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Francie a Rusko mohou do konce roku přejít na
dlouhodobá víza
01.07.2011 Francie a Rusko mohou do konce roku
2011 zrušit krátkodobá a přejít na dlouhodobá
víza. Oznámil to dnes francouzský ministr
zahraničí Alain Juppé po jednání se svým ruským
protějškem Sergejem Lavrovem v Moskvě. Francie
je podle slov A. Juppé rovněž připravena podílet
se na reorganizaci cestovního ruchu na Kavkazu.
Dalšími tématy setkání obou ministrů zahraničí
byla situace v Sýrii a v Libyi.

Rusko, Bělorusko a Kazachstán od dnešního
dne ruší celní kontroly na hranicích
01.07.2011 Jedná se o další krok v rámci budování
celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a
Kazachstánem, který má usnadnit pohyb zboží
mezi těmito státy a přispět k jejich ekonomickému
růstu. Celní unie, na jejímž území žije přibližně 60
% všech obyvatel bývalého SSSR, je budována od
ledna 2010. Všechny tři státy plánují pokračovat v
ekonomické integraci.

Ázerbájdžán zakázal ruskému novináři vstup
do země
01.07.2011 Ministerstvo zahraničí Ázerbájdžánu
zapsalo na „černou listinu“ novináře ruského
deníku Izvestija, v němž 29. a 30. června vyšly dva
články o pobytu žurnalisty na území Náhorního
Karabachu. Jak uvedl tiskový mluvčí MZV
Ázerbájdžánu Elkhan Polukhov, ruský novinář má
zakázaný vstup do země v souvislosti s „nelegální
návštěvou Náhorního Karabachu“, který Baku
považuje za své území.

Bělorusko zaplatilo Rusku dluh za elektřinu
01.07.2011 Bělorusko dnes ruské energetické
společnosti InterRAO plně uhradilo dluh za
elektrickou energii ve výši 1,5 miliardy rublů
(přibližně 900 milionů Kč). Důsledkem toho, že
Minsk neuhradil dluh za elektřinu za tři měsíce,
přerušilo Rusko o půlnoci na 29. června dodávky
elektrické energie do Běloruska. Příčinou vzniku
dlužné částky se stala měnová krize a s ní
související nedostatek devizových zdrojů, jimiž by
Bělorusko dovoz energie uhradilo.

Rusko vytvoří dvě vojenské jednotky na obranu
svých zájmů v Arktidě
01.07.2011 Ministerstvo obrany Ruské federace
plánuje umístit dvě zvláštní vojenské jednotky
v Arktidě za účelem ochrany zájmů země v této
oblasti. Oznámil to ruský ministr obrany Anatolij
Serďukov. Informace přišla poté, co včera ruský
premiér Vladimir Putin oznámil záměr Ruska
rozšiřovat svou přítomnost a prosazovat své zájmy
v oblasti Arktidy. Tato oblast je zřejmě bohatá na
ropu a zemní plyn, podle odhadů expertů se zde
může skrývat až čtvrtina světových
zdrojů. Jako možné lokality umístění jednotek byly
jmenovány Murmansk a Archangelsk na severu
země.

Volkswagen si zajišťuje většinový podíl ve
společnosti Man
01.07.2011 Automobilka Volkswagen si zajistila
většinový podíl v německém výrobci nákladních
automobilů Man. Doufá tak, že tímto krokem
usnadní spolupráci firmy Man se švédskou
společností Scania vlasněnou z velké části právě
automobilovým výrobcem Volkswagen. Podle
expertů jde o snahu německé automobilky VW
získat prominentní postavení v evropském sektoru
výroby nákladních vozidel.

Řetězce Fast-food začínají v USA prodávat
alkohol
01.07.2011 Mezi nejznámější Fast-food řetězce,
které se rozhodly pro tento podle expertů odvážný
krok, patří např. Burger King či Sonic. Odborníci
přiznávají, že prodej alkoholu je jasnou snahou o
posílení prodejů řetězců především ve večerních a
nočních hodinách, kdy výdělky těchto společností
rapidně klesají. V americkém státě Florida byl tento
pokus již zahájen.

Polsko se ujímá předsednictví v EU
01.07.2011 Od 1. července 2011 se Polsko
oficiálně ujímá předsednictví v EU. Varšava
převzala předsednickou štafetu od Maďarska.
Polsko již dalo najevo, že se chce ukázat před
evropskou sedmadvacítkou jako silný a stabilní
stát.

