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Řecký parlament schválil další úsporný balíček
30.06.2011 Parlament Řecka dnes odhlasoval
úsporná opatření, která mají uvolnit 28 miliard díky
škrtům ve výdajích, zvýšení daní a privatizačnímu
plánu. Veškeré části balíčku bez problému prošli,
pouze proti zřízení privatizační agentury, která má
mít na starost rozprodej státního majetku do
soukromého sektoru, hlasoval jeden poslanec
vládní strany PASOK. Tímto krokem si Řecko
otevřelo cestu k další půjčce od EU a
Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve výši 12
miliard eur - tyto peníze Athény naléhavě potřebují,
aby se Řecko vyhnulo státnímu bankrotu. Belgický
premiér Didier Reynders již před hlasováním
prohlásil, že ministři zemí eurozóny, v případě že
Řecko dnes výše zmiňovaný balíček schválí,
rozhodnou kladně o dvanáctimiliardové půjčce již
tuto neděli.

EU prodloužila spornou dohodu o rybolovu s
Marokem do roku 2012
30.06.2011 Evropská unie prodloužila smlouvu s
Marokem o rybolovu, která umožňuje Evropanům
lovit v marockých výsostných vodách. Dohoda
zároveň garantuje Maroku finanční benefity. Tento
bod spolu s tím, že dohoda souhlasí s rybolovem
evropských rybářských flotil ve výsostných vodách
Západní Sahary, kterou Maroko okupuje, stmeluje
ostatní severoafrické země proti Maroku. Maroko
je právě především kvůli okupaci Západní Sahary
a válkám i ni jediným státem Afriky, který není
členem Africké unie. Pro smlouvu hlasovalo 20 z
27 členských států. Dalším problematickým
aspektem dohody je i příměří mezi Marokem a
separatisty Západní Sahary zprostředkované OSN
v roce 1991, které říká, že vody Západní Sahary
musí být prospěšné pro místní obyvatele - toto se
bude muset EU snažit dokázat, bude-li chtít
dohodu dlouhodobě ukotvit.

V Egyptě opět dochází k nepokojům - více než
1000 zraněných demonstrantů
30.06.2011 Policie v hlavním městě Káhira za
pomoci slzného plynu a vodních děl rozhání davy
mladých demonstrantů, kteří nyní vyšli do ulic kvůli
nespokojenosti se stále nepřicházejícími
reformami. V Káhiře se podle místních svědků
jedná o největší násilné střety za poslední týdny.
Pouze dnes má egyptská policie na svědomí přes
1000 zraněných. Ministerstvo zdravotnictví také
oznámilo, že bylo těžce zraněno 40 policistů.
Vojenská rada Egypta tvrdí, že jde pouze o "něčí"
snahu rozdělit veřejnost a postavit ji proti státní
moci a bezpečnostním složkám, egyptský
premiér Essam Sharaf naopak prohlásil, že čeká
na bližší zprávy, kterých prý zatím nemá dostatek.

Poslední výzkumy ukazují na pravděpodobný
původ E.Coli - severní Afrika
30.06.2011 Více než 4000 lidí v Evropě a Severní
Americe již bylo nakaženo touto nebezpečnou
bakterií. Německá ohniska nákazy a stejně tak
francouzská oblast v okolí města Bordeaux jsou
spojena s dovezenými semeny pískavice z
Egypta. Odborníci z Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropský
úřad pro bezpečnost potravin prohlásili, že zpětné
sledování ukázalo na semena pískavice dovezená
z Egypta v roce 2009 a 2010. Podle vyšetřovatelů
mohlo ke kontaminaci semen dojít kdykoli v
dlouhých a složitých dodavatelských řetězcích
mezi semenářstvím, dopravci, balením a distribucí
-to podle nich také mohlo znamenat, že jiné
potenciálně kontaminované šarže semen jsou stále
k dispozici v rámci EU a případně i mimo její
území.

