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Důchodová reforma schválena
29.06.2011 Nový systém umožňuje tvoření účtů
vedených u soukromých fondů a následné
převedení  3 % ze sociálního pojištění na tyto účty.
Vláda chce tuto změnu z průběžného systému
právě financovat vyšším DPH.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
prosadil trojici reformních novel
29.06.2011 Zákon o zdravotních službách má
přinést základní úpravy pravidel, pojmů, pravidel
práce s dokumentací a pravidel vyřizování
stížností. Zákon o zdravotnické záchranné službě
stanovuje například povinné dojezdy sanitek na
území ČR na 20 min. Zákon o specifických
zdravotních službách se má vztahovat spíše na
jednotlivce, kteří se nacházejí ve zvláštních
situacích. Reformy kritizoval stínový ministr David
Rath (ČSSD) s tím, že jde o revoluční přístup,
který však situaci ve zdravotnictví nezlepší.

Vláda schválila vznik Generální inspekce
bezpečnostních sborů
29.06.2011 Tato inspekce má být nezávislou
institucí a bude kontrolovat policii, celní správu a
vezeňskou službu. Kontrola se bude týkat všech
zaměstnanců těchto útvarů. Od zavedení tohoto
orgánu se očekává zefektivnění boje proti korupci.

Válečné lodě NATO začaly ostřelovat libyjskou
armádu
29.06.2011 K leteckému bombardování vládních
jednotek a území, které drží pod kontrolou, se nyní
přidalo i ostřelování válečnými loděmi
Severoatlantické aliance. Lodě ostřelují pozice
libyjské armády ve městě Zlitan, kde se jim daří
bránit v postupu povstalců na Tripolis. Libyjská
armáda zde také včera posílila své jednotky a
připravila několik odpalovacích zařízení pro rakety.
Podle svědků na místě je situace ve městě Zlitan
vážná.

V jižnímu Súdánu zabili nespořádané
bezpečnostní jednotky již přes 1400 lidí
29.06.2011 Vysoký komisař OSN pro lidská
práva Kyung-wha Kang oznámil, že situace v
jižním Súdánu je po bezpečnostní stránce v
tristním stavu. Podle něj jsou bezpečnostní složky
špatně disciplinované a jejich členy se narychlo
staly jednotky bývalých rebelů, které zdaleka
neplní svou novou funkci. Dalším problémem jsou
nové povstalecké skupiny v samotném jižním
Súdánu, které jsou stejným zdrojem násilí. Podle
OSN je již 1400 potvrzených obětí od začátku roku
2011, které má na svědomí jižní Súdánská
osvobozenecká armáda (SPLA) a povstalci, kteří s
ní bojují.

Francie pravděpodobně porušila zbrojní
embargo pro Libyi
29.06.2011 Podle francouzského deníku Le
Figaro, který se odvolává na vysoce postavené
zdroje ve francouzské armádě, shazovala
francouzská letadla v posledních několika týdnech
zbraně povstalcům bojujícím proti vládním
jednotkám - celkem mělo být povstalcům doposud
shozeno přes 40 tun zbraní. Francouzské
ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí i
ředitelství kontrarozvědky se k informaci
nevyjadřuje, ovšem Francie se tímto
pravděpodobně dopustila porušení rezoluce Rady
bezpečnosti OSN o zbrojním embargu uvaleném
na celé území Libye. Podle agentury AFP byly
zbraně povstalcům dopravovány i ze sousedních
států - agentura se taktéž odvolává na svůj zdroj,
který také tvrdí, že spojenci Francie se této
operace, kterou schválil osobně francouzský

prezident Nicolas Sarkozy po schůzce s
představiteli povstalců, neúčastní žádní z jejích
spojenců.

Jednání súdánských představitelů v Etiopii
29.06.2011 Představitelé jižního a severního
Súdánu nyní řeší nejožehavější témata, která se
týkají vzájemného vyrovnání a vzniku nového
nezávislého státu Jižní Súdán. Zatímco Jih
bagatelizuje výhrůžky Severu o uzavření ropovodů,
nedaří se dohodnout vyrovnání, které by rozdělilo
příjmy z ropy mezi oba dva státy (na jihu Súdánu
se ropa těží, ovšem na severu se nachází ropná
infrastruktura) a které by stejně tak rozdělilo dluh
jednotného Súdánu, který činí 38 miliard
amerických dolarů. Představitelé obou stran se
však předběžně dohodli na velmi riskantním
opatření ohledně bojovníků z bývalé partyzánské
armády SPLA bojující za osvobození jižního
Súdánu, kteří se po rozdělení ocitnou na území
severního Súdánu - mají být zařazeni do služby v
severosúdánské armádě.