Prodeje GM stoupají
01.07.2011 V červnu tohoto roku stouply prodeje
společnosti GM o 10,2 %. Jedná se o výrazný
nárůst, který podpořil  celkový nárůst prodejů firmy
v první půlce tohoto roku o 16,8 %. Jedinou
společností zastřešovanou GM, která prokázala
pokles prodejů v uplynulém měsíci, je společnost
Cadillac, jejíž prodeje klesly o 7,9 %.

Vlna kriminality v Puerto Ricu
01.07.2011 Puerto Rico zaznamenává zvýšenou
míru kriminality, během tohoto roku bylo
registrováno na 555 násilných úmrtí, téměř o 100
více než za stejné období loňského roku. Každý
víkend tak zřejmě z důvodu odplaty mezi
jednotlivými drogovými gangy, které usilují o
kontrolu svých teritorií, zemře 10 lidí.

Honduras zaznamenává zvýšenou emigraci
01.07.2011 Momentální ekonomická situace,
nedostatek pracovních míst a zvýšená míra násilí v
Hondurasu dle expertů zapříčinily zvýšení počtu
emigrantů. Honduraští občané cestují především
do Spojených států amerických. Výrazný počet
emigrantů tak zřejmě bude znamenat změny v
postupech vlády.

Chorvatsko uzavřelo přístupové rozhovory s
EU
01.07.2011 Dohoda o vstupu do EU by mohla být
podepsána v listopadu. Členství Chorvatska v EU
má v zemi podporu napříč politickým spektrem.
Vláda doufá, že se stane impulzem k novým
reformám.

Zadržovaní francouzští novináři se vrátili z
Afghánistánu
01.07.2011 Hervé Ghesquiére a Stéphane
Taponier byli rok a půl rukojmími neznámých
ozbrojenců. Oba novináře na letišti osobně přivítal
prezident Nicolas Sarkozy. Ministr zahraničí Alain
Juppé rezolutně popřel, že by Francie za své
občany zaplatila výkupné.

Venezuela posiluje spolupráci s Ekvádorem a
Sýrií
01.07.2011 Venezuelská a ekvádorská vláda se
shodly na podpisu dohod, jejichž podstatou je
spolupráce  zemí za účelem podpory turismu mezi
oběma národy. Obsahem dokumentů je pak dále
sdílení zkušeností v oblasti marketingu. Venezuela
dle všeho též jedná o dohodě se Sýrií, a to
ohledně námořní dopravy.

Monako žije knížecí svatbou
01.07.2011 Monacký kníže Albert II. dnes pojal za
svou choť bývalou jihoafrickou reprezentantku v
plavání Charlene Wittstock. Ani Albertova matka

nebyla urozeného původu, neboť kníže Rainier III.
se roku 1956 oženil s holywoodskou hvězdou
Grace Kelly. Městský stát dnes večer čekají
pompézní oslavy. Albertovým nástupcem je nyní
jeho sestra, a tak se pár pokusí co nejdříve zplodit
potomka.

Německo poskytne NATO zbraně pro zásah v
Libyi
01.07.2011 Prohlášení ministra obrany Thomase
de Maiziériho, který hodlá dát NATO k dispozici
laserem naváděné pumy a rakety, zvedlo v
Německu vlnu nevole. Opozice požaduje po vládě
vysvětlení, neboť podle slov německého ministra
zahraničí se Německo války v Libyi neúčastní. 

Německá armáda je od 1.7. složená pouze z
profesionálních vojáků
01.07.2011 Německo pozastavilo půlroční
povinnou vojenskou službu jako jeden z
posledních států NATO. Limit dobrovolníků, které
armáda láká smlouvou na 23 měsíců a průměrným
měsíčním platem 1000 eur, je již pro tento rok
naplněn. S nedostatkem pracovních sil se nyní
potýkají sociální zařízení, do nichž každým rokem
proudilo 90 tisíc mladíků, kteří upřednostnili civilní
službu před vojnou.

Britské odbory ztrácí podporu opozice
01.07.2011 Čtvrteční stávky učitelů a státních
zaměstnanců se zúčastnila téměř polovina škol z
Anglie a Walesu. Celkově však státních
zaměstnanců stávkovala pouze pětina. Odborům
se nepodařilo vyvinout dostatečný tlak na vládu,
který by zapříčinil požadované změny penzijní
reformy. Se stávkou nesouhlasí ani opoziční
labouristé, neboť podle nich nemá dostatečnou
podporu veřejnosti. 