Francie se brání u OSN: "v Libyi nebylo
porušeno zbrojní embargo"
30.06.2011 Francie oznámila, že nebylo porušeno
zbrojní embargo, když dopravila přes 40 tun
vojenského materiálu povstalcům, protože dané
zbraně byly nezbytné pro ochranu civilistů. Francie
se tak stala první zemí NATO, která otevřeně
oznámila, že vyzbrojuje libyjské povstalce.
Francouzský velvyslanec při OSN Gerard Araud již
byl vystaven kritice některých členů OSN, kteří
považují dodávky zbraní za porušení rezoluce č.
1970, konkrétně odst. 9, který uvaluje absolutní
vojenské embargo na Libyi. Francouzi však tvrdí,
že následující rezoluce č. 1973 (vydaná později)
vyzývá členské státy OSN, aby "přijaly všechna
nezbytná opatření" k ochraně civilistů v Libyi. To
také dodává: "Bez ohledu na odstavec 9. rezoluce
1970.

V Súdánu vznikne demilitarizovaná zóna mezi 2
novými státy
30.06.2011 Zástupci severního a jižního Súdánu
se v rámci jednání v Etiopii pod záštitou Africké
unie dohodly, že vznikna demilitarizovaná hranice
mezi oběma budoucími státy. Demilitarizované
pásmo má zasahovat 10 km do území obou států
při délce 2000 km. Hranici pak budou kontrolovat
mírové jednotky Africké unie i OSN spolu s
pozorovateli obou zúčastněných stran. Strany se
ovšem stále nedohodly, jak hodlají utišit současné
boje na těchto hranicích, ani kdo a jakým
způsobem bude spravovat sporný region Abyei.

Zvedá se vlna kritiky proti Mezinárodnímu
trestnímu tribunálu
30.06.2011 Jednotlivý představitelé afrických států,
včetně Africké unie, zveřejnili svou kritiku
Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), který
podle slov mnohých z nich měří dvojím metrem -
odlišně v Africe než v jiných částech světa.
Zástupce hlavního prokurátora ICC Fatou
Bensouda se brání tím, že mnoho podnětů pro
mezinárodní zatykače vychází z Afriky samotné.
Vlna kritiky se spustila při zahájení vyšetřování ICC
v hlavním městě Pobřeží slonoviny.

Německý spolkový sněm rozhodne o útlumu
jaderné energetiky
30.06.2011 Sněm bude hlasovat o celém
energetickém balíčku, jenž se skládá z osmi
zákonů, v nichž se počítá s ukončením provozu
všech jaderných reaktorů do roku 2022. Ohledně
většiny zákonů panuje shoda napříč politickým
spektrem. 8 nejstarších reaktorů zůstává stále
mimo provoz a s odstavením většiny dalších
elektráren se počítá v roce 2015.

Řecký parlament čeká druhé hlasování o
rozpočtových škrtech
30.06.2011 Ani dvoudenní generální stávka
nedokázala včera večer zabránit vládě premiéra
Jorgose Papandrea v těsnému schválení tvrdých
úsporných opatření, které mají odvrátit státní
bankrot. Dnes vláda hlasuje o zvýšení daně z
přidané hodnoty, minimální daně ze mzdy a
konkrétní podobě rozpisu jednotlivých škrtů. 

Ve Velké Británii dnes stávkují učitelé proti
důchodové reformě
30.06.2011 Do stávky se zapojilo přes 750 000 lidí
včetně dalších státních zaměstnanců. kteří
nesouhlasí s vládním návrhem důchodové reformy,
který chce zvýšit věk pro odchod do penze na 66
let. Odbory také chtějí zabránit zvýšení poplatků
na penzi o 3%, které má podle nich zapříčinit
propad životní úrovně. V Anglii a Walesu zůstaly
dnes uzavřeny dvě třetiny škol. 

