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Certifikát pro biopaliva schválen sněmovnou
06.05.2011 Vládní novela o tom, že se pěstitelé,
distributoři biopaliv i prodejci pohonných hmot
budou muset prokazovat certifikátem o splněných
kritériích výroby a dopravy biopaliv, byla dnes
schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do
Senátu. Certifikáty budou vydávány s roční
platností. Tyto změny byly provedeny na popud
EU.

Ministr pro místní rozvoj nechá prověřit dotace
na škody po povodních 
06.05.2011 Ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský (VV) chystá prověření ministerstvem
vyčleněných peněz na škody po povodních. Pro
tuto důkladnou kontrolu se rozhodl poté, co se
provalil případ 9-ti starostů a 2 podnikatelů, kteří
údajně záplav zneužívali, škody nadhodnocovali a
podváděli při žádosti o finanční pomoc.  Dotace ve
výši 2,6 mld korun bude prověřena auditem -
pokud se odhalí jakékoli nedostatky, ministerstvo
bude žádat navrácení peněz zpět.

BIS pod vedením Richarda Dolejše
06.05.2011 Richard Dolejš (ČSSD) nyní povede
Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby (BIS). Byl dnes
zvolen tajnou volbou. Nahradil tak na postu svého
stranického kolegu Martina Pecinu.

Předseda VV bude zvolen již za dva týdny
06.05.2011 Přímá volba předsedy VV proběhne
zhruba za dva týdny. Sympatizanti strany budou
moci na internetu hlasovat pro jimi vybraného
kandidáta. Takto byl vybrán i současný šéf strany
Radek John, který má v letošním roce 4
konkurenty. Všichni kandidáti nyní zahajují své
kampaně.

Soud povolil výměnu akcií mezi BP a Rosněftí
06.05.2011 Stockholmský Rozhodčí soud povolil
společnostem dokončení vzájemné výměny akcií
v hodnotě 16 miliard dolarů (265 miliard Kč) pod
podmínkou přijetí TNK-BP do společného projektu
průzkumu a těžby ropy a zemního plynu z ruského
arktického šelfu. Do té doby, než společnost
Rosněfť vyjádří souhlas se změnou podmínek
dohody, platí dosavadní zákaz její realizace. Další
podmínkou pro dokončení výměny má být podle
agentury RIA Novosti umístění cenných papírů do
zvláštního svěřeneckého fondu a jejich použití
„výhradně pro investiční účely“.

Japonská vláda nařídila odstavení JE Hamaoka
06.05.2011 Premiér Naoto Kan tak učinil z důvodu
obav, že by další zemětřesení mohlo v způsobit
podobné problémy jako u JE Fukušima Daiichi.
Všechny tři reaktory by měly bít odstaveny, dokud
na ně nebudou nainstalována nejmodernější
bezpečnostní opatření. Seismologové tvrdí, že
pravděpodobnost silného zemětřesení v okolí JE
Hamaoka je velmi vysoká.

Austrálie žádá o otevření zadržovacího
azylového centra na Papui Nové Guinei, aby
odlehčila své imigrační situaci
06.05.2011 Austrálie se již delší dobu potýká s
krizí a nepokoji v imigračních centrech a toto téma
výrazně hýbe i politickými preferencemi v zemi.
Tamní vláda však nyní zažádala o znovuotevření
zadržovacího centra v Papui Nové Guinei, které by
mělo ulehčit náporu na australská imigrační
zařízení.

Unilever byl pokutován v čínskou vládou za
vnášení zmatku do trhu
06.05.2011 Společnost byla pokutována 300 tisíci

dolary za prohlášení o potenciálně nutném zvýšení
cen svých produktů vlivem celkového nárůstu cen
základních komodit. Soud odůvodnil svůj verdikt
tím, že Unilever tímto prohlášením způsobil zmatek
a potíže na celém trhu. Podobná prohlášení vydali
však i konkurenční společnosti Proctor & Gamble a
Kraft.

Čínská vláda zakázala televizním stanicím
vysílat kriminální a dramatické filmy kvůli
výročí strany
06.05.2011 Nařízení prozatím proběhlo pouze
formou slovního doporučení a týká se všech sci-fi,
thrillerů a kriminálních filmů, které nebudou moci
být vysílány po dobu následujících tří měsíců.
Důvodem je 90. výročí od založení Komunistické
strany Číny, které se bude slavit 1. července a
kvůli němuž chce strana vysílat pouze vlastenecké
a stranu oslavující pořady.

