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Akcie asijských firem poklesly v závislosti na
znepokojivých zprávách z USA
02.06.2011 Údaje z amerických trhů zvyšují obavy
ohledně zpomalení zotavování se globální
ekonomiky. Statistiky ukazují, že americká výroba
je nejmenší od roku 2009. Celkový pokles se
projevil i na australských trzích. Slabou ekonomiku
způsobují především problémy významných
průmyslových firem, které zažívají těžké časy
vlivem výpadků zásobování a poklesu poptávky.

Jednání o personálních změnách ve vládě bylo
přerušeno
02.06.2011 Dnešní jednání lídrů koaličních stran
o případných personálních změnách ve vládě
premiéra Petra Nečase (ODS) skončilo bez
jasného výsledku. Podle ministra financí Miroslava
Kalouska (TOP09) teď vyjednavači budou návrhy
projednávat ve vedení svých stran. Sejít by se měli
na touto otázkou znovu o víkendu.

Japonská vláda přestála hlasování o nedůvěře
02.06.2011 Premiér Naoto Kan čelil kritice za
zvládání krize způsobené zemětřesením a
následnou vlnou tsunami 11. března. Hlasování o
vyjádření nedůvěry jeho kabinetu bylo vyhlášeno
na popud opozice, avšak nespokojenost vládla i v
řadách premiérovy strany. Nesouhlas se
současným vládním počínáním vyjádřila i většina
obyvatel dotázaných v referendu, v němž se 79%
lidí vyjádřilo negativně. Naoto Kan řekl před
hlasováním na schůzi vládnoucí strany, že v je
ochoten rezignovat poté, co bude krize pod
kontrolou.

Diskuse o přímé volbě starostů byla odložena
02.06.2011 Vláda dnes na měsíc odložila jednání
o přímé volbě starostů. Případnému zavedení této
volby by podle analýzy ministerstva
spravedlnosti musela předcházet změna Ústavy.
Ministerstvo proto navrhuje, aby byl do konce roku
předložen vedle legislativních změn nezbytných
pro přímou volbu starostů i návrh novely Ústavy,
nebo aby se od přímé volby starostů ustoupilo.

Bob Bauer bude hrát klíčovou roli v kampani
pro znovuzvolení prezidenta Obamy
02.06.2011 Věhlasný právník Bob Bauer se
rozhodl zanechat svého působení v Bílém domě, a
na konci června se tak vrátí zpět do soukromého
sektoru. Americký prezident Barack Obama však
jasně naznačil, že Bauer se podle domluvy stane
hlavním poradcem prezidenta v nadcházejících
prezidentských volbách v roce 2012. Jeho místo v
Bílém domě bude nahrazeno Kathryn
Ruemmlerovou.

Romney kandiduje v prezidentských volbách
USA pro rok 2012
02.06.2011 Mitt Romney, multimilionář a bývalý
guvernér státu Massachusetts oficiálně vstoupil
jako kandidát do prezidentských voleb v roce
2012. Ve svém 18timinutovém proslovu obvinil
současného prezidenta Obamu ze selhání a jeho
neschopnost označil za hlavní příčinu stále se
prohlubující nezaměstnanosti ve Spojených
státech.

Velká Británie poskytne Ugandě 637 milionů
dolarů na rozšíření zdravotní péče a vzdělání
02.06.2011 Spojené království oznámilo, že
předalo Ugandě 390 milionů liber, tedy 637 milionů
dolarů, které mají pomoci v oblasti zdravotní péče
a vzdělávání. Zahraniční pomoc tvoří v
současnosti zhruba třetinu státního rozpočtu,
ovšem Uganda se připravuje na těžbu ropy, která
byla na jejím území objevena a která by mohla

výrazně napomoci ekonomické situace této země.

Konžská republika zakázala plastové tašky a
obaly v rámci boje proti znečišťování životního
prostředí
02.06.2011 Konžská republika vydala zákaz o
výrobě, dovozu a prodeji plastových tašek. Toto
rozhodnutí upravuje speciální vládní dekret, který
například zakazuje používání plastových sáčků na
balení potravin a nápojů. Již několik let, a to
zejména v městských oblastech, dochází v Kongu
k významnému znečištění životního prostředí
způsobenému vyřazenými igelitovými taškami,
které blokují odvodňovací systémy, což způsobuje
záplavy a sesuvy půdy.

Premiér Netanjahu: "Izrael bude bránit své
hranice před protesty Palestinců"
02.06.2011 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
se vyjádřil k plánovaným protestům Palestinců
podél izraelských hranic - oznámil, že se armáda
bude chovat zdrženlivě, ovšem jakékoliv
překročení hranic bude bránit. Za poslední měsíc
izraelská armáda zabila 13 Palestinců při
zabraňování tisícovkám utečenců z Gazy,
Libanonu i Sýrie překročit hranice. Palestinci
plánují uspořádat protesty v neděli, kdy bude 44.
výročí války na Blízkém východě v roce 1967, kdy
Izrael dobyl východní Jeruzalém, pásmo Gazy,
západního břeh a Golanské výšiny.