Prezident USA Barack Obama věří v brzkou
dohodu o státním dluhu s Republikány
30.06.2011 Na závažnost tohoto tématu
upozorňuje v poslední době i MMF. Americký
prezident vyjádřil naději na brzkou dohodu o
snížení státního dluhu ve svém televizním projevu.
Za jednu z priorit při řešení této otázky považuje
zrušení daňových úlev pro ropné společnosti i
ostatní významné firmy operující na americkém
území. Tento krok však zatím Republikáni
nepodporují.

USA chce posílit obchodní vztahy s Indií a mít
tuto zemi mezi 10 největšími obchodními
partnery
30.06.2011 To prohlásil Timothy Geithner,
americký ministr financí, po schůzce se svým
indickým protějškem. V současnosti je Indie 12.
největší obchodní partner nejsilnější světové
ekonomiky. Hodnota vzájemného obchodu mezi
oběma zeměmi činí zhruba 50 miliard dolarů
ročně, ale USA by rádo vidělo Indii v první desítce
obchodních partnerů kvůli vysokému potenciálu její
ekonomiky.

Bývalý taiwanský prezident obviněn ze
zpronevěry státních fondů
30.06.2011 Bývalý prezident 

Toyota opět povolává do servisů vozy kvůli
bezpečnostním obavám
30.06.2011 Největší světová automobilka povolala
do servisů za posledních osmnáct měsíců již 12
milionů vozů, kvůli zjištěným technickým
pochybením. Poslední výzva se týká 110 000
hybridních automobilů Highlander a Lexus RX400h
prodaných především v USA, Japonsku, ale i v
Evropě. Vedení společnosti uvedlo, že u těchto
modelů by mohlo dojít k poruše okruhu
zásobujícího vůz energií.

Dneškem vyprší ultimátum Věcí veřejných,
odpoledne se sejde K9
30.06.2011 Dnešní půlnocí vyprší ultimátum Věcí
veřejných, které daly koaličním partnerům, o
dodatku ke koaliční smlouvě. Některé z podmínek
jsou například vyšší obsazení VV na postech
náměstků v úřadech či personální změny v
obsazení ministerstev. O další budoucnosti vlády
by se mělo rozhodnout na dnešní schůzi ve
formátu K9, která se bude konat odpoledne.

Odbory dnes informují o dalších akcích proti
reformám
30.06.2011 Předáci odborů by dnes měli
informovat o dalších plánovaných akcích na
protest proti vládním reformám. Českomoravská
konfederace odborových svazů by potom měla
uveřejnit své výhrady k novele zákoníku práce a
důchodové reformě.

Důchodová reforma schválena
29.06.2011 Nový systém umožňuje tvoření účtů
vedených u soukromých fondů a následné
převedení  3 % ze sociálního pojištění na tyto účty.
Vláda chce tuto změnu z průběžného systému
právě financovat vyšším DPH.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
prosadil trojici reformních novel
29.06.2011 Zákon o zdravotních službách má
přinést základní úpravy pravidel, pojmů, pravidel
práce s dokumentací a pravidel vyřizování
stížností. Zákon o zdravotnické záchranné službě
stanovuje například povinné dojezdy sanitek na
území ČR na 20 min. Zákon o specifických
zdravotních službách se má vztahovat spíše na
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jednotlivce, kteří se nacházejí ve zvláštních
situacích. Reformy kritizoval stínový ministr David
Rath (ČSSD) s tím, že jde o revoluční přístup,
který však situaci ve zdravotnictví nezlepší.

Vláda schválila vznik Generální inspekce
bezpečnostních sborů
29.06.2011 Tato inspekce má být nezávislou
institucí a bude kontrolovat policii, celní správu a
vezeňskou službu. Kontrola se bude týkat všech
zaměstnanců těchto útvarů. Od zavedení tohoto
orgánu se očekává zefektivnění boje proti korupci.

