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ÚOHS zrušil výběrové řízení na opravu mostů
na Liberecku
16.07.2011 Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže rozhodl o zrušení tendru na opravu více
než 50 mostů na silnicích II. a III. tříd v Libereckém
kraji. Podle úřadu byla kvalifikační
kritéria nastavena diskriminačním způsobem.
Liberecký kraj se rozhodl vypsat nové výběrové
řízení.

Podpora přepravy nákladu pomocí železnic na
Kubě
16.07.2011 Kubánské ministerstvo dopravy chce
postupně přepravovat většinu nákladu státních
společností a agentur pomocí železnic, a to za
účelem snížení nákladů za palivo. Tyto podniky by
tak mohly ušetřit až polovinu ze současných
přepravních výdajů.

Průměrný plat v Mexiku klesl
16.07.2011 Dle národního průzkumu průměrný
příjem mexických rodin během roku 2010 klesl.
Data Národního statistického institutu ukazují, že
ve srovnání s rokem 2008 se jedná o 12,3%
pokles. Výdaje domácností se též snížily, a to
přibližně o 4%.

Nizozemské státní dráhy projevily zájem o
provozování českých rychlíků
16.07.2011 Dceřiná společnost nizozemského
státního železničního dopravce Nederlandse
Spoorwegen známá jako Abellio CZ projevila
zájem o provozování dotované rychlíkové dopravy
na českých kolejích. Rozšířila tak výčet
společností, které plánují vydělávat dotacemi z
prodělečného provozu na železnici. Seznam tratí,
které se otevřou konkurenci, se minulý týden
rozrostl o další dvě: Pardubice - Liberec a Plzeň -
Most. Již dříve byl oznámen záměr vyhlásit tendr
na tratích Olomouc - Jeseník, Ostrava - Praha a
Ústí nad Labem - Cheb.

Turecko je připraveno zmrazit vztahy s EU
16.07.2011 Turecký ministr zahraničí Ahmet
Davuto

Turecká vláda slibuje pokračovat v
demokratických reformách i přesto, že útoky
PKK nepolevují 
16.07.2011 Turecká vláda veřejně přislíbila
pokračovat v připravovaných reformách a v hledání
kompromisů v řešení "kurdské otázky" i přes to, že
PKK ve čtvrtek brutálně zabila 13 tureckých
vojáků. Premiér Recep Tayyip Erdo

V dubnu 2012 dojde k propojení české a polské
dálniční sítě
16.07.2011 Premiér Petr Nečas po tiskové
konferenci s polským premiérem Donaldem
Tuskem prohlásil, že v dubnu příštího roku dojde k
propojení české a polské dálniční sítě. ČR musí
ještě dostavět úsek z Bohunína k polským
hranicím ve směru z Ostravy. Polsko chce dálniční
síť rozšířit ještě před mistrovstvím Evropy ve
fotbale, které zahájí spolu s Ukrajinou začátkem
června příštího roku.

9% obyvatel ČR trpí příjmovou chudobou
16.07.2011 Český statistický úřad zveřejnil
informaci, podle níž 9% z celkové populace ČR
disponuje minimálními částkami a trpí tedy tzv.
příjmovou chudobou. Hranice příjmové chudoby je
zhruba 112 tis. korun/rok na člena domácnosti. V
průměru tak tito lidé mají k dispozici max 9300 Kč/
měsíc.

Premiér hovoří o původní dohodě o 19-ti%
základní sazbě DPH
16.07.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) prohlásil,
že je možné, že se nakonec základní sazba DPH
ustálí na původní 19-ti% sazbě s tím, že snížená
sazba by měla platit pro knihy, tiskoviny a léky.
Svůj postoj odůvodnil tím, že je třeba vyrovnat
veřejné rozpočty a snížit výši veřejného dluhu; je
tedy důležité zvažovat razantnější kroky. Návrh
prosazuje spolu s ministrem financí Miroslavem
Kalouskem (TOP 09). Proti návrhu se staví strana
VV.

Brazílie a Nikaragua podepisují dohodu 
15.07.2011 Brazilský ministr zahraničí Antonio
Patriota a jeho nikaragujský protějšek Samuel
Santos podepsali dohodu o vzájemné spolupráci
obou zemí a vzájemné výměně v oblastech jako je
například využívání bioenergie či šetrnější metody
k získání dřeva. Brazílie též nabízí technickou
pomoc Nikarague, a to ve znovuzalesňování.

