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Honduraští zdravotníci ukončují stávku
05.07.2011 Po třídenní stávce, během které byly
přijímány pouze akutní případy, honduraští
zdravotníci v pondělí po dosažení dohody s vládou
ukončili stávku. Zdravotní sestry a asistenti tak
dosáhli slíbeného zvýšení platu, a to dokonce s
retrospektivní platností od ledna tohoto roku.
Stávky se zúčastnilo na 6000 zdravotníků.

Ministerstvo vnitra navrhuje zvýšení poplatků
za doklady
05.07.2011 Ministerstvo vnitra má v plánu
navrhnout až dvojnásobné zvýšení poplatků za
některé doklady. Náklady na výrobu dokladů hradí
stát, poplatky za ně ovšem zůstávají obcím, které
doklady vydávají. Změny by se měly týkat
například vydání cestovního pasu s biometrickými
údaji i bez nich. Podražit by měla také náhrada za
ztracený či poškozený občanský průkaz. Druhým
návrhem řešení je, aby se obce o současné
poplatky za doklady se státem začaly dělit. Která
varianta zvítězí či se neprosadí ani jedna z nich
musí rozhodnout vláda, která by se problémem
měla zabývat ještě toto léto.

Sony je nejlepší asijskou značkou podle
žebříčku časopisu Campaign
04.07.2011 Mezi 25 nejprestižnějších firem se
překvapivě nedostala žádná z návrhářských
společností, které nyní v regionu zažívají výrazný
boom. Sony je na špici i přes to, že nedávno došlo
k útoku hackerů na síť uživatelů jejích výrobků, což
vedlo k úniku soukromých informací zhruba 100
milionů jejích zákazníků.

Evropské pojišťovny a penzijní fondy jsou dle
průzkumu stabilní
04.07.2011 Test se týkal 221 firem, které pokrývaly
alespoň 50% trhu ve své zemi. Simulovány byly
veškeré scénáře od přírodních katastrof po ty
ekonomické. Přes 90% společností se jeví jako
bezpečné s minimálními riziky. Průzkum provedl
nový orgán- Evropský penzijní a pojišťovnický
úřad, zřízený Evropskou komisí.

Indická vláda slibuje efektivní protikorupční
zákon
04.07.2011 Země se v poslední době potýká s
četným odhalováním závažných korupčních afér.
Jim by měl zabránit nový návrh zákona, který by
měl být vyhotoven do příštího vládního
shromáždění v srpnu. Detaily návrhu zatím nejsou
známy.

Vláda na Srí Lance se snaží vyvrátit pravost
materiálů hovořících o tamních válečných
zločinech
04.07.2011 V současnosti probíhá analýza
videozáznamů, která má potvrdit, že důkazy, na
kterých se zakládá obvinění strany rebelů i vlády z
válečných zločinů v nedávné občanské válce, jsou
nepravé. Vláda na Srí Lance tvrdí, že disponuje
pravým záznamem použitým britskou televizní
stanicí Chanel 4, který aféru odstartoval.

Pákistán započal ofenzivu proti vzbouřencům v
oblasti Kurram
04.07.2011 Ozbrojené jednotky zaútočily proti
povstalcům na severozápadě země. Oblast
Kurram se nachází při hranici s Afghánistánem
mezi dalšími kmenovými územími. Zatím je postup
vojáků podle pákistánského ministerstva obrany
snadný. Jedná se o další z řady podobných akcí v
regionu, které podnikla pákistánská vláda za
poslední roky.

V Indii rezignovalo několik desítek
zákonodárců kvůli otázce vytvoření nového
státu na jihu země
04.07.2011 Indická republika je federací 28 států s
určitou formou samosprávy. Devětadvacátý stát
jménem Telangana by se měl dle návrhu vytvořit
na jihu na úkor státu Andhra Pradesh. Tento
proces však od začátku provází četné nepokoje
mezi příznivci i odpůrci řešení. Nyní kvůli tomuto
problému odešlo ze své funkce 78 zákonodárců ze
strany vlády i opozice. Rezignaci podalo dokonce i
deset vládních ministrů.

Čínský prezident varoval Komunistickou stranu
Číny před negativními dopady korupce
04.07.2011 Prezident Hu Jintao ve svém proslovu
hodnotícím 90 let existence Komunistické strany
Číny upozornil na fakt, že určitá nekompetentnost
jejích jistých členů, která je způsobena korupčními
skandály, by mohla celou partaj stát podporu
široké veřejnosti. Prezident Jintao zároveň přiznal,
že strana v minulosti učinila několik chyb. Zbytek
projevu ovšem vyzdvihoval především úspěchy
vládnoucí strany.