Podnikatelů je stále více
06.05.2011 Oproti stejnému období minulého roku
registroval ČSÚ nárůst podnikatelů o 38 600 a
jejich podíl na celkové zaměstnanosti je o 2% vyšší
než v době poslední konjunktury v roce 2008, kdy
jejich podíl činil 16%. Z dalších údajů o
nezaměstnanosti vyplývá, že počet zaměstnaných
v sekundárním sektoru překonal negativní trend
započatý finanční krizí a roste. Celkově je bez
zaměstnání 376 tisíc osob, což je o 46 tisíc méně
než loni.

Sněmovna schválila návrh zákona, zavádějící
sankce za výrobu či prodej kazetové munice
06.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes vyslovila
souhlas s vládním návrhem zákona, který zavádí
postihy za držení, výrobu či prodej kazetové
munice. Předloha nyní čeká na schválení
Senátem. Fyzické osoby by podle předlohy měly
být trestány podle trestního zákoníku,  firmám
bude hrozit pokuta až 50 milionů korun.

Plzeňská právnická fakulta musí sestavit
hodnotící zprávu pro akreditační komisi
06.05.2011 Právnická fakulta v Plzni by měla do
konce května předložit akreditační komisi hodnotící
zprávu o své činnosti po skandálech s
nestandardním studiem. Na základě této zprávy se
bude rozhodovat, zda jsou na fakultě standardní
podmínky. V případě, že by komise objevila nějaké
zásadní nedostatky, hrozilo by fakultě přerušení
akreditace.

Výběrová komise doporučila Vladimíra Rösela
do funkce generálního ředitele NG
06.05.2011 Ministr kultury Jiřím Besser by dnes
měl obdržet zápis z hlasování výběrové komise,
která doporučila na post generálního ředitele
Národní galerie (NG) ekonoma Vladimíra Rösela.
Nyní konečné rozhodnutí závisí na ministru kultury.
Nový generální ředitel by měl být jmenován k datu
1. června.

Ve čtvrtek bylo vyzvednuto první tělo z vraku
zříceného airbusu 
06.05.2011 Z trosek letadla, které se nachází 3900
metrů pod hladinou, bylo po jednom neúspěšném
pokusu vyzvednuto tělo jedné z 228 obětí tragédie
z června 2009. Členové pátracího týmu uvedli, že
tělo bylo stále připoutáno k sedadlu. Pátraní
probíhá za mimořádně složitých podmínek.
V Paříži právě probíhá analýza vyzvednuté černé
skříňky.

Na konvoj tureckého premiéra zaútočili
neznámí ozbrojenci 
06.05.2011 Předseda vlády Recep Tayyip Erdogan

z místa svého předvolebního projevu v provincii
Kastamon odletěl vrtulníkem. Kolona, která jej do
města doprovázela, se však při návratu ocitla pod
palbou ze střelných zbraní a výbuchy granátů.
Jeden policista během útoku zemřel. Zvláštní
komando turecké policie nyní hledá útočníky
v okolních lesích.

Policie v Maroku zadržela 3 podezřelé z útoku v
Marrakeshi
06.05.2011 Marocké ministerstvo vnitra oznámilo,
že byli zadrženi 3 muži marocké národnosti, kteří
jsou podezřelí ze spáchání bombového útoku v
kavárně v turisticky oblíbeném městě Marrakesh,
který zabil 16 lidí. Podle policistů se hlavní
podezřelý již přiznal k věrnosti teroristické síti
Al-Kaida a údajně se již snažil bojovat po boku
islamistů v ruské republice Čečensko a v Iráku.
Poslední teroristický útok se v Maroku odehrál v
roce 2003, kdy sebevražedný atentátník zaútočil
na americkou ambasádu v Casablance a zabil 45
lidí.

Čínská vláda provedla v minulém roce masivní
investice do Latinské Ameriky
06.05.2011 Podle studie OSN vzrostla míra
investic Číny do tohoto regionu o 40% na 113
miliard dolarů v roce 2010. Brazílie přijala investice
v hodnotě 48,5 miliardy a Mexiko 17,7 miliardy
dolarů. Hlavním lákadlem pro čínské investice jsou
přírodní zdroje zemí Latinské Ameriky, které v
souvislosti s rozkvětem čínského průmyslu a
stavitelství hrají pro Čínu klíčovou roli.

Jižní Korea ratifikovala smlouvu o volném
obchodu s EU
06.05.2011 Tamní parlament by tak měl podpořit
vzájemný obchod mezi oběma stranami, jehož
hodnota by se měla pohybovat okolo 100 miliard
eur ročně. Dohoda odstraní většinu celních bariér
během příštích pěti let.

Indonéská ekonomika posílila o 6,5% v prvním
čtvrtletí
06.05.2011 Odhady ekonomů na růst největší
jihoasijské ekonomiky tak byly přesně splněny.
Příčinou tohoto jevu je zvýšená konzumní aktivita
obyvatel země i vyšší míra investic, která
povyrostla o 27% oproti stejnému období minulého
roku.