Ministr zahraničí se chystá vládě znovu
předložit koncepci zahraniční politiky
15.07.2011 Na příštím zasedání vlády, které se
koná 20. července, má ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg (TOP 09) v plánu předložit
návrh nové koncepce zahraniční politiky na příští
roky. Ke koncepci měli v červnu výhrady premiér
Petr Nečas a ministr obrany Alexandr Vondra, v
reakci na to ministr zahraničí uvedl, že se
chce věnovat vysvětlování kapitoly o EU, v plánu
měl také rozšíření kapitoly o NATO.

Prezident ČR přijme předsedu ČSSD Bohuslava
Sobotku
15.07.2011 Prezident Václav Klaus přijme v
úterý 19. července na Pražském hradě předsedu
ČSSD Bohuslava Sobotku. Probírat by měli
pravděpodobně aktuální dění v politice, bližší
podrobnosti k programu schůze ovšem známy
nejsou.

Do ČR přijel polský premiér Donald Tusk
15.07.2011 Do Prahy dnes přijel polský
premiér Donald Tusk. Hlavním tématem návštěvy
by měla být evropská politika. Během dneška by
se měl setkat se svým českým protějškem
premiérem Petrem Nečasem, odpoledne bude
přijat také na Pražském hradě prezidentem
Václavem Klausem. Spolu s polským premiérem
do ČR přijeli také polští ministři obrany,
infrastruktury, resortu místního rozvoje a náměstek
ministra hospodářství pro energetiku.

Horní komora italského senátu schválila
úsporný balíček
15.07.2011 Pro úsporná opatření hlasovalo 161
senátorů, proti bylo 135. V pátek bude o úsporném
programu jednat dolní komora.

Francouzi se přes stoupající ztráty nehodlají
stáhnout z Afghánistánu dříve než v roce 2014
15.07.2011 
Ministr obrany Gerard Longuet uvažuje o přijetí
opatření ke zvýšení bezpečnosti francouzských
vojáků sloužících v Afghánistánu, neboť za
poslední dva dny padlo za oběť sebevražedným
útokům 6 Francouzů. Navzdory socialistům, kteří
požadují urychlené stažení všech vojáků ze země,
prezident Nicolas Sarkozy nehodlá měnit plán, jenž
počítá s odchodem francouzské armády z
Afghánistánu do roku 2014.

Novináři BBC na protest proti propouštění
vstoupili do 24h stávky
15.07.2011 Žurnalisté nesouhlasí s odvoláváním

pracovníků prestižního zahraničního vysílání BBC
World Service. Stávka má podporu britského
Národního svazu žurnalistů. 

Od příštího týdne platí v Belgii zákaz nošení
Burek
15.07.2011 Belgie jako druhá evropská země po
Francii vydala zákon zakazující nošení oděvu
zahalujícího obličej. Parlament se pokoušel uvést
tento právní předpis v platnost již minulý rok, ale
díky předčasným volbám se tak nestalo. Za
zahalování obličeje hrozí pokuta 137 eur a zároveň
až sedmidenní vězení. 

MPSV navrhuje úpravu systému vyplácení
sirotčích důchodů
14.07.2011 Ministerstvo práce navrhuje změnu ve
vyplácení sirotčích důchodů. V současnosti má na
sirotčí důchod 

VV jsou nespokojené s návrhem rozpočtu
ministra financí
14.07.2011 Vládní strana Věci veřejné má vážné
připomínky k návrhu rozpočtu, který předložil
ministr financí Miroslav Kalousek na poradě
ekonomických ministrů. VV se domnívají, že je
návrh v rozporu s koaliční smlouvou.

Výbor pro práva dítěte má výhrady k novele
zákona o střídavé péči
14.07.2011 Vládní výbor pro práva dítěte
nedoporučuje schválit n

Letiště USA čelila za posledních 10 let více než
25 000 porušení bezpečnostních pravidel
14.07.2011 Podle oficiálních zdrojů bylo spácháno
na amerických letištích více než 25 tisíc porušení
bezpečnostních pravidel od listpadu 2001. Jednalo
se z velké části o drobné přestupky, v horších
případech docházelo k nepovolenému vniku
pasažérů na palubu letadel bez řádné kontroly
letištní službou. V průměru tak došlo na každém
americkém letišti k 5 bezpečnostním porušením za
každý rok od začátku uvedeného období.

Bombejí otřásly další smrtící výbuchy
14.07.2011 Jedná se o další teroristický atentát od
toho v roce 2008. Tři exploze zabily osmnáct lidí a
desítky jich bylo zraněno. Indická vláda z útoku
obviňuje pákistánské islámské extremisty.
Pákistánská vláda vyjádřila nad událostí lítost,
nicméně je nespokojená s neustálým obviňováním
z indické strany.

Německá vláda zabavila letadlo thajskému
princi
14.07.2011 Boeing 737 byl princi Vajiralongkornovi
zabaven kvůli dluhu 43 milionů dolarů, který měl
splatit před dvaceti lety dnes již neexistující
německé stavební firmě. Thajská vláda označila
zabavení letounu za vysoce nevhodné.

