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Haagský tribunál údajně uvažuje o vydání
zatykače na pluk. Kaddáfího
14.05.2011 Italský ministr zahraničních Franco
Frattini očekává,že by zatykač na Muammara
Kaddafiho mohl být vydán do konce května, a
předpovídá zvrat ve vývoji situace v Libyji. Po
vydání zatykače by už M. Kaddáfí nemohl získat
azyl v zahraničí.

V Rostocku začíná sjezd FDP
13.05.2011 Preference vládních Svobodných
demokratů stále klesají, což dělá starosti i
kancléřce Angele Merkel. Sjezd zvolí nástupce za
dosavadního šéfa strany Guida Westerwelleho,
který po neúspěšných volbách a následné vlně
kritiky odstoupil. Nejvýraznějším kandidátem na
post předsedy je Philipp Rösler, sirotek z
vietnamské války, jehož si adoptovali němečtí
rodiče.

Ukrajina vyhostila dva české diplomaty za
špionáž
13.05.2011 Ukrajina dnes podle oficiální zprávy
ministerstva zahraničí vyhostila dva pracovníky
vojenského atašé českého velvyslanectví v Kyjevě.
Podle mluvčí ukrajinské kontrarozvědky SBU
Maryny Ostapenkové diplomaté několik let
prováděli špionáž v ukrajinském zbrojním průmyslu
a zajímali se i o zakázky pro Rusko, zejména o
raketové projekty. Ministerstvo označilo za zvlášť
znepokojivou skutečnost, že se nepřijatelného
jednání dopustili diplomaté „tak spřátelené a
partnerské země, jakou je pro Ukrajinu Česká
republika“. Zároveň vyjádřilo naději, že incident
„nevrhne stín na budoucí vzájemné vztahy mezi
oběma zeměmi“. Český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg poukázal na možnou spojitost
vyhoštění českých diplomatů s nedávným
udělením azylu bývalému ukrajinskému ministrovi
Bohdanu Danylyshynovi.

Zpravodajství PressEXPRESS.cz dočasně
pozastaveno
13.05.2011 Server PressEXPRESS.cz na
dočasnou dobu pozastavuje svůj plnohodnotný
provoz z důvodu přípravy nového uživatelského
rozhraní a interních pracovních úprav.
Zpravodajská databáze je ovšem stále otevřena.
Děkujeme za pochopení, vaše redakce
PressEXPRESS.cz

Na italský ostrov Lampedusa připlulo více než
tisíc dalších uprchlíků z Libye
13.05.2011 Informovaly o tom dnes italská média.
Italský ministr vnitra Roberto Maroni vyjádřil
nespokojenost s tím, že země Evropské unie
nepřijaly dostatečná opatření ke snížení přílivu
uprchlíků ze Severní Afriky do Itálie.

Finští nacionalisté odchází do opozice
12.05.2011 Předseda finské euroskeptické strany
Praví Finové Timo Soini dnes oznámil, že strana
odmítá pokračovat v koaličních jednáních a
přechází do opozice. Praví Finové takto reagovali
na dohodu mezi Národní koaliční stranou (KOK) a
sociální demokracií, které se rozhodly podpořit
plánovanou finanční pomoc Evropské unie
Portugalsku. Jednání o vládě nadále pokračuje.

Srbská delegace navštívila Kosovo, byla
napadena kameny
12.05.2011 Během své oficiální návštěvy v
kosovské Prištině byla srbské delegace vedená
Borislavem Stefanovićem napadena příznivci
kosovské krajně pravicové opoziční strany. Jedná
se o první návštěvu srbských představitelů od
jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova 17.

února 2008, jež proběhla v rámci jednání
zprostředkovávaných Evropskou unií.

Ministr školství chce od příštího roku posunout
termín státních maturit 
12.05.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) má v
plánu od příštího roku posunout termín státních
maturit o měsíc dříve, tedy na duben, a to kvůli
přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zároveň
hodlá změnit pořadí písemných a ústních zkoušek.
Maturanti by měli začít zkouškami písemnými.

Španělské město Lorca postihlo zemětřesení
12.05.2011 Otřesy země o síle 5 stupňů
Richterovy škály zabily nejméně 9 lidí a dalších
150 zranily. Historické centrum města bylo téměř
celé zničeno. Tisíce obyvatel města zatím zůstává
v městských parcích.

Německo také uvažuje o zavedení celních
kontrol na hranicích
12.05.2011 Před dnešní schůzkou ministrů vnitra
v Bruselu to prohlásil německý ministr vnitra
Hans-Peter Friedrich. Schengen by podle něj měl
zareagoval na příliv imigrantů ze severní Afriky.
Namátkové celní kontroly již zavedlo Dánsko.
Česká republika je proti jakémukoli omezování
volného pohybu osob.

