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Čínské pirátství ničí americkou ekonomiku
19.05.2011 Podle údajů americké International
Trade Commission stálo čínské pirátství a padělání
softwaru Spojené státy americké zhruba 48 miliard
dolarů. 28 miliard z částky se týkalo informačního
sektoru, asi 18 miliard poté oblasti high-tech. Podle
názoru expetů mohlo být v USA bez těchto ztrát
vytvořeno přibližně 2,1 milionu nových pracovních
pozic.

Prezident USA Barack Obama měl proslov na
téma změny v arabském světě
19.05.2011 Americký prezident Obama vyslovil
myšlenku, že revoluce a protesty vedoucí ke
svrhnutí autoritativních režimů představují v
arabském světě historický mezník. Prezident
prohlásil, že změny usilující o zavedení
demokracie budou plně podporovány Spojenými
státy a přinesou všem státům jen cestu k novému
blahobytu. Kromě toho vyjádřil naději v otázce
vyřešení izraelsko-palestinských vztahů a tvrdě
vyzval syrského prezidenta Assada k dialogům s
demonstranty.

Češi nesplácejí svoje hypotéky
19.05.2011 Objem nesplácených hypoték
zaznamenal čtyřnásobný nárůst oproti roku 2008 a
blíží se 20 miliardám korun, což tvoří 3,17% z
celkového objemu dlužné částky u hypoték, který
činí 613 miliard korun. Pro kondici bank tak nadále
nepředstavují zásadní komplikaci.

Dopravní podnik Praha vykázal provozní zisk
18.05.2011 Zisk z provozu ve výši 2 712 milionů
korun vykázal za loňský rok DPP. Oproti loňskému
ztrátovému roku dokázal snížit provozní náklady a
vybrat o 1,3% více na jízdném.

Podle MDI konkurenceschopnost Česka
neklesá
18.05.2011 Institute for Management Development
zveřejnil každoroční žebříček
konkurenceschopnosti, kde si Česká republika
oproti minulému pohoršila o jedno místo mezi 59
hodnocenými zeměmi. Zdánlivý pád je způsoben
započtením Spojených arabských emirátů, které
nebyly dříve hodnoceny. Díky infrastruktuře a
otevřenosti ekonomiky zůstává ČR v čele mezi
postkomunistickými zeměmi.

Vláda se dnes bude zabývat reformními zákony
18.05.2011 Na dnešním vládním jednání by mělo
dojít je schválení nového občanského zákoníku a
sociálních zákonů navržených ministrem práce
Jaromírem Drábkem (TOP 09). Dále by se měl
opětovně projednávat zákon měnící podmínky
stavebního spoření.

K9 dnes čeká jednání o vládní spolupráci 
18.05.2011 Zástupci stran vládní koalice se dnes
ve formátu K9 sejdou k projednávání situace ve
vládě a k diskuzi o nedůvěře a skandálech strany
VV. Veškeré otázky spojené s financováním strany
VV by měly být vyřešeny, stejně tak případné
personální změny v koaliční vládě.

ČSSD požaduje odvolání zbylých ministrů VV z
vlády
18.05.2011 Předseda ČSSD Bohumil Sobotka
dnes za celou stranu vystoupil s požadavkem na
premiéra Petra Nečase (ODS), aby odvolal zbylé
ministry VV z vlády z toho důvodu, že jsou podle
předsedových slov zkorumpováni,
zkompromitováni, ztratili důvěru a není tedy
možné, aby se nadále podíleli na řízení země.
Vláda by také měla posoudit, zda je působení VV
vůbec v souladu se zákonem.

Ministr školství: Od r.2015 se budou maturity
skládat v elektronické podobě
18.05.2011 Ministr školství Josef Dobeš (VV) se
dnes vyjádřil, že od r.2015 by studenti měli skládat
maturity elektronicky, protože by to nejen
usnadnilo mnoho administrativní práce, ale navíc
by zkoušky vyšly levněji. Dříve ke zjednodušení
systému ale dojít nelze, protože smlouvy s
dodavateli jsou uzavřeny na 4 roky.