V JAR pokračují spekulace o znárodňování 
29.06.2011 Zatímco debata o znárodňování
jihoafrických dolů pokračuje, velké společnosti,
které provozují těžby na území Jihoafrické
republiky, začínají dávat najevo své obavy. David
Brown, výkonný ředitel společnosti Platinum
Impala, která je druhým největším světovým
producentem drahých kovů, oznámil, že právě tato
politická diskuse ovlivňuje chování trhu. Stejně tak
David Brown tvrdí, že toto jednání může zasáhnout
schopnost těžebních společností vytvářet zisk, a
dokonce získávat dostatek kapitálu na udržení
svého chodu.

Policie opět zasahuje proti demonstrantům v
Egyptě
29.06.2011 Na hlavním káhirském náměstí Tahrir
policie slzným plynem a obušky opět rozháněla
stovky především mladých demonstrantů, kteří
napadali policejní jednotky kameny. Demonstranti
požadují rychlejší a otevřené vypořádání s
vysokými úředníky z doby vlády prezidenta
Mubaraka.

MMF pod novým vedením uvolní peníze Angole
29.06.2011 Mezinárodní měnový fond (MMF)
rozhodl po dohodě s angolskými představiteli, že
uvolní 136 milionů dolarů pro tohoto významného
afrického producenta ropy. Tyto peníze mají být
součástí již schválené půjčky ve výši 1,4 miliardy
dolarů, která je postupně Angole vyplácena. Šéf
mise MMF v Angole Mauro Mecagni uvedl, že
země provedla významná pokroková opatření
především v oblasti fiskální a platební bilance z
krize v roce 2009.

Prezident Sýrie slíbil politický dialog opozici
29.06.2011 Syrský prezident Bashar al-Assad
oznámil, že hodlá opozici k 10. červenci vyzvat k
zahájení rozhovorů, jejichž předmětem mají být i
ústavní změny. Reakce opozice je ovšem
negativní. Umírněnější považují dialog v současné
situaci za nedostatečný krok a radikální aktivisté
oznámili, že se konference nezúčastní, neboť by
mohla být státními orgány zneužita ve stínu
zabíjení a potlačování protestů.

Německo a Čína podepsaly smlouvy v hodnotě
15 milionů dolarů
29.06.2011 Celková hodnota obchodních smluv
uzavřených mezi Čínou a Německem v rámci
jednání čínského premiéra Wen Ťia-pao a
německé kancléřky Angely Merkel v Berlíně činí 15
miliard USD. Představitelé obou států uvedli, že v

průběhu příštích pěti let chtějí země objem
vzájemného obchodu zdvojnásobit na částku 200
miliard eur. Německo je v současné době
nejvýznamnějším obchodním partnerem Číny ze
států EU. Mezi podepsanými smlouvami je
například dohoda mezi společnostmi Airbus a
China Aviation Supplies o dodávce 88 letounů
A320, která má hodnotu 7,5 miliard USD.

Belenergo: Země je schopna zabezpečit se
elektřinou sama
29.06.2011 Přerušení dodávek elektrické energie
z Ruska nebude mít podle vyjádření běloruské
energetické společnosti Belenergo dopad na
běloruské spotřebitele. Ruská společnost InterRAO
důsledkem toho, že Minsk neuhradil dluh za
energii za tři minulé měsíce ve výši okolo 21
milionů dolarů, zastavila o půlnoci na
dnešek dodávky elektrické energie do Běloruska.

Ministr dopravy Radek Šmerda (VV) by rád
obhájil svoji funkci
29.06.2011 VV ho totiž mají v plánu v jeho
ministerské pozici nahradit náměstkem Lukášem
Hamplem. Po pondělní schůzce s předsedou
Radkem Johnem si ministr domluvil možnost
vystoupit před svým poslaneckým klubem a svoji
pozici se jim pokusí obhájit. Na základě úspěšnosti
jeho obhajoby se teprve ministr bude rozhodovat o
své možné rezignaci.

Panamští farmáři protestují
28.06.2011 Farmáři v Panamě zablokovali vjezd
přes jednu z řek, aby vyjádřili svoji nespokojenost s
údajně nedostačujícím financováním. Protestující
okupují úrodné území podél břehů a dožadují se
jednání s autoritami, jelikož při předchozích
diskuzích nebylo dosaženo žádné dohody.

Německo má v úmyslu rozvíjet své vztahy s
Čínou
28.06.2011 Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle při příležitosti návštěvy čínského
premiéra Wen Ťia-pao v Berlíně oznámil o úmyslu
Německa rozvíjet i nadále bilaterální vztahy
s Čínou. Podle slov ministra se není třeba obávat
rostoucího významu Číny ve světě.