Státní zástupci podali obžalobu na prezidenta
NKÚ Františka Dohnala
12.05.2011 Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 7
dnes podala návrh na obžalobu prezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Františka
Dohnala, a to z důvodu, že odmítl vydat
kontrolnímu orgánu sněmovny podklady, které by
umožnily audit hospodaření NKÚ. Případ bude
posuzovat Obvodní soud pro Prahu 7. V případě
pravomocného odsouzení hrozí šéfovi NKÚ dva až
deset let vězení.

Předseda VV Radek John již podepsal svou
demisi
12.05.2011 Místopředseda vlády a předseda Věcí
veřejných Radek John již podepsal svoji demisi.
Nyní čeká, až ji bude moci předat premiérovi Petru
Nečasovi (ODS). Šéf VV o svém odchodu
informoval média a poté i předsedu vlády ve
středu.

Škody na prvním reaktoru JE Fukušima Daiichi
jsou větší než se předpokládalo
12.05.2011 Podle vedení jaderné elektrárny je
poškozena tlaková nádoba reaktoru, odkud uniká
radioaktivní voda. Poškození nejspíše zavinily
roztavené palivové tyče, ale přesné důvody nejsou
zatím známé. Přístroj, který měl měřit hladinu vody
v zařízení byl pravděpodobně poškozen.

USA vyvrací, že cílem operace bylo zabít Bin
Ladena
12.05.2011 Generál Eric Holder ve svém projevu
řekl, že celá akce měla za cíl zajmout nebo zabít
vůdce obávané teroristické skupiny. Jeho zajetí
bylo žádanější a v případě, že by jednotky nebyly
samy ohroženy, nemělo dojít k jeho zabití. Podle
armádního velení ale neměly vojáci na výběr.

Členové Kongresu USA viděli na fotkách tělo
mrtvého bin Ladina
12.05.2011 Podle oficiální zprávy byly zveřejněny
kontroverzní fotky mrtvého Osamy bin Ladina pro
vybrané členy Kongresu USA. Prezident Obama
nechtěl tyto fotografie zveřejnit plošně, jelikož se
obával reakcí ze strany islámského světa.
Republikánský senátor James Inhofe přiznal, že se
stoprocentní určitostí poznal na snímkách mrtvého

teroristu, který je teď již pouhou minulostí. Chtěl
touto výpovědí přesvědčit všechny pochybující,
kteří se domnívají, že smrt Ladina byla jen
nastrojený podvod.

Takeda plánuje odkoupení Nycomed za 12
miliard dolarů
12.05.2011 Největší japonský výrobce léků Takeda
přiznal, že jedná s privátně vlastněnou švýcarskou
farmaceutickou společností Nycomed o jejím
odkoupení za zhruba 12 miliard dolarů. Tímto
krokem chce Takeda uskutečnit významný krok v
rozšíření na evropský kontinent. Takeda již v roce
2008 odkoupila americkou společnost Millennium
Pharmaceuticals specializovanou na výrobu léků
proti rakovině za 8 miliard dolarů.

Republikáni USA plánují silné redukce výdajů
do vzdělání
11.05.2011 Republikáni Sněmovny reprezentantů
USA odhalí podle zákulisních zdrojů v několika
dnech svůj plán rozpočtu na příští fiskální rok
začínající 1. října tohoto roku. V něm dojde k
redukcím státních výdajů mnoha sektorů,
především pak školského a vzdělávacího systému.
Nedojde však podle předpovědí k omezování
výdajů do armádních záležitostí USA.

Gingrich bude kandidovat v prezidentských
volbách USA 2012
11.05.2011 Bývalý mluvčí Bílého domu a
republikán státu Georgia Newt Gingrich bude podle
oficiálního prohlášení kandidovat na post
prezidenta v nadcházejících prezidentských
volbách. Podle odborníků je právě Gingrich zatím
nejpravděpodobnějším kandidátem republikánské
strany vůbec.

Příbuzní Osamy bin Ladina vyžadují od USA
důkazy jeho smrti
11.05.2011 Podle oficiální zprávy požádali příbuzní
zabitého teroristy Osamy bin Ladina Spojené státy
americké, aby jim dodaly podrobné informace a
jasné důkazy o jeho smrti. Ladinův syn Omar, který
již dříve odsuzoval otcův terorismus, přiznal, že
americký prezident Barack Obama je právně i
politicky zodpovědný za Ladinovu smrt, musí tak
rodině poskytnout nutné odpovědi a důkazy.

