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MPSV navrhuje úpravu systému vyplácení
sirotčích důchodů
14.07.2011 Ministerstvo práce navrhuje změnu ve
vyplácení sirotčích důchodů. V současnosti má na
sirotčí důchod 

VV jsou nespokojené s návrhem rozpočtu
ministra financí
14.07.2011 Vládní strana Věci veřejné má vážné
připomínky k návrhu rozpočtu, který předložil
ministr financí Miroslav Kalousek na poradě
ekonomických ministrů. VV se domnívají, že je
návrh v rozporu s koaliční smlouvou.

Výbor pro práva dítěte má výhrady k novele
zákona o střídavé péči
14.07.2011 Vládní výbor pro práva dítěte
nedoporučuje schválit n

Letiště USA čelila za posledních 10 let více než
25 000 porušení bezpečnostních pravidel
14.07.2011 Podle oficiálních zdrojů bylo spácháno
na amerických letištích více než 25 tisíc porušení
bezpečnostních pravidel od listpadu 2001. Jednalo
se z velké části o drobné přestupky, v horších
případech docházelo k nepovolenému vniku
pasažérů na palubu letadel bez řádné kontroly
letištní službou. V průměru tak došlo na každém
americkém letišti k 5 bezpečnostním porušením za
každý rok od začátku uvedeného období.

Bombejí otřásly další smrtící výbuchy
14.07.2011 Jedná se o další teroristický atentát od
toho v roce 2008. Tři exploze zabily osmnáct lidí a
desítky jich bylo zraněno. Indická vláda z útoku
obviňuje pákistánské islámské extremisty.
Pákistánská vláda vyjádřila nad událostí lítost,
nicméně je nespokojená s neustálým obviňováním
z indické strany.

Německá vláda zabavila letadlo thajskému
princi
14.07.2011 Boeing 737 byl princi Vajiralongkornovi
zabaven kvůli dluhu 43 milionů dolarů, který měl
splatit před dvaceti lety dnes již neexistující
německé stavební firmě. Thajská vláda označila
zabavení letounu za vysoce nevhodné.

Čínská vláda zablokovala v roce 2010 přes 1,3
milionu internetových stránek
14.07.2011 Celkový počet webových stránek v
zemi však vzrostl v průběhu minulého roku na 60
miliard. Čínská vláda blokuje většinu stránek kvůli
údajnému protistátnímu obsahu. Nedávno byla
pomocí internetu zorganizována například tzv.
"jasmínová revoluce". V zemi je uživatelům
zakázán přístup na většinu stránek typu Youtube,
Facebook a Twitter.

Německo chystá prodej hlídkových člunů do
Angoly
14.07.2011 Prodej potvrdila kancléřka Angela
Merkel, která je nyní na návštěvě Afriky, a ihned
poté se ocitla pod palbou kritiky. Opozice chce
záruku, že budou zbraně skutečně použity k
ochraně angolských hranic před piráty a ne proti
odpůrcům místního režimu. Německé ministerstvo
obrany tento týden také potvrdilo, že kontroverzní
prodej 200 tanků do Sýrie skutečně proběhl. 

Italský senát jedná o úsporném balíčku
14.07.2011 Program, který sestavila vláda, má
stagnující ekonomice přinést v příštích letech 47
miliard eur a zajistit vyrovnaný rozpočet do roku
2014. Itálie nemá příliš vysoký schodek státního
rozpočtu, státní dluh je však druhý nejvyšší v
eurozóně hned po Řecku. Čeká se, že úsporný

balíček projde senátem bez problémů. Opozice i
přesto žádá demisi vlády, neboť ji viní z
ekonomických potíží Itálie.