Gruzie předala Rusku nótu o připravenosti k
dialogu
28.06.2011 Tbilisi předal Rusku prostřednictvím
švýcarské strany nótu o připravenosti k zahájení
dialogu v souladu s doporučením Mezinárodního
soudního dvora OSN v Haagu, uvedlo gruzínské
ministerstvo zahraničí. Tbilisi obviňuje Rusko ze
zbavení Gruzínců práva k návratu do svých
domovů v Abcházii a regionu Cchinvali a
diskriminace osob na základě etnické příslušnosti,
která podle Gruzie „pokračuje na okupovaných
územích dodnes“. Diplomatické styky mezi Gruzií a
Ruskem byly přerušeny po ozbrojeném konfliktu v
srpnu roku 2008.

Rusko podpořilo kandidaturu Christine
Lagarde do čela MMF
28.06.2011 Rusko podpořilo kandidaturu
francouzské ministryně hospodářství Christine
Lagarde na post prezidenta Mezinárodního
měnového fondu (MMF). Podle jeho slov ruského
ministra financí Alexeje Kudrina bude Ch. Lagarde
„schopna dodat dynamiku práci této klíčové
mezinárodní organizace a zajistit její budoucí
reformovaní, mimo jiné v oblasti systému kvót
s ohledem na zájmy rozvojových trhů“. Chridtine
Lagarde se tak stává šéfkou MMF a funkce tak
nadále dle tradice zůstává v rukou Evropana.
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V Moskvě byli zadrženi demonstrující občané
Sýrie
28.06.2011 Moskevské policie zadržela 40 občanů
Sýrie, kteří stáli s portréty syrského prezidenta
Bašára Asada a provolávali provládní hesla u
budovy ruské zpravodajské agentury RIA-Novosti,
kde probíhala tisková konference představitele
syrské opozice Radwana Ziadeha. I přes zadržení
zůstává na místě stále mnoho syrských občanů,
vyjadřujících svůj nesouhlas s opozicí.

Syrská opozice vyzvala Rusko k podpoře
rezoluce RB OSN
28.06.2011 Syrská opozice vyzývá Rusko, aby
podpořilo případnou rezoluci Rady bezpečnosti
OSN vůči Sýrii. Oznámil to představitel syrské
opozice Radwan Ziadeh, pobývající na návštěvě
v Moskvě. Podle jeho slov má Rusko v Radě
bezpečnosti zaujmout pozitivnější pozici a nejen
podpořit rezoluci, ale stát také u vzniku změn,
které opozice požaduje.

Rusko od středy přeruší dodávky elektřiny
Bělorusku
28.06.2011 Vzhledem k nezaplacení dluhu za
elektřinu za březen a duben letošního roku Rusko
od středy 29. června zcela přeruší dodávky energie
Bělorusku. Oznámila to dnes ráno ruská
energetická společnost InterRAO, která včera
večer stanovila Bělorusku lhůtu pro uhrazení dluhu
na 28. června v 8:30 hodin. Jak zdůraznil ruský
vicepremiér Igor Sečin, rozhodnutí nemá politický
podtext. Podle agentury Reuters dodává Rusko
Bělorusku přibližně 12 % jeho spotřeby elektrické
energie.

Bývalý guvernér státu Illinois obviněn z
korupce
28.06.2011 Rod Blagojevich byl obviněn a
následně shledán vinným ze sedmnácti z dvaceti
případů korupce. Rod Blagojevich, člen
Demokratické strany, byl zatčen již v roce 2008 a
dále byl usvědčen z pokusu o zneužití
nemocničních fondů a ze lhaní vyšetřovatelům.

Republikáni představili nového kandidáta do
prezidentských voleb v USA v roce 2012
28.06.2011 Svoji kandidaturu oznámila
pětapadesátiletá členka Kongresu Michele
Bachmann při svém projevu ve státě Iowa. Michele
Bachmannová je známá především svými
ekonomicky konzervativními názory.

Společné námořní cvičení Filipín a USA
uprostřed dohadů o Jihočínské moře
28.06.2011 Filipínský prezident Benigno Aquino
učinil tento krok z důvodu obav ze zasahování
čínského námořnictva do filipínských vod.
Jedenáctidenní námořní cvičení, do kterého se

zapojí i plavidla USA, proběhne jihozápadně o
Filipín. Tyto manévry probíhají každoročně,
nicméně nyní se budou odehrávat ve velmi napjaté
době.

Tokyo Electric Power Co. čelí hněvu svých
akcionářů
28.06.2011 Ti vyjádřili nespokojenost se zvládáním
situace kolem JE Fukušima Daiichi na prvním
výročním zasedání od březnového incidentu.
Zároveň apelují na vedení společnosti, aby úplně
upustilo od jaderné energetiky. Akcie Tokyo
Electric Power Co. stále klesají a firma bude navíc
muset vyplatit odškodnění ve výši 100 miliard
dolarů.