Boje v Jemenu jsou srovnatelné s občanskou
válkou a podle vyslance USA zesílí
02.06.2011 Armáda věrná jemenskému
prezidentovi Salehovi nadále bojuje s kmenovými
ozbrojenci a povstalci, přičemž boje sílí a rostou
počty obětí. Hlavní město Sanaa je centrem
pouličních bojů a zastavilo letecký provoz.
Americký vyslanec, který do Jemenu dorazil, aby
se pokusil zabránit občanské válce se domnívá, že
násilí ještě poroste, neboť se nepodařilo
zprostředkovat žádné vyjednávání.

Bakterie EHEC má ve Francii pravděpodobně
první oběť
02.06.2011 Jeden muž zemřel po konzumaci
sendviče obsahujícího salát a další tři lidé zůstávají
v nemocnici s podezřením na infekci. Ve Francii
klesla spotřeba zeleniny o 50% a zemědělci již
nyní žádají od státu kompenzace. Na možnost
epidemie se kromě francouzských nemocnice
připravuje i Rusko, které zakázalo dovoz čerstvé
zeleniny ze zemí EU.

V Itálii probíhají oslavy 150 let od sjednocení
02.06.2011 Současně s výročím sjednocení země
slaví dnes Italové i vznik republiky, k němuž došlo
referendem před 65 lety. Římem dnes
pochodovaly tisíce vojáků včetně mužů a žen v
historických uniformách. Italové si uvědomují, že
jejich země již před krizí hospodářsky stagnovala.
Budoucí šéf Evropské centrální banky Mario
Draghi ve svém projevu z úpadku země nepřímo
obvinil premiéra Silvia Berlusconiho.

Stávka DPO v Ostravě pokračuje druhý den
02.06.2011 Kvůli nevýraznému zvýšení mezd
stávkují zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava.
Oproti včerejšímu dni se situace více vyostřila,
když stávkující blokovali na několika místech
průjezd tramvají v Nádražní ulici. Na místo dorazila
policie ve snaze obnovit provoz. Zadržela několik
demonstrujících, ale provoz se jí obnovit
nepodařilo.

Egypt přezkoumává možné obnovení dodávek
zemního plynu do Izraele
02.06.2011 Poté, co došlo k útoku na egyptský
plynovod do Izraele byl dovoz do židovského státu
zastaven po dobu více než jednoho měsíce. Izrael
s Egyptem podepsal v roce 2005 smlouvu o
dodávkách zemního plynu na 20 let, ovšem ta byla
podepsána za vlády prezidenta Husniho
Mubaraka. Nová vláda slibovala přezkoumání
všech smluv o vývozu ropy a plynu, a to především
do Izraele a Jordánska, kvůli podezření na
zvýhodněné smlouvy sjednané prezidentem
Mubarakem. Nyní ministr pro ropné
záležitosti Abdullah Ghorab oznámil, že otázka
vývozu je v přezkumném řízení

Rusko zakázalo dovoz veškeré syrové zeleniny
z Evropské unie
02.06.2011 Ruská federace uvedla v platnost
zákaz dovozu syrové zeleniny ze zemí EU.
Důvodem je bakterie E.coli, která se vyskytla v
Německu. Šéf ruského úřadu na ochranu
spotřebitelů Rospotrebnadzor, Gennadij
Onishchenko, oznámil, že zákaz se týká dovozu
ale také již dovezené zeleniny, která musí být
okamžitě stažena z oběhu. Podle Rusů není
situace v EU pod kontrolou a dokonce se v
posledních dnech výrazně zhoršila - odvolávají se
na více než 1500 nemocných v 8 evropských
zemích a již na 16 zemřelých. Ředitel německého
kontrolního úřadu (RKI) Robert Koch oznámil za
středu dalších 365 nových případů.

Francouzská ministryně financí navštíví Čínu -
chce podporu do čela MMF
02.06.2011 Francouzská ministryně
financí Christine Lagarde má nejbližších dnech
jednat se zástupci Čínské lidové banky v Číně, aby
prodiskutovala možnou podporu Číny při své
kandidatuře do čela Mezinárodního měnového
fondu (MMF). Oznámilo to čínské ministerstvo
zahraničí s tím, že výběr hlavy MMF bude mít
rozhodující vliv na plánované reformy finančních
institucí.