Růst zpracovatelského průmyslu v USA zrychlil
01.07.2011 Institut nákupních manažerů zveřejnil
čerstvé výsledky, podle kterých stoupl index
průmyslové aktivity amerického zpracovatelského
průmyslu na 55,3 bodu z květnových 53,5 bodu. Je
to první zlepšení v sektoru za poslední 4 měsíce,
ve kterých zpracovatelský průmysl stagnoval.
Výsledky tak nenaplnily očekávání analytiků, kteří
čekali další výrazný pokles k hodnotě 50 bodů.

Panetta se stává novým ministrem obrany USA
01.07.2011 Dosavadní šéf Ústřední zpravodajské
služby (CIA) Leon Panetta se stal novým ministrem
obrany USA. Ve své funkci nahradil Roberta
Gatese, který ve čtvrtek 30.6. odešel do důchodu.
Nového ministra čeká podle expertů nelehká
práce, jelikož hned po svém nástupu bude muset
začít pracovat na plánovaných škrtech ve výdajích,
které americký prezident Barack Obama stanovil
na 400 milionů dolarů během následujících 12 let.
Ministr Panetta je mimo jiné jedna z hlavních
postav, která se podílela na dopadení a
zneškodnění nejhledanějšího teroristy světa
Osamy bin Ladina.

Americký prezident Obama uspořádá diskuzi
na Twitteru
01.07.2011 Americký prezident Barack Obama se
rozhodl uspořádat internetovou diskuzi, do níž
mohou lidé posílat otázky pomocí Twitteru.
Hlavním tématem diskuze bude podle oficiálních
zdrojů ekonomika a tazatelé budou omezeni ve
zprávě 140 znaky. Bílý dům dnes oznámil, že
debata proběhne dne 6. července 2011.

Clinton: "Damašek musí přejít k pravým
reformám."
01.07.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
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Clinton prohlásila, že Damašek se musí
rozhodnout pro pravý přechod k demokracii, jinak
prý bude čelit s postupem času stále
organizovanějšímu odporu než doposud. Vůbec
první schůzku opozičních představitelů, kterou
vláda tento týden schválila, označila za významný,
avšak v mnohém nedostačující krok. Reagovala
tak na krvavé incidenty z východu Sýrie z dnešního
dne, při kterých vyšly do ulic statisíce Syřanů, aby
podpořili snahu o odstoupení současného
syrského prezidenta Bašára Assada.

Dneškem nabývá účinnosti novela zákona o
pozemních komunikacích
01.07.2011 Dnešním dnem nabývá účinnosti
novela zákona o pozemních komunikacích, která
mimo jiné nově upravuje otázku bezpečnosti
pozemních komunikací na transevropské silniční
síti či zavádí funkce auditora bezpečnosti
pozemních komunikací a akreditace k poskytování
školení. Změny novela přináší i v oblasti úhrady za
užití vybraných pozemních komunikací.
Například vozidla obecní nebo městské policie a
Vězeňské služby by podle ní měly patřit mezi
vozidla osvobozená od zpoplatnění.

Dánsko obnovuje od příštího týdne celní
kontroly na svých hranicích
01.07.2011 Ministr daňových záležitostí Peter
Christensen potvrdil, že Dánsko obnoví hraniční
kontroly v úterý. Vláda premiéra Larse Lökkeho
Rasmussena na návrh obnovení  kontrol na
hranicích přistoupila na nátlak pravicově
populistické Dánské lidové  strany (DVP). Oficiálně
vláda plán zdůvodňuje potřebou bojovat proti 
přeshraniční kriminalitě. Zvýšené celní kontroly se
mají týkat i námořních tras včetně trajektů. Podle
Evropské komise by ale mohlo jít o porušení
schengenské dohody o volném pohybu osob,
přičemž Kodaň sklidila kritiku i sousedních vlád
Švédska a Německa. Obranou Dánska je tvrzení,
že na hranicích mají být rozmístěni pouze celníci,
nikoliv policisté, kteří nebudou provádět pasové
kontroly.

 

Americký Senát schválil jméno nového šéfa
CIA - je jím velitel sil NATO a USA v
Afghánistánu
01.07.2011 Americký Senát potvrdil jmenování
gen. Davida Petraeuse novým ředitelem CIA. Jeho
protikandidát, dosavadní ředitel CIA, Leon Panetta
se stane novým ministrem obrany USA. gen. David
Petraeus se svého nového postu ujme v září
tohoto roku, do té doby bude CIA řídit náměstek
ředitele Michael Morell. Gen. Petraeus vyzdvihl,
který je vyzdvihován pro svou roli ve válce v Iráku,
kde velel navyšování počtu amerických jednotek,

čelí dle svých slov skličujícím úkolům pro CIA:
"nutnost poskytování přesných zpravodajských
informací o vývoji v Afghánistánu, sledování a
neutralizace ozbrojenců na několika kontinentech
a monitorování klimatických změn a jejich dopad
na politickou situaci a celosvětovou hospodářskou
krizi."