Guvernér afghánské centrální banky rezignoval
na svoji funkci a opustil zemi
28.06.2011 Abdul Qadeer Fitrat uprchl do USA prý
kvůli obavám o svůj život, které jsou spojeny s
vyšetřováním údajné korupce v soukromé
Kábulské bance. Ta kvůli četným finančním
únikům minulý rok téměř vyhlásila bankrot. Abdul
Qadeer Fitrat se podle svých slov do země vrátit
nehodlá.

Australský think tank varuje před válkou v Asii
28.06.2011 Lowy institut ve své zprávě oznámil, že
považuje za velmi pravděpodobné vypuknutí války
kvůli posledním sporům v Jihočínském moři. Podle
odborníků čínská armáda zvyšuje ve sporné
oblasti velmi rizikové aktivity v době, kdy
jsou  námořní trasy v Indo-pacifické Asii stále
přeplněné, jsou zde obrovské nečerpané zdroje
ropy a zemního plynu a zvyšuje se tření mezi
Čínou a USA. Dalšími silnými aktéry jsou Indie a
Japonsko spolu s menšími státy regionu (např.
Vietnam). Čína ovšem v poslední době získává
významnou vojenskou převahu v celé oblasti a
začátkem tohoto měsíce vyslala do oblasti své
největší vojenské lodě, které způsobili několik
incidentů s vietnamským i filipínským
námořnictvem. Dále se Čína tento měsíc chystá
odhalit svou první letadlovou loď, což podle Lowy
institutu významě narušuje rovnováhu regionu.
Podle autorů zprávy Roryho Medcalfa a Raoula
Heinrichse nevyhnutelně hrozí diplomatická krize,
která může přerůst v ozbrojený konflikt. Americký
senát včera v reakci na rozsáhlé napětí schváli
rezoluci, která odsuzuje čínské použití síly ve
sporných oblastech.

Šéf mírových misí OSN Alain Le Roy opouští
svou funkci
28.06.2011 Hlava mírových misí jednotek OSN,
francouz  Alain Le Roy, oznámil, že v srpnu,
kdy vyprší jeho dosavadní mandát, ukončí kvůli
osobním důvodům působení v OSN. Generální
tajemník OSN Ban Ki-moon vyjádřil politování nad

naplánovaným odchodem Le Roye, ovšem plně
respektuje jeho rozhodnutí.

V Senegalu vypukly nepokoje
28.06.2011 V hlavním městě země Dakaru vypukly
v noci velké protesty a nepokoje způsobené dalším
velkým výpadkem elektřiny. Obyvatelstvo
Senegalu si dlouhodobě stěžuje na vysoké ceny
potravin a naprosto katastrofální služby. V hlavním
městě demonstranti pálí pneumatiky a vyrabovali
kanceláře státní energetické společnosti Senelec.
Senegalská armáda již byla rozmístěna okolo
strategických bodů v hlavním městě. Prezident
Abdoulaye Wade způsobil drobné protesty již
minulý týden při pokusu o prosazení změny ústavy
v jeho prospěch. Opozice prezidenta vyzývá k
odstoupení a předání moci svému synovi.

Rada bezpečnosti OSN schválila nasazení
etiopských vojáků v Súdánu
27.06.2011 Původní plány, které počítaly s
iniciativou Africké unie, se přelily pod OSN. Rada
bezpečnosti dnes schválila rezoluci navrženou
Spojenými státy, která vytváří mírovou misi
UNISFA na sporném území Súdánu Abyei po dobu
šesti měsíců. V misi má sloužit 4 200 vojáků z
Etiopie.

Podle OSN získali povstalci v Libyi převahu
27.06.2011 Lynn Pascoe, podtajemník OSN pro
politické záležitosti oznámil Radě bezpečnosti
OSN, že povstalci získali za podpory NATO
převahu v boji proti vládním jednotkám loajálním
Muammaru Kaddafimu. Ovšem stejně tak přiznal,
že OSN nemá žádné podrobné informace o situaci
na bojištích v Libyi.

Minsk musí do rána zaplatit dluh za elektřinu
27.06.2011 Oficiální zástupce ruské energetické
společnosti InterRAO dnes večer oznámil, že
Minsku  bude ponechán čas pouze do 08:30 hodin
příštího dne. Pokud Bělorusko do té doby neuhradí
dlužnou částku za elektřinu, přistoupí společnost
podle jeho slov k úplnému přerušení dodávek
energie.

Ministerstvo spravedlnosti se začalo zabývat
případy zneužití odposlechů
27.06.2011 Tuto informaci dnes ministr Jiří Pospíšil
(ODS) sdělil Radiožurnálu. Výsledky zkoumání
těchto případů mají být experty zajištěny do
čtvrtka. Poté se bude rozhodovat, zda bude na
soudce podána kárná žaloba.
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