News Corporation Roberta Murdocha vzdala
koupi většiny akcií společnosti BSkyB
14.07.2011 Britský parlament po skandálu
nedělníku News of the World s odposlechy
plánoval vydání rezoluce, která by australskému
magnátovi R.Murdochovi zabraňovala v koupi
většiny akcií televizní společnosti BSkyB.
Rozhodnutí News Corporation sklidilo kladné
ohlasy v britském parlamentu i médiích. Premiér
David Cameron ohlásil vytvoření parlamentní
komise, na jejíž dotazy bude R.Murdoch se svým
synem Jamesem a bývalou šéfredaktorkou listu
News of the World Rebecou Brooks příští týden
dobrovolně odpovídat. 

USA žádají větší bezpečí při práci s jaderným
materiálem
14.07.2011 Mnozí přední američtí odborníci v čele
s Komisí pro regulaci zacházení s jaderným
materiálem se shodli na nutnosti vytvoření nových
a systematických pravidel, které pomohou vyloučit
případná nebezpečí při selhání jaderných reaktorů.
Odvolávají se na nedostatečnou důslednost a
přehnanou lehkomyslnost americké vlády, která
prý nepodniká nutné kroky  k zabezpečení
jaderných elektráren.

V Bílem Domě pokračují spory o dlužním
deficitu státu 
14.07.2011 Americký prezident Barack Obama se
v současné době snaží vést dialog mezi
Demokratickou a Republikánskou stranou USA o
možném navýšení maximální povolené hranice
dluhu státu. Pokud jednání neskončí dohodou do
2. srpna tohoto roku, hrozí USA insolvence, z
čehož plyne i navýšení úrokových sazeb a prudké
oslabení dolaru.

Cena zlata vystoupala na své maximum
14.07.2011 Cena zlata se nachází v současné
době na nejvyšší hranici za posledních 5 let. Jedna
unce se nyní prodává za 1 590 dolarů. Podle
expertů je tento rekord zapříčiněn stále se
prohlubující dlužní krizí celé eurozóny.

Poslanecká sněmovna podpořila důchodovou
reformu
13.07.2011 Na dnešní mimořádné schůzi
Poslanecké sněmovny vládní koalice podpořila
důchodovou reformu, a to ihned v prvním čtení.
Opozice se stavěla proti. Reforma upravuje mimo
jiné vyvádění části peněz z penzijního systému do
důchodových fondů či doplňkové penzijní spoření.

Prodeje Škody auto se stále zvyšují
13.07.2011 Pololetní meziroční prodej škodovek
zaznamenal nárůst o 20% a dosáhl 454 700 vozů.
Postaraly se o to statistiky hlavně z Číny, Západní
Evropy a Ruska.

Slováci mohou žádat o český důchod
13.07.2011 Soudní evropský dvůr rozhodl o tom,
že každý občan EU, který pracoval v bývalém
Československu a jeho současný důchod je nižší,
než který by dostával dnes v České republice, si
bude moci nárokovat dorovnání důchodu tak, aby
jeho výše odpovídala důchodu českému. Soud
rozhodl na základě českého zákona, který českým
důchodcům garantuje výši českého důchodu,
přestože před Revolucí pracovali na území
Slovenska. Podle úřadu ombudsmana se
rozhodnutí soudu týká pouze těch, kteří šli do
důchodu po vstupu obou zemí do EU v roce 2004.

Reálně jsou to desetitisíce lidí, kterým se ovšem
většinou nevyplatí absolvovat zdlouhavé a drahé
správní řízení v České republice.

OSN: "v Somálsku začíná hladový exodus"
13.07.2011 OSN prohlásila, že situace na
somálských hranicích přestala být pod kontrolou.
Kvůli zintenzivnění bojů v Somálsku v rámci jarní
vládní ofenzivy a díky nejhoršímu suchu, které za
poslední desetiletí postihlo Afriku a způsobilo
katastrofální neúrodu, prchá ze země obrovské
množství vyhladovělých lidí. Podle zprávy OSN je
jen v Somálsku 11 milionů lidí, kteří jsou kvůli
nedostatku potravin ohroženi na životě a trpí
podvýživou. Jen v keňském uprchlickém táboře
Dadaab je nyní 380 000 lidí. Adrian Edwards,
mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR) tvrdí, že se situace vymyká z
rukou ačkoliv se síly OSN snaží držet s přívalem
krok.