Válečné lodě NATO začaly ostřelovat libyjskou
armádu
29.06.2011 K leteckému bombardování vládních
jednotek a území, které drží pod kontrolou, se nyní
přidalo i ostřelování válečnými loděmi
Severoatlantické aliance. Lodě ostřelují pozice
libyjské armády ve městě Zlitan, kde se jim daří
bránit v postupu povstalců na Tripolis. Libyjská
armáda zde také včera posílila své jednotky a
připravila několik odpalovacích zařízení pro rakety.
Podle svědků na místě je situace ve městě Zlitan
vážná.

V jižnímu Súdánu zabili nespořádané
bezpečnostní jednotky již přes 1400 lidí
29.06.2011 Vysoký komisař OSN pro lidská
práva Kyung-wha Kang oznámil, že situace v
jižním Súdánu je po bezpečnostní stránce v
tristním stavu. Podle něj jsou bezpečnostní složky
špatně disciplinované a jejich členy se narychlo
staly jednotky bývalých rebelů, které zdaleka
neplní svou novou funkci. Dalším problémem jsou
nové povstalecké skupiny v samotném jižním
Súdánu, které jsou stejným zdrojem násilí. Podle
OSN je již 1400 potvrzených obětí od začátku roku
2011, které má na svědomí jižní Súdánská
osvobozenecká armáda (SPLA) a povstalci, kteří s
ní bojují.

Francie pravděpodobně porušila zbrojní
embargo pro Libyi
29.06.2011 Podle francouzského deníku Le
Figaro, který se odvolává na vysoce postavené
zdroje ve francouzské armádě, shazovala
francouzská letadla v posledních několika týdnech
zbraně povstalcům bojujícím proti vládním
jednotkám - celkem mělo být povstalcům doposud
shozeno přes 40 tun zbraní. Francouzské
ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí i
ředitelství kontrarozvědky se k informaci
nevyjadřuje, ovšem Francie se tímto
pravděpodobně dopustila porušení rezoluce Rady
bezpečnosti OSN o zbrojním embargu uvaleném
na celé území Libye. Podle agentury AFP byly
zbraně povstalcům dopravovány i ze sousedních
států - agentura se taktéž odvolává na svůj zdroj,

který také tvrdí, že spojenci Francie se této
operace, kterou schválil osobně francouzský
prezident Nicolas Sarkozy po schůzce s
představiteli povstalců, neúčastní žádní z jejích
spojenců.

Jednání súdánských představitelů v Etiopii
29.06.2011 Představitelé jižního a severního
Súdánu nyní řeší nejožehavější témata, která se
týkají vzájemného vyrovnání a vzniku nového
nezávislého státu Jižní Súdán. Zatímco Jih
bagatelizuje výhrůžky Severu o uzavření ropovodů,
nedaří se dohodnout vyrovnání, které by rozdělilo
příjmy z ropy mezi oba dva státy (na jihu Súdánu
se ropa těží, ovšem na severu se nachází ropná
infrastruktura) a které by stejně tak rozdělilo dluh
jednotného Súdánu, který činí 38 miliard
amerických dolarů. Představitelé obou stran se
však předběžně dohodli na velmi riskantním
opatření ohledně bojovníků z bývalé partyzánské
armády SPLA bojující za osvobození jižního
Súdánu, kteří se po rozdělení ocitnou na území
severního Súdánu - mají být zařazeni do služby v
severosúdánské armádě.

V JAR pokračují spekulace o znárodňování 
29.06.2011 Zatímco debata o znárodňování
jihoafrických dolů pokračuje, velké společnosti,
které provozují těžby na území Jihoafrické
republiky, začínají dávat najevo své obavy. David
Brown, výkonný ředitel společnosti Platinum
Impala, která je druhým největším světovým
producentem drahých kovů, oznámil, že právě tato
politická diskuse ovlivňuje chování trhu. Stejně tak
David Brown tvrdí, že toto jednání může zasáhnout
schopnost těžebních společností vytvářet zisk, a
dokonce získávat dostatek kapitálu na udržení
svého chodu.