Air banka získala bankovní licenci
02.06.2011 Air banka skupiny PPF získala od ČNB
bankovní licenci, která začala platit již v úterý. PPF
Group patří k největším investorům ve východní a
střední Evropě. Její aktiva se pohybují kolem
částky 300 miliard Kč. Jejím největším akcionářem
je nejbohatší Čech Petr Kellner, který vlastní
94,25% společnosti.

Antimonopolní úřad potvrdil pokutu
drůbežářskému kartelu
02.06.2011 Předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu v
celkové výši 14,2 miliónu korun pro 7 firem
drůbežářského kartelu, který v době nezákonné
dohody ovládal šestinu trhu. V prosinci 2006 se
Zemědělská družstvo Karlov, Petřín, Roštýn;
Agrodružstvo Jevišovice, Sušárna Pohořelice,
Agroprodukt a ZEVA Chlístovice dohodly, že od
odběratelů budou za kilogram masa vyžadovat
minimálně 19Kč.

Za letošek dosáhl schodek státního rozpočtu
na 81,5 miliardy korun
02.06.2011 Z 67,5 miliard korun na 81,5 miliard
korun vzrostl letošní schodek státního rozpočtu za
květen. Minulý rok v květnu dosahoval schodek
95,4 miliard. Lepší meziroční bilance nastala díky
zvýšeným příjmům o 13 miliard korun, které plynou
z vyššího výběru DPH, inkasa spotřebních daní,
majetkových daní a sociálního pojištění. Naopak
stát vydal více na důchody a sociální dávky.
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Dopravu v Ostravě ochromila stávka
dopravního podniku
02.06.2011 Ve středu odpoledne demonstrovalo
300 řidičů MHD za progresivnější zvýšení platů.
Nejsou spokojeni se zvýšením mzdy o 1,5% a
požadují až 5 % navýšení, avšak vedení města i
vedení dopravního podniku svorně prohlašuje, že
na takový růst mezd nezbývají v městské pokladně
peníze. Kvůli stávkujícím bylo ve středu vypraveno
pouze 60% garantovaných spojů. Demonstranti
také blokovali průjezd tramvají v Nádražní ulici.

Španělská vláda bude žádat odškodnění pro
zelináře
01.06.2011 V důsledku později dementovaných
informací, že nákaza salátových okurek smrtící
bakterií EHEC pochází ze Španělska, přišlo o práci
přes 550 španělských zemědělců. Týdenní ztráty
jsou vyčísleny na 200 milionů eur a španělští
zelináři požadují po Německu náhradu. Pokud se
však neprokáže, že Němci jednali s úmyslem
poškodit Španělsko, nemají zelináři dle právních
expertů naději na přímé odškodnění od německé
vlády. 

Ratko Mladič stane v pátek před  Mezinárodním
trestním tribunálem
01.06.2011 Během prvního slyšení si bývalý
bosenskosrbský generál vyslechne obvinění z
genocidy a válečných zločinů, poté před soudem
řekne, jestli se cítí vinen. Retko Mladič, který byl
včera hned po svém příjezdu do Haagu podroben
důkladné lékařské prohlídce, má být po celou dobu
trvání procesu pod stálým lékařským dohledem.  

Po celém Španělsku probíhají masové protesty
01.06.2011 Od 15. května 2011 probíhají ve
Španělsku desetitisícové demonstrace.
Demonstrace probíhají ve většině velkých měst.
Demonstranti se svolávají přes sociální sítě.
Aktivisté používají hesla #15m a
#spanishrevolution, která označují název hnutí a
den, kdy protesty vypukly poprvé. Protestující
kritizují vysokou nezaměstnanost a
nezodpovědnost politických elit. Na demonstraci
27. května v Barceloně došlo k násilným střetům
mezi demonstranty a policií. Bylo zraněno 121
osob.

K9 projednávala personální změny ve vládě,
nyní řeší zdravotní reformu
01.06.2011 Vyjednavači stran vládní koalice
jednali na dnešní schůzi K9 ve Strakově
akademii o případných personálních obměnách ve
vládě premiéra Petra Nečase (ODS). Žádné
konkrétní změny ovšem nedomluvili, z tohoto
důvodu bude diskuse na toto téma pokračovat
tento čtvrtek. Nyní lídři koalice ještě diskutují
o zdravotní reformě. Je možné, že schůze bude

probíhat až do noci.

Ministři životního prostředí ČR a Gruzie
podepsali společné prohlášení
01.06.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa dnes jednal s gruzínským ministrem
ochrany životního prostředí Georgem Khachidzem.
Součástí schůze byl také podpis společného
prohlášení, které obsahuje například dohodu o
posílení dvoustranné spolupráce v oblasti vodního
a odpadového hospodářství či provádění
mnohostranných dohod o životním prostředí.