Japonští vědci objevili zásoby vzácných kovů a
nerostů na dně Tichého oceánu
04.07.2011 Na oceánském dně v probádané
lokalitě by se mělo odhadem nalézat až 100 miliard
tun vzácných kovů a nerostů ukrytých v
usazeninách. V případě, že by se Japonsko
dostalo k tak významnému zdroji těchto materiálů,
stalo by se silným konkurentem Číny, která
doposud pokrývá 97% poptávky na trhu. Těžba
těchto materiálů, které se používají především ve
výrobě hi-tech technologií, je však i významnou
ekologickou otázkou.

Strana Pheu Thai vyhrála volby v Thajsku
04.07.2011 Tato strana vedená Yingluck
Shinawatrou, sestrou bývalého a ze země
vykázaného thajského premiéra Thaksina
Shinawatry, získala odhadem 265 křesel, což je
potřebná většina. Strana Pheu Thai navíc slíbila
uzavřít koalici se čtyřmi menšími parlamentními
stranami. Současný premiér Abhisit Vejjajiva a
jeho Demokratická strana získali celkem 160
křesel. Následně premiér oznámil, že rezignuje na
svoji pozici v souladu s výsledkem voleb a
odstupující ministr obrany zároveň potvrdil, že
armáda, která má v Thajsku významnou politickou
roli, bude výsledky voleb také respektovat. Oficiální
výsledky nedělního hlasování budou zveřejněny v
úterý.

Státní volby v Mexiku
04.07.2011 Více než 15 milionů Mexičanů je
oprávněno zúčastnit se nedělních voleb tří nových
guvernérů a dalších veřejných činitelů ve čtyřech
mexických státech. Výsledky by dle všeho měly
naznačit průběh pozdějších prezidentských voleb v
roce 2012.

Další národní stávka v Chile 
04.07.2011 Chilská studentská federace
(CONFECH) se rozhodla svolat další národní
stávku za neziskové školství, a to na 14.července.
Za ani ne měsíční období se tak bude jednat o třetí
národní stávku. Dle zpráv radia Bio Bio studentští
vůdci uvedli, že od nynějška budou jednat pouze
přímo s prezidentem Sebastianem Piňerou.

Bolívie podporuje turismus
04.07.2011 Dle náměstka ministra pro turismus
Marka Machicao se bolivijská vláda snaží vytvořit
nový zákon, jenž by prosazoval a podporoval tento
sektor. Dle oficiálních statistik v roce  2010 počet

zahraničních turistů překonal 500000.

Prezident podepsal novelu zákona o soudních
poplatcích
04.07.2011 Prezident Václav Klaus dnes podepsal
novelu zákona o soudních poplatcích. Změny v
zákoně zvyšují platby za civilní spory. Minimální
soudní poplatek za zahájení soudního řízení, ve
kterém se jedná o finanční částku do 20 000
korun, bude nově 1000 korun. Doposud se platí
poplatek 600 korun za zahájení soudního řízení,
ve kterém jde o částku do 15 000 korun. Novela
dále zvyšuje maximální sazbu poplatku z jednoho
na dva miliony korun. Cílem má být především
motivace lidí řešit své spory mimosoudně.

Praha vyhlásila tendr na svoz komunálního
odpadu
04.07.2011 Praha dnes vyhlásila miliardový tendr,
jehož vítěz by se měl starat o veškerý komunální
odpad na území města, a to od roku 2012 do
konce roku 2021. Předpokládaná hodnota zakázky
činí 13,2 miliardy korun bez DPH. Zájemci se mají
možnost o zakázku přihlásit do 12. září.

Jiří Paroubek (ČSSD) uvažuje o přestupu do
ČSNS 2005 
04.07.2011 O této skutečnosti informovalo dnešní
vydání Hospodářských novin. Vstup J. Paroubka
do České strany národně socialistické 2005 by
také mohl být dle slov předsedy strany Karla Janka
následně spojen s Paroubkovou kandidaturou za
ČSNS 2005 na hejtmana Ústeckého kraje v přístím
roce.

Cena ropy se stabilizuje
04.07.2011 Po odsouhlasení záchranného balíčku
pro Řecko a optimistických číslech naznačujících
růst americké ekonomiky došlo k slabému
navýšení a stabilizaci cen ropy. Brent ropa se v
současné době prodává za 111,85 dolaru za barel,
americká ropa pak za 95,25 dolaru za barel.

Playstation kompletně reviduje své služby v
Japonsku
04.07.2011 Po sériích útoků hackerů z dubna
tohoto roku. kdy se pirátům podařilo ukradnout
tisíce osobních údajů klientům společnosti, se
Playstation rozhodl v Japonsku kompletně
zrevidovat všechny své poskytované služby. Jedná
se především o videohry, které jsou v Japonsku
obzvláště oblíbené.