Železniční odboráři připravují stávku
17.05.2011 Důvodem k přípravám stávky je
nesouhlas železničních odborářů s rozhodnutím
vlády o omezení dotací na regionální osobní
dopravu. Podle předsedy Odborového sdružení
železničářů (OSŽ) Jaroslava Pejši je velmi těžké
najít s vládou společnou cestu, stávka by tedy
měla být uspořádána do 3 týdnů.

Ministr zdravotnictví začal představovat
reformy v nemocnicích
16.05.2011 Dneškem začal ministr zdravotnictví
Leoš Heger (TOP 09) ve Fakultní nemocnici v
Hradci Králové představovat plánované reformy
ministerstva. Ministr takto hodlá osobně informovat
ještě dalších 6 nemocnic, a to především o
příplatcích za nadstandardní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo
novou strategii na zvýšení
konkurenceschopnosti ČR
16.05.2011 Ministerstvo dnes představilo plán a
strategii na zvýšení konkurenceschopnosti země
mezi roky 2012 až 2020. Tato strategie by měla
zařadit ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných
zemí světa. Podle ministra průmyslu Martina
Kocourka je třeba se zaměřit na infrastrukturu,
makroekonomiku, zdravotnictví, podnikání,
finanční trhy a trhy práce a na inovace.

Emanuel Rahm se stává starostou Chicaga
16.05.2011 Bývalý šéf štábu Bílého domu
Emanuel Rahm se stal oficiálně novým primátorem
města Chicaga. Rahm pracoval dříve mimo jiné
jako poradce bývalého prezidenta Billa Clintona.
Podle expertů však stojí dnes Rahm před těžkým
úkolem zkonsolidovat zpět kritický finanční stav
města, které je citelně zasaženo hospodářským
poklesem.

Katolická církev na Slovensku spustila kampaň
před sčítáním lidu
15.05.2011 Slovenští katolíci podle svých slov
chtějí zjistit, kolik jich doopravdy je. Z toho důvodu
církev zaplatila billboardovou kampaň, která
Slováky nabádá, aby se na sčítacím formuláři
přihlásili ke katolickému vyznání. Podle mnohých
chce církev pouze získat větší příspěvky od státu. 

Švýcarsko v referendu rozhoduje o zákazu
euthanasie pro cizince
15.05.2011 Podle průzkumů má referendum
vyvolané švýcarskými konzervativci pouze malou
šanci na úspěch. Během loňského roku přijelo do
Švýcarska zemřít více než 800 cizinců. 

KLDR údajně vyměňovala raketovou techniku s
Íránem
15.05.2011 Podle OSN měla Severní Korea i
navzdory zákazu jakéhokoliv obchodu s jadernou a
raketovou technologií sdílet a vyměňovat určité
technologické poznatky s Íránem. KLDR provedla
minulý rok dva jaderné testy a na konci roku
údajně vstoupila do poslední fáze obohacování
uranu. Tamní armáda však zatím ještě
nedisponuje dostatečně výkonným nosičem, který
by mohl donést těžší jaderné hlavice na větší

vzdálenost.

Poslanec Babák stáhl svoji kandidaturu na
předsedu VV
15.05.2011 Jako důvod uvedl M. Babák to, že
neustálé mediální útoky na něj poškozují i stranu.  
        O křeslo předsedy VV tak nyní zabojují 3
zbývající kandidáti: současný předseda strany
Radek John, předsedkyně poslaneckého klubu
Karolína Peake a poslankyně Dagmar Navrátilová.

TOP 09 bude dnes jednat o situaci VV
15.05.2011 Předsednictvo TOP 09 se dnes sejde k
jednání o situaci ve vládě a straně VV.
Místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek se vyjádřil,
že je přes veškeré aféry strany VV důležité udržet
koalici, protože předčasné volby by pozdržely
plánované reformy, a to nejméně o rok.