 

Ministr dopravy jmenoval nového náměstka pro
zahraniční vztahy a družicové systémy
01.06.2011 Ministr dopravy Radek Šmerda odvolal
z funkce náměstkyni pro zahraniční vztahy a
družicové systémy Janu Kalvodovou a na toto
místo jmenoval bývalého senátora Jiřího Žáka.
Personální změna prý úzce souvisí s právě
probíhající reorganizací tohoto oddělení.

Severní Súdán navrhuje nové řešení
ozbrojeného sporu o oblast Abyei
01.06.2011 Vláda severního Súdánu předložila
nové návrhy k řešení situace v ropném regionu
Abyei, který jednotky severního Súdánu obsadily
21. května. Dle návrhu by vojska severu měly
obsadit území na sever od řeky Bahar al-Arab,
zatímco jihosúdánská armáda má zabrat jih. Dále
by měla být vytvořena společná správa Abyei, v
jejímž čele se budou střídat obě strany, přičemž
později se o Abyei má rozhodnout v novém
referendu. Z Abyei uprchlo kvůli novým bojům již
přes 10 000 lidí a systém správy dle návrhu
severního Súdánu by měl začít fungovat 8.
července, den před plánovaným vyhlášením
nezávislosti jižního Súdánu.

NATO prodloužilo svou misi v Libyi o dalších
90 dnů
01.06.2011 Severoatlantická aliance odsouhlasila
prodloužení své mise o dalších 90 dnů až do září,
v rámci níž jsou prováděny nálety na území Libye
proti libyjským vládním jednotkám. Oznámil to
generální tajemník NATO generál Anders Fogh
Rasmussen a dále uvedl, že důvodem je oznámení
Muammara Kaddafiho, který po jednání s
prezidentem JAR Jacobem Zumou opět zopakoval,
že odmítá odstoupit. Cílem NATO je podle jejího
generálního tajemníka odstoupení Muammara
Kaddafiho v zájmu ochrany libyjského lidu.

Mezinárodní měnový fond půjčí Pobřeží
slonoviny 130 milionů dolarů
01.06.2011 Mezinárodní měnový fond (MMF)
oznámil, že se usnesl na poskytnutí půjčky v

hodnotě 130 milionů dolarů Pobřeží slonoviny,
které je rozvrácené po 4 měsíčním konfliktu mezi
bývalým a současným prezidentem této země.
Peníze mají být poskytnuty z fondu MMF pro
chudé země postižené přírodní katastrofou či
konfliktem, který umožňuje uvolnit tyto prostředky v
krátké době. Podle MMF je nyní největším
problémem Pobřeží slonoviny snaha snižovat daně
na podporu soukromého sektoru, což je v rozporu
s potřebou vlády získat co nejvíce prostředků.
Vláda Pobřeží slonoviny nyní snižuje energetické
daně s cílem udržet stabilní ceny elektřiny a
ropných produktů.

Libyjský vůdce Muammar Kaddafi odmítl
opustit svou zemi
01.06.2011 Prezident JAR Jacob Zuma, který již
podruhé dorazil do libyjského Tripolisu, aby se
pokusil jednat o příměří, oznámil po jednání s
Muammarem Kaddafim, že libyjský vůdce odmítá
opustit svou vlast. Dále prezident Jihoafrické
republiky potvrdil, že v Tripolisu neustále probíhají
nálety letadel NATO. Dále také zdůraznil, že
jakékoliv jednání o příměří není možné, kvůli
podmínce povstalců i NATO, aby Muammar
Kaddafi okamžitě odstoupil a odešel. Prezident
Zuma stejně tak spatřuje velký problém v otázce
bezpečnosti Muammara Kaddafiho i jeho rodiny,
jak oznámila jeho kancelář.

Katar zmrazil majetek bývalého prezidenta
Tuniska
01.06.2011 Tuniské ministerstvo spravedlnosti
oznámilo, že se Katar po dohodě s tuniským
ministrem spravedlnosti rozhodl zmrazit účty a
majetek bývalého tuniského prezidenta Zine
al-Abidine Ben Aliho i jeho ženy. V Kataru měl
prezident několik bankovních účtů i majetek, mimo
jiné do Kataru po převratu v Tunisu uprchl i Ben
Aliho nevlastní syn.

Australská ekonomika hlásí největší kvartální
propad za posledních 20 let
01.06.2011 Pokles byl zaznamenán jak na růstu
HDP, tak na celkovém vývoji ekonomiky, která se
propadla o 1,2%. Důvodem jsou přírodní
katastrofy, které postihly severovýchod země před
několika měsíci a zasáhly především oblasti
bohaté na přírodní zdroje. Export vytěžených
surovin je hlavní složkou australské ekonomiky.
Kolísání australského hospodářství je však
považováno za dočasné a očekává se rychlý
vzestup díky nutnosti obnovy země.
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