Třetí CK v úpadku - I. Parkam Holidays
01.07.2011 I. Parkam Holidays vyhlásila úpadek. V
současnosti se v Bulharsku a Řecku rekreuje 325
jejích klientů, kteří jsou pojištěni proti úpadku a
budou Generali pojištovnou a.s. repatriováni zpět
do České republiky. Generali však nemá povinnost
dodržet stanovenou délku pobytu a tak klientům,
kterým bude zájezd zkrácen, vznikne nárok na
vyplacení náhrady, stejně jako těm, kteří na
zaplacený zájezd vůbec neodjedou.

Byl ustanoven mezinárodní výbor pro
prošetření povstání v Bahrajnu a jeho potlačení
01.07.2011 Pětičlenný výbor vytvořený kvůli
povstání v Bahrajnu je složen z odborníků na
lidská práva a právních expertů, kterým má být
umožněn neomezený přístup do úředních spisů a
vyslechnutí všech svědků. Tento panel má podle
slov předsedy pomoci obnovit bezproblémové
soužití menšinové sunnitské skupiny s většinovými
šííty. Předsedou výboru je egypťan Cherif
Bassioun, který je profesorem práva a expertem
OSN pro vyšetřování válečných zločinů, přičemž
se podílel na založení Mezinárodního trestního
tribunálu v Haagu (ICC). Povstání vedla níže
situovaná šíítská většina proti sunnitské královské
rodině od února do března, demonstranti však byli
nakonec rozehnáni za pomoci intervenčních sil ze
Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Jihoafrickou republiku čeká celostátní stávka
01.07.2011 Jihoafrická unie, zastupující
zaměstnance v odvětví ropného, farmaceutického,
chemického průmyslu a sektor spotřebního zboží ,
oznámila, že příští týden zahájí celostátní stávku,
neboť selhala jednání s vládou. Stávky se zúčastní
více než  70 000 pracovníků, kteří požadují  11 -
13 %  navýšení mezd kvůli více než dvojnásobné
inflaci, ke které postupně dojde na přelomu roku
2011/12. Dále zaměstnanci požadují minimální
mzdu 6.000 rand, což je 15 000 korun

Býval šéf MMF Dominique Strauss-Kahn byl
pravděpodobně obviněn neprávem
01.07.2011 Vyšetřování případu sexuálního
napadení, které má mít na svědomí nyní již bývalý
šéf MMF Dominique Strauss-Kahn ukazuje, že
obvinění jsou falešná. Dominique Strauss-Kahn byl
zatčen 14. května před svou plánovanou kampaní
za zvolení francouzským prezidentem, přičemž dle
předběžných průzkumů měl ve Francii téměř jisté

vítězství vzhledem k upadající popularitě
současného francouzského prezidenta Nicolase
Sarkozyho. Pokojská, která Strausse-Kahna
obvinila před obviněním telefonicky hovořila s
mužem v americkém vězení. Probírali, co jaké
benefity by obvinění mohlo přinést. Muž , se
kterým pokojská mluvila, byl  jedním z lidí, kteří v
posledních dvou letech poslali na účet pokojské
100 000 dolarů.

Libyjští rebelové jsou opět zatlačováni
01.07.2011 Libyjští povstalci opět ustupují ze
svých pozic u města Bir al-Ghanam, 80 km jižně
od hlavního města Tripolisu. Libyjské armádě,
stále loajální Muammaru Kaddafimu se podařilo
opět postoupit za pomoci raketové techniky ruské
výroby.

Prezident jmenoval Karolínu Peake
vicepremiérkou, Pavla Dobeše ministrem
dopravy
01.07.2011 V rámci dohody koaličních stran o
pokračování ve vládě dnes prezident Václav Klaus
jmenoval dva nové členy vlády. Jedná se o
místopředsedkyni Věcí veřejných Karolínu Peake,
která byla jmenována do funkce vicepremiérky a
na starost bude mít vedení legislativní rady vlády.
Dále prezident jmenoval nového ministra dopravy,
jímž se stal pražský manažer VV Pavel Dobeš.

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.

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.
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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
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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