Podle Evropské komise česká ekonomika
nesplní očekávaný odhad růstu
15.05.2011 Evropská komise očekávala nárůst
české ekonomiky pro letošní rok o 2,3%, prozatím
to ale vypadá, že dosáhne jen 2%. Tímto se
zhoršují i předpoklady na ekonomický růst ČR pro
další rok. Podle komise je tempo ekonomického
nárůstu taženo především zahraničním obchodem.

Podle ministra dopravy je nutná reorganizace
ŘSD 
15.05.2011 Ministr dopravy Radek Šmerda
prohlásil, že ministerstvo plánuje až 3-násobně
navýšit finanční částky na dopravní výstavbu.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) obdržel
letos asi 10 mld korun a na další rok má
rozjednáno dalších 20 mld korun, které by
potřeboval navýšit ještě o 12 mld, aby mohl splnit
plán výstaveb. K rychlejšímu a efektivnějšímu
výkonu dopravních objektů by měla přispět
reorganizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na
akciovou společnost, která by spadala do
vlastnictví státu.

Petronas chce v Malajsii investovat 20 miliard
dolarů
14.05.2011 Cílem investice bude vybudování nové
rafinérie na zpracování surové ropy na jihu země
ve strategicky výhodné lokaci, která bude blízko
jak přepravním uzlům, tak zdrojům. Termín zadání
zakázky bude nejspíše konec roku 2016.
Společnost chce využít příležitosti, kterou
představuje stále větší energetická a palivová
náročnost Asie.

Čína odmítá uznat nového tibetského vůdce
14.05.2011 Čínská vláda bude prý jednat pouze s
Dalajlámou nebo s jeho lidmi. Setkání s nově
zvoleným tibetským premiérem čínská strana
odmítla, ačkoliv nová hlava tibetské exilové vlády
je podle svých slov ochotna jednat kdykoliv a
kdekoliv. Čína tvrdí, že současná tibetská exilová
vláda je ilegální skupina, kterou nebude uznávat.

Pakistán znepokojen honbou USA na vůdce
Talibanu Omara
14.05.2011 Pakistán je zaskočen a znepokojen
snahou Spojených států amerických o dopadnutí
vůdce Talibanu Omara. Ten se podle americké
kontrarozvědky nachází v současnosti na území
státu Pakistán, konkrétně ve městě Quetta
nedaleko od afgánských hranic. Pakistánská vláda
však popřela jeho přítomnost, a dokonce
prohlásila, že zmiňované město Quetta, kde se
Omar údajně má nacházet, vůbec neexistuje.
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Ománské bezpečnostní síly zatkly protestující
demonstranty
14.05.2011 Podle oficiální zprávy došlo k zatčení
desítek demonstrantů v ománském městě Salalah
požadujících nové pracovní příležitosti a vyšší
výplaty. Bezpečnostní síly střílely podle výpovědi
očitých svědků varovné výstřely do vzduchu a
zničily stany na prostranství, kde si prostestující
vytvořili svůj tábor.

Kerry: "Vztah USA a Pakistánu po bin Ladinově
smrti není jistý."
14.05.2011 Americký senátor John Kerry prohlásil
ve svém proslovu, že Spojené státy v každém
případě chtějí Pakistán jako jednoho z hlavních a
klíčových spojenců v boji proti extrémistům a
terorismu. Smrt Osamy bin Ladina označil jako
zlomový moment, který teprve v následujících
měsících prozradí, zda americko-pakistánské
diplomatické a politické vztahy se budou ubírat
pozitivním směrem.

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.

Předseda VV Radek John svou demisi
premiérovi předá v úterý
13.05.2011 Předseda Věcí veřejných Radek John
dnes po mimořádném jednání klubu VV novinářům
oznámil, že svoji rezignaci na post vicepremiéra
předá předsedovi vlády Petru Nečasovi (ODS) na
úterní společné schůzi, kterou sjednal za tímto
účelem.

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
omezeno
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.
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