Protesty v Maroku pokračují - výroba
největšího producenta fosfátu je blokována
13.07.2011 Již čtvrtý den pokračují radikální
protesty. Občasně dochází i ke střetům s policií, a
to především v Casablance a hlavním městě
Rabatu. Nyní však marockou ekonomiku postihla
další rána, neboť stovky nezaměstnaných obsadili
železnice, které využívá státní společnost OCP -
největší producent fosfátů na světě. Společnost se
snaží dopravu nahrazovat nákladními automobily,
ovšem již teď má tří denní zpoždění v dodávkách.
Zcela zablokován je komplex Safi, který ročně
vyprodukuje 400.000 tun kyseliny fosforečné a
hnojiv. Ve středomarocké provincii Khouribga,
která je i nejvytíženější oblastí ze strany OCP, již
třetí den rozhání demonstranty policie za pomoci
vodních děl, slzného plynu a obušků.

Egypt je na prahu dalšího převratu - lidé chtějí
svrhnout vojenskou vládu
13.07.2011 Stále větší nespokojenost obyvatel s
vládnoucí Nejvyšší vojenskou radou vyvrcholila
dnes, kdy se na pochod hlavním městem Káhirou
daly tisíce demonstrantů, kteří požadují odchod
vojenské vlády. Lidé požadují odstranění polního
maršála Mohammeda Husseina Tantawi, který
stojí v čele vojenské rady a v kabinetu bývalého
prezidenta Mubaraka působil po desetiletí jako
ministr obrany. Další masové protesty se konaly i v
Alexandrii a Suezu, přičemž lidé protestují proti
vysokým cenám potravin a požadují rychlé
reformy.

Dluhová krize eurozóny může mít další oběti,
uvažuje se o mimořádném summitu 
13.07.2011 Neschopnost EU vyřešit krizi Řecka
sebou dolů táhne i další trhy. Problémy má již i
Španělsko a Itálie. Je zřejmé, že špatný stav
těchto velkých ekonomik by mohl ohrozit celou
společnou měnu. V pátek večer budou zveřejněny
zátěžové testy 91 evropských bank, které napoví
více o stavu eurozóny. 

Britská sněmovna žádá stažení Murdochovy
nabídky na koupi většiny televize BSkyB
13.07.2011 Společnost australského magnáta
R.Murdocha News Corporation hodlá koupit 61%
televizní společnosti BSkyB, koaliční vláda však
přišla s revolucí, podle níž je ve veřejném zájmu,
aby R.Murdoch svoji nabídku stáhl. Rezoluce má
podporu premiéra Davida Camerona. R.Murdoch
se svým synem a bývalou šéfredaktorkou
zdiskreditovaného a zrušeného nedělníku News of
the World Rebekou Brooks budou příští týden na
žádost parlamentu odpovídat na otázky poslanců.
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Vojenská operace v Libyi má i nadále plnou
podporu francouzského parlamentu
13.07.2011 Francouzský parlament v úterý
jednomyslně schválil prodloužení vojenské
operace. Mise v Libyi trvá již 4 měsíce. Mnoho
poslanců se vyjádřila pro posílení snahy o politické
řešení situace. Ministr zahraničí Alain Juppé
připustil, že již došlo k zahájení dialogu s Libyjskou
vládou ale opět zdůraznil, že Francie plně
prosazuje odchod Muamara Kaddáfího ze země. 