Dánsko obnoví celní kontroly na hranicích s
Německem a Švédskem
11.05.2011 Na zavedení stálých kontrol se shodla
menšinová vláda s nevládní pravicově
populistickou Dánskou lidovou stranou (DVP),
která požadovala obnovení běžných hraničních
kontrol v souvislosti s nekontrolovaným přílivem
uprchlíků a nárůstem příhraniční kriminality.
Opatření má začít platit během dvou až tří týdnů
především na dánsko-německé hranici, má se
však týkat také přístavů a mostu spojujícího
Dánsko a Švédsko.

Běloruský rubl devalvoval téměř o 30 %
11.05.2011 K devalvaci došlo v důsledku zrušení
omezení pro pohyb směnného kurzu zavedených
Národní bankou Běloruska poté, co v březnu
v zemi vznikl deficit cizích měn na domácím trhu.
Kurz rublu běloruských bank směl až dosud
převyšovat úředně stanovený kurz maximálně o
dvě procenta. Bělorusko je podle expertů v
hluboké hospodářské krizi. Země požádala o úvěr
ve výši 1 miliardy dolarů sousední Rusko, které jej
však poskytnout odmítlo. EurAsEC poskytnutí 2
miliardové půjčky stále zvažuje.
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Sněmovna schválila tzv. malou důchodovou
reformu 
11.05.2011 Poslanecká sněmovna dnes schválila
novelu zákona o důchodovém pojištění, takzvanou
malou důchodovou reformu. Ta má garantovat
vyšší penze lidem s většími mzdami. Zároveň
mimo jiné také hovoří o postupném
zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu.
Novelou se nyní bude zabývat Senát.

Předseda VV Radek John končí ve funkci
vicepremiéra
11.05.2011 Předseda strany Věci Veřejné Radek
John dnes oznámil, že se rozhodl rezignovat na
post vicepremiéra. V reakci na toto oznámení byl
přijat prezidentem Václavem Klausem na
Pražském hradě, kde projednávali jeho další
působení ve vládě.

21. května se koná demonstrace odborů proti
vládním reformám
11.05.2011 V sobotu 21. května se v Praze
uskuteční demonstrace odborů proti vládním
reformám. V 11:55 se vydají od Domu odborových
svazů na pražském Žižkově na Václavské náměstí,
kde by měly protesty pokračovat. Odboráři
demonstraci považují za poslední varování před
započetím razantnějších akcí.

Politické napětí v Chile
11.05.2011 Hrozící stávka studentů, protesty proti
energetickému projektu Hidroaysen, střety mezi
politickými silami a těžkooděnci a přítomnost
armády popisují situaci v Chile. Policisté byli
nařčeni z obtěžování demonstrantů a jejich
následného zatčení. Studentské federace mezitím
čekají na udělení povolení uspořádat protestní
pochod.

Čína odmítá kritiku USA za porušování lidských
práv
11.05.2011 Podle čínského ministerstva zahraničí
mají obě dvě země rozdílný postup, ale i stádium
vývoje, a proto se jejich přístup k některým
záležitostem liší. USA opětovně označilo čínský
přístup k lidským právům a k demokracii za
žalostný a naprosto evidentní. Čínská vláda však i
přesto vidí v této záležitosti jakýsi historický vývoj,
a zároveň vyzývá druhou stranu, aby byly
vzájemné rozhovory i nadále založeny na
vyrovnanosti a vzájemném respektu.

Toyota zaznamenala výrazný propad zisku
11.05.2011 Zisk společnosti za první čtvrtletí
tohoto roku se propadl o 77% oproti stejnému
období minulého roku. Analytici však očekávají
opětovný rychlý nárůst. Viníky jsou přerušení
zásobování jednotlivými díly a elektrickou energií.
Čistý zisk Toyoty v prvním čtvrtletí činil 315,5

milionu dolarů.

Tokyo Electric Power přistoupilo na podmínky
státní finanční pomoci
11.05.2011 Majitel a provozovatel JE Fukušima
Daiichi souhlasil s drastickou restrukturalizací na
oplátku za finanční pomoc vlády při splácení
kompenzací za způsobenou krizi. TEPCO by mělo
výrazně snížit mimokompenzační výdaje a
přistoupit na vyšetřování postupu celého vedení
společnosti. Technikům se mezitím podařilo
zastavit únik radioaktivní vody do šachty pod třetím
reaktorem.

Dvě nejdůležitější města Jemenu jsou
ochromena - přes 20 lidí již bylo zabito
11.05.2011 Hlavní město Jemenu Sanaa a
průmyslové centrum Taiz jsou ochromeny novými
masovými nepokoji. V ulicích dochází k otevřeným
střetům a bezpečnostní složky jen dnes zastřelily
přes dvě desítky lidí. Demonstranti stále požadují
odchod jemenského prezidenta. Prezident
Jemenu Ali Abdullah Saleh se dříve již dohodl s
opozicí na odchodu výměnou za beztrestnost,
ovšem při podepisování smluv svůj postoj změnil,
čímž dle expertů zcela zablokoval možnost
mírového řešení situace v Jemenu.

