celkové převzetí. Podal již závaznou nabídku na
odkup akcií výrobce nákladních vozů za cenu 95
EUR za akcii. Jak uvedla společnost Volkswagen,
jejím cílem je vytvořit největšího evropského
producenta užitkových aut, který by měl kromě

značek VW a MAN zahrnovat také švédskou
společnost Scania. V reakci na tuto zprávu posílily
akcie koncernu VW až o 3%.

Francie pravděpodobně sníží povolenou
hranici alkoholu pro mladé řidiče
09.05.2011 Francouzská policie od začátku roku
zaznamenala desetiprocentní nárůst tragických
nehod. Současná tolerovaná hranice 0,5 promile
alkoholu v krvi by se podle právě připravovaného
návrhu zákona měla pro řidiče mezi 18-25 lety
měla snížit na 0,2 promile.

V Německu začíná sčítání lidí, první od roku
1987
09.05.2011 Aktivně se povinného sčítání lidí, domů
a bytů zúčastní pouze třetina populace, které
neodevzdání sčítacího formuláře hrozí pokuta 300
až 5000 eur. Úřady chtějí zjistit, jestli je Němců
opravdu předpokládaných 81,8 milionu. Bývalá
východoněmecká města, která po roce 1989 zažila
odchod části obyvatel, se nyní bojí snížení dotací.

Německý export dosáhl rekordního objemu
09.05.2011 Německý export dosáhl v březnu roku
2011 rekordního objemu ve výši 98,3 miliardy eur.
Podle statistických údajů se jedná o nejvyšší
výsledek od zahájení vedení výpočtů, tedy od roku
1950. Zvýšil se rovněž objem dovozu, jeho nárůst
však není v porovnání s vývozem výrazný.

Panamští domorodci vyhráli boj proti výstavbě
hydroelektrárny
09.05.2011 Panamská vláda se rozhodla na
neurčito pozastavit práce na výstavbě
hydroelektrárny na řece Tabasara, a to po jednání
s místními domorodými obyvateli. K dohodě došlo
na setkání v Davidu poté, co protestující
zablokovali jednu z dálnic.

V Brazílii bude vyškoleno až 8 milionů
pracovníků
09.05.2011 Brazilská prezidentka Dilma Rousseff
uvedla, že vláda do roku 2014 vyškolí až 8 milionů
pracovníků a studentů. Rousseff dále oznámila, že
výrazně vzroste počet udělených stipendií na
studium (či odborné školení) v zahraničí. Země by
z tohoto projektu měla později benefitovat,
jelikož přibude kvalifikovaných sil v oborech, která
jsou nyní kvůli nedostatku pracovních sil
neefektivní.

Libyjská armáda zvolila novou taktiku, NATO
není schopné likvidovat vojenské stroje
09.05.2011 Libyjské tanky a dělostřelectvo
obléhající Misratu zahájili novou taktiku - "vystřel a
běž". Po každém výstřelu se vojenská technika
operativně přesouvá, což činí velká problémy
spojeneckým letadlům, která jsou jen málo

schopná zaměřovat své cíle, vojenský zdroj z
velitelství NATO přiznal, že palebná síla spojenců
je tím výrazně degradována. Dále se ukazuje, že i
přes neustálé bombardování se příznivcům
Muammara Kaddafiho a libyjské armádě daří
vytlačovat povstalce a držet v obležení Misratu i
zbytky východní Libye, které jsou v rukou
povstalců.

Tisíce lidí protestují v Maroku a požadují
reformy
09.05.2011 Po celé zemi vyšly do ulic tisíce lidí,
kteří požadují reformy. K protestům došlo mimo
jiné i v reakci na teroristický útok ve městě
Marakesh. Podle odhadů se protestů účastnilo
přes 8 000 lidí, kteří ve svých projevech odsuzují
násilí a terorismus, požadují svobodu a kritizují
korupci marockých úřadů. Demonstranti si také
stěžují, že obyvatelé trpí nedostatkem příležitostí a
pracovních míst, přičemž policie nerespektuje
nikoho - požadují, aby policie zacházela s lidmi
jako se sobě rovnými. V Maroku vládne nejstarší
arabská královská dynastie v jejímž čele stojí
současný král Mohammed VI., vládnoucí od roku
1999. Král v obavách před revolucí přislíbil na
začátku roku 2011 reformy, ovšem převážně k
žádným nedošlo.

U ostrova Lampedusa se potopila loď s 500
uprchlíky
08.05.2011 Všechny pasažéry z lodi, která
ztroskotala na mělčině, se podařilo zachránit.
Někteří z nich dokonce sami doplavali na pevninu.
Od začátku roku připlulo na Lampedusu okolo 30
tisíc běženců.

Belgický ministr energetiky plánuje do 4 let
uzavřít 2 jaderné reaktory
08.05.2011 Záměr ministr Paula Magnetta uvítali
především belgičtí Zelení, kteří hodlají s pomocí
komise odborníků sestavit plán celkového odklonu
od jaderné energie. Podle ministra má Belgie již
nyní alternativní zdroje, jež by kompletně nahradili
oba dva bloky jaderné elektrárny v Doelu.

Apple a Google čelí podezření ohledně
skladování osobních dat klientů
08.05.2011 Společnosti Apple a Google čelí tlaku
ze strany veřejnosti a amerických zákonodárců,
kteří hodlají přezkoumat podezření na nelegální
shromažďování osobních dat klientů a jejich
skladování po dobu až jednoho roku. Tyto
informace prý slouží podle odborníků jako
prostředek masivní reklamní propagace, kterou
obě společnosti využívají. Výkonní ředitelé Apple i
Google se budou v nejbližších dnech zpovídat
před kongresovou komisí USA z těchto aktů a
vysvětlovat příčiny, proč jsou osobní informace
klientů nezbytnou součástí chodu firem.
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