Pákistánská vláda hrozí, že stáhne jednotky z
hranice s Afghanistánem kvůli omezení
podpory USA
12.07.2011 Pákistánský ministr obrany dnes řekl,
že kvůli plánovaným škrtům v americkém rozpočtu,
které sníží prostředky na boj proti terorismu na
území Pákistánu o 800 milionů dolarů, může dojít
ke stažení pákistánských vojáků, kteří nyní střeží
bezpečnost hranic s Afghanistánem. Pákistánská
vláda přitom tvrdila, že ačkoliv se sníží financování
mise USA o třetinu, nebude to mít na situaci vliv a
tamní vojáci situaci zvládnou.

Práce v jednom z největších dolů na měď
znovu pokračují
12.07.2011 Zaměstnanci indonéského dolu se
dohodli s jeho majitelem, americkou společností
Freeport, na zvýšení mezd, a tudíž mohou práce
znovu pokračovat. Dělníci nebyli spokojeni s
průměrným platem $ 1, 50 na hodinu. Delší
nečinnost tohoto dolu by mohla znamenat
celosvětové zvýšení cen mědi a zlata.

Situace okolo restartu japonských jaderných
elektráren se žene do extrému
12.07.2011 Zaměstnanci společnosti Kyushu
Electric Company se po domluvě převlékly za
běžné obyvatele a demonstrovali za
znovuspuštění jaderné elektrárny Genkai. Akce,
která měla za cíl ovlivnit veřejné mínění, se
proměnila ve skandál poté, co bylo odhaleno její
domlouvání prostřednictvím e-mailu. V Japonsku
byly odstaveny dvě třetiny z tamních 54 jaderných
reaktorů kvůli březnovému incidentu.

Nevlastní bratr afghánského prezidenta
zavražděn Talibanem
12.07.2011 Vraždu Ahmada Waliho Karzaího má
na svědomí šéf jeho ochranky, který spolupracoval
s hnutím Taliban. Nevlastní bratr současného
afghánského prezidenta měl velký vliv na jihu
země. Za svojí kariéry byl obviňován z mnoha
skandálů, ale i ze dvojí spolupráce jak s NATO, tak
právě s Talibanem. Představitelé Talibanu označili
jeho vraždu za jeden z nejvýznamnějších úspěchů
za celou dobu probíhající války. Ahmad Wali
Karzaí byl střelen do hlavy ve svém sídle v
provincii Kandahár, za jeho života na něj byly

spáchány ještě další dva útoky.

Sergej Lavrov: „Pro Muammara Kaddáfího není
v nové Libyi místo“
12.07.2011 Jak uvedl ruský minstr zahraničí Sergej
Lavrov v rozhovoru pro rozhlasovou stanici "Hlas
Ruska", konflikt v Libyi vyžaduje politické urovnání
– to je důvod, proč Rusko podporuje iniciativu
Africké unie k zahájení jednání mezi M. Kaddáfím
a povstaleckou Národní přechodnou radou (NTC).
Na jednání o budoucnosti Libye se však M.
Kaddáfí podle slov ministra „samozřejmě podílet
nebude“. O něco dříve ruský prezident Dmitrij
Medveděv oznámil, že představy Ruské federace a
NATO o budoucnosti Libye „jsou velmi podobné“.

Bělorusko nabízí ruským firmám podíl v sedmi
státních podnicích
12.07.2011 Běloruská vláda nabízí ruským
investorům podíl v sedmi ropných a průmyslových
společnostech. Podle slov běloruského premiéra
Michaila Myasnikoviche již o prodeji probíhají
jednání. Seznam podniků k privatizaci
zahrnuje mimo jiné provozovatele plynovodů
Beltransgaz, výrobce elektroniky Integral, ropné
rafinérie Mozyr a automobilku MAZ. Potenciálními
investory jsou Rosněfť, Lukoil, Gazprom,
Rostekhnologii a další ruské společnosti.