Technici poprvé od neštěstí vstoupili do
budovy reaktoru JE Fukušima Daiichi
05.05.2011 Do budovy prvního reaktoru byla
nainstalována ventilace s cílem odstranit ze
vzduchu v objektu škodlivé látky. Poté bude moci
být nainstalováno nové chladící zařízení, které
nahradí prozatímní kropení reaktoru vodou. Stejný
postup čeká i na další reaktory, uvnitř jejichž budov
je hladina radiace stále na nebezpečné úrovni.

ČNB předpovídá růst ekonomiky v letošním i
příštím roce
05.05.2011 Pro letošní rok předpovídá ČNB růst
1,5% HDP, který bude ovšem zpomalen fiskální
politikou vlády a nižšími zahraničními investicemi.
Zvýšený růst je ovšem očekáván v roce 2012, kdy
dle současných prognóz bude česká ekonomika
posilovat o 2,8% HDP.

Boehner: "Je nutno uvažovat o radikálních
škrtech v rozpočtu."
05.05.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
John Boehner vyjádřil nutnost vyhledání toho
nejlepšího možného návrhu na radikální škrty ve
státním rozpočtu. Základní chybou byl doposud
fakt, že se mluvilo o škrtech ve výši jen několika
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desítek miliard, podle Boehnera by se však mělo
jednat o redukcích v řádu bilionů, pokud USA chce
s naprostou vážností zredukovat svůj státní dluh
na tolerovatelné hodnoty.

V JAR se ozývají hlasy vyzývající ke
znárodňování průmyslu, dolů a půdy
05.05.2011 Vlivný vůdce mládežnické organizace
vládnoucí strany ANC, Julius Malema, vyzval k
masovému zabavování půdy a znárodnění
hlavních průmyslových odvětví. Dále šéf svazu
mládeže Afrického národního kongresu zkritizoval
současné vedení své strany za "měkký postup".
Malema je jedním z nejznámějších a
nejpopulárnějších politiků v této nejsilnější africké
ekonomice a prosazuje již delší dobu znárodnění
jihoafrických dolů. Pro investory v JAR se jedná o
poplašnou zprávu také proto, že před měsícem
bylo zahájeno znárodňování v sousedním
Zimbabwe.

Alassane Ouattara byl oficiálně prohlášen
prezidentem Pobřeží slonoviny
05.05.2011 Ústavní rada Pobřeží slonoviny se
shodla a ratifikovala výsledky listopadových voleb
2010, dle kterých vyhrál Alassane Ouattara a
porazil tak Laurenta Gbagbu. Ovšem byla to právě
Ústavní rada Pobřeží slonoviny, která před více
než 5 měsíci prohlásila vítězem voleb bývalého
prezidenta Laurenta Gbagbu, jenž je nyní vězněn
někde na severu země. Výsledkem konfliktu, který
po volbách nastal, když se vítězem voleb prohlásil i
Alassane Ouattara, jsou tisíce zabitých lidí a více
než 1 milion lidí musel opustit své domovy.

Další napětí v Gabonu - opoziční vůdce
obviněn z velezrady
05.05.2011 Prezident Ali Bongo Odimba se
rozhodl nechat obvinit svého největšího politického
rivala Andre Mba Obameho z velezrady, neboť se
při nepokojích na začátku roku 2011 prohlásil
prezidentem a pokusil se na sebe strhnout moc
inspirován děním v severní Africe a Pobřeží
slonoviny. Odborníci nyní mají obavy o stabilitu
tohoto ropného producenta.

Vydavatelé knih dnes protestovali proti nárůstu
DPH na knihy
05.05.2011 V Praze dnes protestovali vydavatelé
knih. Nesouhlasí se zvýšením DPH na knihy z 10%
na 17,5%, které by mělo vzrůst do 2 let kvůli
neschopnosti státu financovat důchodovou
reformu.

Kongo by mohlo dopadnout jako Pobřeží
slonoviny, varují mezinárodní organizace
05.05.2011 Organizace International Crisis Group
uvedla, že v Demokratické republice Kongo kvůli
špatně zajištěným přípravám na volby a

nedostatečné kontrole hrozí vzhledem k místnímu
napětí podobný vývoj, jaký nastal po volbách v
Pobřeží slonoviny. International Crisis Group také
vyzvala konžskou vládu, aby připravila záložní
plány pro krizovou úřednickou vládu na přechodné
období mezi volbami v případě, že dojde k
problémům. Demokratická republika Kongo zažila
pouze dvoje volby od roku 2003, kdy skončil místní
konflikt, který připravil o život 5 milionů lidí.