McCain: Stáhnutí amerických vojáků z
Afganistánu může ohrozit celou válku.
04.07.2011 Senátor McCain prohlásil, že
plánované stáhnutí 10 000 amerických vojáků do
konce tohoto roku ohrožuje úspěšné vedení tamní
války. Dalších 23 000 vojáků by mělo být stáhnuto
do příštího léta. Senátor McCain proto tvrdě
upozornil prezidenta Obamu, aby veškeré kroky
znovu pečlivě uvážil.

Kreml bude na zasedání Rady Rusko-NATO
klást důraz na libyjskou otázku
03.07.2011 Hlavním tématem jednání Rady
Rusko-NATO na úrovni velvyslanců, které
proběhne 4. července v ruském Soči, bude situace
v Libyi. Informovala o tom tisková služba Kremlu.
Účastníky zasedání pod vedením generálního
tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena
přivítá ruský prezident Dmitrij Medveděv.

S. Lavrov kritizuje přijetí gruzínského návrhu
rezoluce o jihoosetských uprchlících 
03.07.2011 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
označil projednávaní gruzínského návrhu rezoluce
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OSN bez účasti Abcházie a Jižní Osetie za
provokaci. Valné shromáždění OSN ve středu 29.
června přijalo rezoluci o uprchlících z Abcházie a
Jižní Osetie, která vyžaduje respektování jejich
vlastnických práv a umožnění jejich návratu domů.
Rusko rozhodnutí ostře kritizuje a označuje
iniciativu Gruzie za "extrémně zpolitizovanou".

Prezident JAR se účastní jednání o Libyi v
Moskvě 
03.07.2011 Prezident Jihoafrické republiky Jacob
Zuma dnes jedná v Moskvě s tzv. mezinárodní
kontaktní skupinou pro Libyi. Informovalo o tom
ministerstvo zahraničí JAR. Během jednání budou
prodiskutovány nejnovější návrhy Africké unie
související s řešením konfliktu v Libyi, které
zahrnují také vyslání mírových vojsk OSN do zóny
bojů. Podle tiskové služby Kremlu dojde rovněž
k setkání jihoafrického prezidenta s ruským
prezidentem D. Medveděvem.

Minsk: Zadrženy desítky demonstrantů
03.07.2011 Minská policie zadržela desítky
účastníků protivládního protestu, který propukl
během oslav dnešního Dne nezávislosti v
Bělorusku. Běloruské úřady zároveň zablokovaly
internetové stránky opozičních organizací, pomocí
nichž opozice demonstrace organizuje. Prezident
Alexandr Lukašenko při příležitosti oslav promluvil
k několikatisícovému shromáždění a reagoval také
na protesty, které označil za "pokusy o svržení
vlády".

Státy Africké unie nebudou akceptovat
mezinárodní zatykač vydaný na Muammara
Kaddafiho a jeho rodinu
03.07.2011 Prezident Nigeru Mahamadou Issoufou
prohlásil, že zástupci 53 afrických států, které jsou
členy Africké unie (tedy všechny africké státy
kromě Maroka), byli požádáni, aby jejich země
nejednaly dle mezinárodního práva v otázce
mezinárodního zatykače na libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho, jeho syna a šéfa libyjské
rozvědky. Prezident Mahamadou Issoufou již
neřekl kdo a proč žádost podal. Je ovšem možné,
že důvodem je snaha zachovat nestrannost Africké
unie pro plánované mírové rozhovory, které chce
Africká unie hostit.

Africká unie opět nabízí zprostředkování
mírových rozhovorů pro Libyi
03.07.2011 Africká unie oznámila, že je připravena
hostit mírové rozhovory mezi libyjskou vládou a
libyjskými povstalci, přičemž se vyhnula otázce
přítomnosti Muammara Kaddafiho, kterou
ponechala otevřenou. Tento návrh byl předložen
zástupcům rebelů i libyjské vlády na jednání 53
národů ve středoafrické Rovníkové Guinei.
Prezident JAR Jacob Zuma prohlásil, že jednání

budou brzo zahájena v Etiopii, ačkoliv rebelové ani
libyjská vláda na předložený návrh neměli žádnou
bezprostřední reakci.

Afričané chtějí kontrolu nad svými penězi ve
fondech v OSN
03.07.2011 Afričtí státníci se shodli na spuštění
fungování vlastních tzv. "zelených fondů", které
mají být složeny z peněz ve fondu OSN pro boj se
změnami klimatu. OSN hodlá do roku 2020 právě v
tomto fondu nashromáždit více než 100 miliard
amerických dolarů, přičemž zástupci afrického
kontinentu nyní požadují, aby mohli peníze
pocházející z Afriky spravovat sami ve prospěch
Afriky.