Podezření z neetických novinářských praktik
čelí i The Sunday Times
12.07.2011 Prestižní nedělník, který stejně jako
zrušený News of the World patří australskému
magnátovi Robertu Murdochovi, se měl snažit
získat informace o bankovním kontě a transakcích
bývalého premiéra Gordona Browna a zřejmě se i
dopátral lékařské zprávy týkající se vážné nemoci
Brownova syna. Britský parlament chce kvůli
kauze nechat vyslechnout samotného R.
Murdocha. 

O vydání Víta Bárty (VV) a Jaroslava Škárky
(nezávislí) nebylo zatím rozhodnuto
12.07.2011 O jejich vydání měl dnes rozhodnout
Mandátový a imunitní výbor, který však věc
nerozhodl. Jednání o jejich vydání bylo odloženo
na základě rozdílných názorů na odebírání imunity
obviněných poslanců. J. Škárka čelí podezření z
braní úplatů a V. Bárta z uplácení.

Novým předsedou VV se stal Vít Bárta
12.07.2011 Ve volbě porazil místopředsedu klubu
Viktora Paggia či místopředsedkyni strany Dagmar
Navrátilovou. Hlas mu dalo 14 z 19 přítomných.

Ministerstvo zemědělství chce bránit vzniku
kartelových dohod
12.07.2011 Tyto dohody se mají týkat některých
firem, které se podílejí na tendrech Lesů ČR.

Nejvíce tak budou prošetřovány případy, kdy
vítězné firmy soutěží odmítnou podepsat smlouvu.
Podle slov ministra Ivana Fuksy (ODS) se těmito
případy bude zabývat komise s účastí
Transparency International.

Malajsie rozvíjí spolupráci s Turkmenistánem
11.07.2011 Malajsie má v úmyslu otevřít své
velvyslanectví v Aşgabatu a navázat s
Turkmenistánem letecké spojení. Oznámil to
malajský premiér Mohammad bin Najib při setkání
s turkmenským prezidentem Gurbanguly
Berdimuhamedovem během své dvoudenní
návštěvy Turkmenistánu. Země uzavřely několik
dohod o spolupráci ve sféře obchodu a průmyslu,
mezi nimi také smlouvu o dodávkách plynu mezi
malajskou energetickou společností Petronas a
turkmenskou Turkmengaz, a dohodly se na dalším
rozvoji bilaterální spolupráce ve sféře kultury, vědy
a vzdělávání.

Japonsko žádá o přezkoumání omezení dovozu
svých výrobků do Ruska
11.07.2011 Náměstek ministra zahraničí Japonska
Shinichi Nissim požádal Rusko o přezkoumání
omezení dovozu svých výrobků do země. Na
zasedání rusko-japonské mezivládní komise o
obchodní a hospodářské spolupráci v ruském
Nižním Novgorodu ujistil, že Japonsko přijímá
veškerá opatření, aby se zabránilo uvolňování
kontaminovaných produktů na trh.               V
současné době platí v Rusku embargo na dovoz
zemědělských a potravinářských výrobků a ryb
z osmi japonských prefektur.

Turecko: Přívrženci PKK unesli 3 členy turecké
armády
11.07.2011 V jihovýchodní provincii Diyarbak

Turecko se zaměřuje na vysokoškolské
vzdělávání
11.07.2011 Na podzim, v novém akademickém
roce, otevře dalších 9 univerzit své dveře novým
studentům. Celkový počet vysokých škol v zemi se
tak vyšplhá na 166. Turecká vláda chce zajistit,
aby všichni mladí lidé, kteří mají zájem o studium,
měli možnost umístit se v kapacitních tabulkách
přístupných univerzit. Zvýší se také počet možných
přidělených stipendií. Z celkového počtu je asi 62
škol soukromých.

Státní dluh ke konci června roven 1,413 bilionu
korun
11.07.2011 Ministerstvo financí zveřejnilo informaci
podle níž vzrostl státní dluh na 1,413 bilionu korun.
Od počátku letošního roku do konce června tak
částka vzrostla o necelých 69 miliard korun.
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