Dopravní odboráři vyžadují setkání s
premiérem
05.05.2011 Osobní setkání s premiérem Petrem
Nečasem (ODS) požaduje Koalice dopravních
odborových svazů proto, aby s ním mohla
pohovořit o probíhajících dopravních reformách,
které shledává zcela nedostatečnými a
nedomyšlenými. V případě nulové odezvy jsou
odbory připraveny zahájit protesty včetně stávek.

Francie zve Rusko do kontaktní skupiny pro
Libyi
05.05.2011 Paříž si podle slov francouzského
ministra zahraničí Alaina Juppé přeje, aby se
Rusko stalo účastníkem kontaktní skupiny pro
Libyi, tvořené zeměmi, které mají zájem na
vyřešení konfliktu mezi povstalci a plukovníkem
Muammarem Kaddáfím. Kontaktní skupina
vytvořená v březnu v Londýně a zahrnující 22 zemí
a některé mezinárodní organizace se dnes v Římě
sešla již podruhé.

Prezident USA Barack Obama oficiálně
poděkuje jednotkám zapojeným do útoku na
Usamu bin Ládina
05.05.2011 Americký prezident přicestuje zítra na
základnu Fort Campbell ve státě Kentucky, aby
zde poděkoval všem jednotkám zapojeným do
útoku na teroristu Bin Ládina, které se již navrátily
zpět do USA. Prezident se již setkal ve středu s
viceadmirálem Williamem McRavenem, který byl
podle oficiální zprávy vrchním velitelem akce
přísně tajné speciální skupiny, která zlikvidovala
jednoho z nejhledanějších mužů světa.

Cena americké ropy klesá o 8 %
05.05.2011 Podle nejnovějších údajů klesla cena
americké ropy o 8 % pod hranici 100 dolarů za
barel. Dolar prodělal již po několikáté masivní
propad a úroveň nezaměstnanosti ve Spojených
státech je nejvyšší za posledních 8 měsíců. Cena
Brent ropy je momentálně na 110 dolarech za
barel.

Minský soud odsoudil pět představitelů
opozice k trestu odnětí svobody
05.05.2011 Představitelé běloruské opozice byli
odsouzeni ke třem a čtyřem rokům odnětí svobody
nepodmíněně za „účast v masových nepokojích“, k

nimž došlo v Minsku po běloruských
prezidentských volbách v prosinci 2010.

Evropská komise chce standardizovat
železniční dopravu v EU
05.05.2011 Evropská komise se chystá od příštího
roku zavést nová pravidla pro železniční dopravu v
Evropské unii, zahrnující standardizaci tarifů a
jízdních řádů. Ty jsou dle mínění komise v
jednotlivých členských zemích velmi rozdílné, což
zatěžuje cestující.

Mimořádná schůze sněmovny ke kauze
ProMoPro byla přerušena
05.05.2011 Předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová přerušila dnešní mimořádnou
schůzi sněmovny, na které měli ministři Miroslav
Kalousek a Alexandr Vondra hovořit ke kauze
údajně předražené zakázky pro firmu ProMoPro.
Schůze byla přerušena z důvodu hospitalizace
ministra obrany Alexandra Vondry. Na přerušení
se shodlo vedení Poslanecké sněmovny, schůze k
této kauze by se měla konat v červnu.

Prezident jmenoval čtyři nové inspektory
ÚOOÚ
05.05.2011 Prezident Václav Klaus dnes na
základě návrhu Senátu jmenoval Františka
Bartoše, Boženu Čajkovou, Petra Krejčí a Daniela
Rovana inspektory Úřadu pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ). Svých funkcí se ujmou 1. června.
Rozhodnutí prezidenta nyní musí ještě
spolupodepsat premiér.

Německá kancléřka Angela Merkel plánuje
uzavření jaderných elektráren do roku 2022
05.05.2011 Na veřejnost unikly informace
z chystaného plánu vládního kabinetu, který počítá
s odkolonem od energie z jádra mezi lety 2018 a
2022. Svaz ochrany německé přírody jde v tomto
smyslu ještě dál. Navrhuje ustoupit od jaderné
energie do roku 2014. Německé energetické
koncerny varují před skokovým zdražením cen.

V Budapešti je za válečné zločiny souzen
bývalý velitel četnictva
05.05.2011 Sándor Képíró, jemuž je dnes 97 let,
měl během 2.světové války nařídit vraždu celkem
36 židů a romů v Srbské Volvodině. Po válce utekl
do Argentiny, odkud se roku 1996 vrátil zpět do
Budapešti, kde jej objevil lovec nacistů ze střediska
střediska Simona Wiesentahla. Stařec dnes svou
vinu popřel a soud naplánoval dalších 6 slyšení.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
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DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
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