Policie opět zasahuje proti demonstrantům v
Egyptě
29.06.2011 Na hlavním káhirském náměstí Tahrir
policie slzným plynem a obušky opět rozháněla
stovky především mladých demonstrantů, kteří
napadali policejní jednotky kameny. Demonstranti
požadují rychlejší a otevřené vypořádání s
vysokými úředníky z doby vlády prezidenta
Mubaraka.

MMF pod novým vedením uvolní peníze Angole
29.06.2011 Mezinárodní měnový fond (MMF)
rozhodl po dohodě s angolskými představiteli, že
uvolní 136 milionů dolarů pro tohoto významného
afrického producenta ropy. Tyto peníze mají být
součástí již schválené půjčky ve výši 1,4 miliardy
dolarů, která je postupně Angole vyplácena. Šéf
mise MMF v Angole Mauro Mecagni uvedl, že
země provedla významná pokroková opatření
především v oblasti fiskální a platební bilance z

krize v roce 2009.

Prezident Sýrie slíbil politický dialog opozici
29.06.2011 Syrský prezident Bashar al-Assad
oznámil, že hodlá opozici k 10. červenci vyzvat k
zahájení rozhovorů, jejichž předmětem mají být i
ústavní změny. Reakce opozice je ovšem
negativní. Umírněnější považují dialog v současné
situaci za nedostatečný krok a radikální aktivisté
oznámili, že se konference nezúčastní, neboť by
mohla být státními orgány zneužita ve stínu
zabíjení a potlačování protestů.

Německo a Čína podepsaly smlouvy v hodnotě
15 milionů dolarů
29.06.2011 Celková hodnota obchodních smluv
uzavřených mezi Čínou a Německem v rámci
jednání čínského premiéra Wen Ťia-pao a
německé kancléřky Angely Merkel v Berlíně činí 15
miliard USD. Představitelé obou států uvedli, že v
průběhu příštích pěti let chtějí země objem
vzájemného obchodu zdvojnásobit na částku 200
miliard eur. Německo je v současné době
nejvýznamnějším obchodním partnerem Číny ze
států EU. Mezi podepsanými smlouvami je
například dohoda mezi společnostmi Airbus a
China Aviation Supplies o dodávce 88 letounů
A320, která má hodnotu 7,5 miliard USD.

Belenergo: Země je schopna zabezpečit se
elektřinou sama
29.06.2011 Přerušení dodávek elektrické energie
z Ruska nebude mít podle vyjádření běloruské
energetické společnosti Belenergo dopad na
běloruské spotřebitele. Ruská společnost InterRAO
důsledkem toho, že Minsk neuhradil dluh za
energii za tři minulé měsíce ve výši okolo 21
milionů dolarů, zastavila o půlnoci na
dnešek dodávky elektrické energie do Běloruska.

Ministr dopravy Radek Šmerda (VV) by rád
obhájil svoji funkci
29.06.2011 VV ho totiž mají v plánu v jeho
ministerské pozici nahradit náměstkem Lukášem
Hamplem. Po pondělní schůzce s předsedou
Radkem Johnem si ministr domluvil možnost
vystoupit před svým poslaneckým klubem a svoji
pozici se jim pokusí obhájit. Na základě úspěšnosti
jeho obhajoby se teprve ministr bude rozhodovat o
své možné rezignaci.

Panamští farmáři protestují
28.06.2011 Farmáři v Panamě zablokovali vjezd
přes jednu z řek, aby vyjádřili svoji nespokojenost s
údajně nedostačujícím financováním. Protestující
okupují úrodné území podél břehů a dožadují se
jednání s autoritami, jelikož při předchozích
diskuzích nebylo dosaženo žádné dohody.
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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
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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