Čínská vláda zablokovala v roce 2010 přes 1,3
milionu internetových stránek
14.07.2011 Celkový počet webových stránek v
zemi však vzrostl v průběhu minulého roku na 60
miliard. Čínská vláda blokuje většinu stránek kvůli
údajnému protistátnímu obsahu. Nedávno byla
pomocí internetu zorganizována například tzv.
"jasmínová revoluce". V zemi je uživatelům
zakázán přístup na většinu stránek typu Youtube,
Facebook a Twitter.

Německo chystá prodej hlídkových člunů do
Angoly
14.07.2011 Prodej potvrdila kancléřka Angela
Merkel, která je nyní na návštěvě Afriky, a ihned
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poté se ocitla pod palbou kritiky. Opozice chce
záruku, že budou zbraně skutečně použity k
ochraně angolských hranic před piráty a ne proti
odpůrcům místního režimu. Německé ministerstvo
obrany tento týden také potvrdilo, že kontroverzní
prodej 200 tanků do Sýrie skutečně proběhl. 

Italský senát jedná o úsporném balíčku
14.07.2011 Program, který sestavila vláda, má
stagnující ekonomice přinést v příštích letech 47
miliard eur a zajistit vyrovnaný rozpočet do roku
2014. Itálie nemá příliš vysoký schodek státního
rozpočtu, státní dluh je však druhý nejvyšší v
eurozóně hned po Řecku. Čeká se, že úsporný
balíček projde senátem bez problémů. Opozice i
přesto žádá demisi vlády, neboť ji viní z
ekonomických potíží Itálie.

News Corporation Roberta Murdocha vzdala
koupi většiny akcií společnosti BSkyB
14.07.2011 Britský parlament po skandálu
nedělníku News of the World s odposlechy
plánoval vydání rezoluce, která by australskému
magnátovi R.Murdochovi zabraňovala v koupi
většiny akcií televizní společnosti BSkyB.
Rozhodnutí News Corporation sklidilo kladné
ohlasy v britském parlamentu i médiích. Premiér
David Cameron ohlásil vytvoření parlamentní
komise, na jejíž dotazy bude R.Murdoch se svým
synem Jamesem a bývalou šéfredaktorkou listu
News of the World Rebecou Brooks příští týden
dobrovolně odpovídat. 

USA žádají větší bezpečí při práci s jaderným
materiálem
14.07.2011 Mnozí přední američtí odborníci v čele
s Komisí pro regulaci zacházení s jaderným
materiálem se shodli na nutnosti vytvoření nových
a systematických pravidel, které pomohou vyloučit
případná nebezpečí při selhání jaderných reaktorů.
Odvolávají se na nedostatečnou důslednost a
přehnanou lehkomyslnost americké vlády, která
prý nepodniká nutné kroky  k zabezpečení
jaderných elektráren.

V Bílem Domě pokračují spory o dlužním
deficitu státu 
14.07.2011 Americký prezident Barack Obama se
v současné době snaží vést dialog mezi
Demokratickou a Republikánskou stranou USA o
možném navýšení maximální povolené hranice
dluhu státu. Pokud jednání neskončí dohodou do
2. srpna tohoto roku, hrozí USA insolvence, z
čehož plyne i navýšení úrokových sazeb a prudké
oslabení dolaru.

Cena zlata vystoupala na své maximum
14.07.2011 Cena zlata se nachází v současné
době na nejvyšší hranici za posledních 5 let. Jedna

unce se nyní prodává za 1 590 dolarů. Podle
expertů je tento rekord zapříčiněn stále se
prohlubující dlužní krizí celé eurozóny.

Poslanecká sněmovna podpořila důchodovou
reformu
13.07.2011 Na dnešní mimořádné schůzi
Poslanecké sněmovny vládní koalice podpořila
důchodovou reformu, a to ihned v prvním čtení.
Opozice se stavěla proti. Reforma upravuje mimo
jiné vyvádění části peněz z penzijního systému do
důchodových fondů či doplňkové penzijní spoření.

Prodeje Škody auto se stále zvyšují
13.07.2011 Pololetní meziroční prodej škodovek
zaznamenal nárůst o 20% a dosáhl 454 700 vozů.
Postaraly se o to statistiky hlavně z Číny, Západní
Evropy a Ruska.