Tanky syrské armády ostřelují město Homs
11.05.2011 Armádní tanky ostřelovaly rezidenční
čtvrti v Homsu, podle bojovníků za práva v Sýrii jde
již o třetí město napadené tankovými jednotkami.
Zároveň je podle zpráv v Homsu slyšet i střelba z
těžkých kulometů. Město Homs se ukázalo jako
nejlidnatější centrum odporu proti prezidentu Sýrie
Basharu al-Assadovi. Zatím došlo k zabití dvou lidí.
Bratranec prezidenta Assada v rozhovoru pro New
York Times prohlásil, že rodina Assadů se
rozhodně nevzdá a bude bojovat až dokonce,
neboť v zemi vládne již 41 let.

Ugandský opoziční vůdce se nesmí vrátit do
Ugandy
11.05.2011 Kizza Besigye, opoziční vůdce, který
před dvěma týdny odletěl do Keni, nebyl vpuštěn
na palubu letadla do Ugandy se zdůvodněním, že
letadlo by v Ugandě nemohlo přistát. Kizza
Besigye, který byl protikandidátem
prezidenta Yoweri Museveniho, byl jedním z těch,
kteří volali po protestech - Uganda se tak dostala
do celonárodní krize, která pokračuje. Vrátit
se Besigye chtěl den před 4. slavnostním
prezidentským slibem Yoweri Museveniho, který
tak bude opět uveden do úřadu.

Uganda bude těžit ropu - Východoafrické
společenství postaví nový ropovod
11.05.2011 Východoafrické společenství (EAC) se
rozhodlo vybudovat nový plynovod a ropovod,

který by spojil dva nejnovější členy EAC Rwandu a
Burundi s Ugandou na severu- měla by tak být
posílena energetická bezpečnost obou zemí.
Hlavní město Ugandy, Kampala, bude spojeno s
hlavním městem Rwandy, Kigali, přičemž v další
fázi bude dostavěno i spojení mezi Kigali a hlavním
městem Burundi, Bujumbura. Výstavbu povede
Uganda, přičemž EAC na ni poskytne 600 000
dolarů. Uganda totiž v roce 2006 objevila při
hranicích s Demokratickou republikou Kongo
bohatá uhlovodíková ložiska, kde se dle prvních
odhadů dá vytěžit přes 2 miliardy barelů, ovšem
všichni se shodují, že ložiska jsou pravděpodobně
ještě mnohem větší. Uganda také oznámila, že
plánuje výstavbu nových rafinérií, pro něž nyní
potřebuje ještě 2 miliardy dolarů.
Společnost Tullow Oil, která vedla průzkumy
oznámila, že těžba ropy by měla být zahájena na
začátku roku 2012.

Řecko ochromila generální stávka
11.05.2011 Odbory protestují proti plánovaní
privatizaci státního majetku a 15%
nezaměstnanosti. Většina obyvatel s šetřením
souhlasí, vadí jim však, že vláda hledá východisko
z hospodářské krize pouze ve zvyšováním DPH,
zdaňováním a snižováním platů. Stávka zasáhne
školy, úřady, nemocnice i vnitrostátní lety.

Britská vládní koalice je již rok u moci
11.05.2011 Přestože v nedávných regionálních
volbách utrpěla koalice konzervativců a liberálních
demokratů velké ztráty, premiér David Cameron
hodnotí uplynulých 12 měsíců pozitivně. Jeho
kabinet, je první koaliční vládou v Británii po 65
letech. Podařilo se mu snížit deficit veřejných
financí, ale však za cenu hospodářského poklesu.
Podporu části veřejnosti vláda ztratila prosazením
školného na vysokých školách.

Plzeň dostane od státu 100 mil korun
10.05.2011 Město Plzeň, které bylo zvoleno
městem kultury pro rok 2015, dostane od státu
finanční podporu ve výši 100 mil korun. Návrh k
tomuto kroku bude předložen ministrem kultury
Jiřím Besserem  (TOP 09). Tato suma bude
využita pouze na kulturní aktivity.

Sněmovnou prošla novela rušící zákon o
neziskových nemocnicích
10.05.2011 Sněmovnou dnes v prvním čtení prošla
novela, jež ruší zákon o neziskových nemocnicích.
ČSSD, která tento zákon před pěti lety prosadila, s
jeho zrušením nesouhlasí. Zamítnout návrh novely
se jí ovšem nepodařilo. Předloha nyní putuje do
druhého čtení.
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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
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