Poradce prezidenta USA: "USA a NATO
zabránily bombardováním humanitární
katastrofě v Libyi"
03.07.2011 Poradce amerického prezidenta
Baracka Obamy pro národní bezpečnost Tom
Donilon ve svém rozhovoru pro CNN prohlásil, že
Spojené státy spolu se svými spojenci v NATO
zabránily leteckým bombardováním humanitární
katastrofě v Libyi a že se jim daří sledovat v Libyi
dlouhodobou jasnou politiku - nutnost Kaddafi
odchodu. Stejně tak Tom Donilon uvedl, že se
podařilo dát dohromady řadu komplexních
nátlakových kroků, které dle jeho slov mají úspěch
při vynucování Kaddafiho odchodu. Tom Donilon
ovšem také pronesl další důležitá oznámení -
Spojené státy prý kroky v Libyi jasně přinutili i
syrského prezidenta k vyjednávání s opozicí,
přičemž jsou nyní připraveny obnovit vztahy s
Íránem na téma jaderného programu, který
dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program nemá
vojenské žádné účely.

USA vyzývají Muammara Kaddafiho, aby ihned
opustil od výhrůžek Evropanům
03.07.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton vystoupila s výzvou pro Muammara
Kaddafiho, aby okamžitě přestal vyhrožovat
Evropanům. Muammar Kaddafi ve svém projevu
včera oznámil, že válka se "přenese i do
evropských domovů a kanceláří". Ministryně Hillary
Clinton dále vyzvala Muammara Kaddafiho, aby
raději myslel na blaho libyjského lidu a ihned
odstoupil. Rebelové i NATO zatím stále podmiňují
jakékoliv vyjednávání o příměří Kaddafiho
odchodem, což zase odmítá libyjská vláda.

Vláda se opět sejde až v týdnu po svátcích
03.07.2011 Kvůli nadcházejícím svátkům se příští
týden nebude konat pravidelná schůze vlády.
Zasednout by vláda měla až 13. července po
jednání sněmovny. Mimořádná schůze poslanců,
na které chce vládní koalice ODS, TOP 09 a VV
prosadit reformní zákony, je naplánovaná na 12. a

13. července.

Podle ministra obrany by v případě nedodržení
schodku rozpočtu mohl hrozit pád vlády
03.07.2011 Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)
dnes v pořadu ČT Otázky Václava Moravce
připustil, že v případě že by vláda nedokázala
udržet letošní schodek státního rozpočtu, existuje
zde hrozba jejího pádu. Rozpočet schválený
poslanci kalkuluje se schodkem 135 miliard korun,
letošní příjmy státní pokladny byly ovšem kvůli
finanční krizi nižší, než se předpokládalo.

Nový zákon o kinematografii by mohl jít do
sněmovny v září
03.07.2011 Podle ministra kultury Jiřího Bessera
(TOP09) by mohl jít nový zákon o kinematografii
do Poslanecké sněmovny toto září. Právní norma
by měla nově upravovat financování filmu či
fungování Státního fondu kinematografie. Dále by
měla například upravit označování filmových děl z
hlediska věkové přístupnosti. Ministr to dnes řekl v
České televizi.

Neznámý republikán McCotter vstupuje do
prezidentských voleb USA 2012
03.07.2011 Svou kandidaturu oznámil McCotter na
rockovém festivalu, který je součástí předprogramu
slavení amerického Dne nezávislosti. Republikán,
kteý mimo jiné pracoval jako dlouholetý
kongresman ve městě Detroit, patří mezi nepříliš
známé postavy americké politiky. Co se týče
programu a idejí, prosazuje především kompletní
restrukturalizaci celé vlády a větší podporu
automobilového průmyslu.

Ve Francii umírá žena na nákazu E.coli
03.07.2011 Ve francouzském městě Bordeaux
zemřela žena ve věku 78 let na nákazu infekcí E.
coli. Francouská vláda mimo jiné oznámila, že v
nemocnici leží dalších 7 francouzských občanů,
většina z nich je však stabilizována. K 1.7. 2011
bylo zveřejněno, že nákaza si již vyžádala 49
lidských životů.

Velká Británie stáhne do konce roku 800 voj.
jednotek z Afganistánu
03.07.2011 Britská vláda dnes oznámila, že
plánuje do konce tohoto roku stáhnout zhruba 800
vojenských jednotek z Afganistánu. Britský premiér
David Cameron kromě toho také zdůraznil, že do
roku 2015 nebude v Afganistánu již žádný britský
voják.
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