Slováci mohou žádat o český důchod
13.07.2011 Soudní evropský dvůr rozhodl o tom,
že každý občan EU, který pracoval v bývalém
Československu a jeho současný důchod je nižší,
než který by dostával dnes v České republice, si
bude moci nárokovat dorovnání důchodu tak, aby
jeho výše odpovídala důchodu českému. Soud
rozhodl na základě českého zákona, který českým
důchodcům garantuje výši českého důchodu,
přestože před Revolucí pracovali na území
Slovenska. Podle úřadu ombudsmana se
rozhodnutí soudu týká pouze těch, kteří šli do
důchodu po vstupu obou zemí do EU v roce 2004.
Reálně jsou to desetitisíce lidí, kterým se ovšem
většinou nevyplatí absolvovat zdlouhavé a drahé
správní řízení v České republice.

OSN: "v Somálsku začíná hladový exodus"
13.07.2011 OSN prohlásila, že situace na
somálských hranicích přestala být pod kontrolou.
Kvůli zintenzivnění bojů v Somálsku v rámci jarní
vládní ofenzivy a díky nejhoršímu suchu, které za
poslední desetiletí postihlo Afriku a způsobilo
katastrofální neúrodu, prchá ze země obrovské
množství vyhladovělých lidí. Podle zprávy OSN je
jen v Somálsku 11 milionů lidí, kteří jsou kvůli
nedostatku potravin ohroženi na životě a trpí
podvýživou. Jen v keňském uprchlickém táboře
Dadaab je nyní 380 000 lidí. Adrian Edwards,
mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR) tvrdí, že se situace vymyká z
rukou ačkoliv se síly OSN snaží držet s přívalem
krok.

Protesty v Maroku pokračují - výroba
největšího producenta fosfátu je blokována
13.07.2011 Již čtvrtý den pokračují radikální
protesty. Občasně dochází i ke střetům s policií, a
to především v Casablance a hlavním městě
Rabatu. Nyní však marockou ekonomiku postihla

další rána, neboť stovky nezaměstnaných obsadili
železnice, které využívá státní společnost OCP -
největší producent fosfátů na světě. Společnost se
snaží dopravu nahrazovat nákladními automobily,
ovšem již teď má tří denní zpoždění v dodávkách.
Zcela zablokován je komplex Safi, který ročně
vyprodukuje 400.000 tun kyseliny fosforečné a
hnojiv. Ve středomarocké provincii Khouribga,
která je i nejvytíženější oblastí ze strany OCP, již
třetí den rozhání demonstranty policie za pomoci
vodních děl, slzného plynu a obušků.

Egypt je na prahu dalšího převratu - lidé chtějí
svrhnout vojenskou vládu
13.07.2011 Stále větší nespokojenost obyvatel s
vládnoucí Nejvyšší vojenskou radou vyvrcholila
dnes, kdy se na pochod hlavním městem Káhirou
daly tisíce demonstrantů, kteří požadují odchod
vojenské vlády. Lidé požadují odstranění polního
maršála Mohammeda Husseina Tantawi, který
stojí v čele vojenské rady a v kabinetu bývalého
prezidenta Mubaraka působil po desetiletí jako
ministr obrany. Další masové protesty se konaly i v
Alexandrii a Suezu, přičemž lidé protestují proti
vysokým cenám potravin a požadují rychlé
reformy.

Dluhová krize eurozóny může mít další oběti,
uvažuje se o mimořádném summitu 
13.07.2011 Neschopnost EU vyřešit krizi Řecka
sebou dolů táhne i další trhy. Problémy má již i
Španělsko a Itálie. Je zřejmé, že špatný stav
těchto velkých ekonomik by mohl ohrozit celou
společnou měnu. V pátek večer budou zveřejněny
zátěžové testy 91 evropských bank, které napoví
více o stavu eurozóny. 

Britská sněmovna žádá stažení Murdochovy
nabídky na koupi většiny televize BSkyB
13.07.2011 Společnost australského magnáta
R.Murdocha News Corporation hodlá koupit 61%
televizní společnosti BSkyB, koaliční vláda však
přišla s revolucí, podle níž je ve veřejném zájmu,
aby R.Murdoch svoji nabídku stáhl. Rezoluce má
podporu premiéra Davida Camerona. R.Murdoch
se svým synem a bývalou šéfredaktorkou
zdiskreditovaného a zrušeného nedělníku News of
the World Rebekou Brooks budou příští týden na
žádost parlamentu odpovídat na otázky poslanců.

Práce v jednom z největších dolů na měď
znovu pokračují
12.07.2011 Zaměstnanci indonéského dolu se
dohodli s jeho majitelem, americkou společností
Freeport, na zvýšení mezd, a tudíž mohou práce
znovu pokračovat. Dělníci nebyli spokojeni s
průměrným platem $ 1, 50 na hodinu. Delší
nečinnost tohoto dolu by mohla znamenat
celosvětové zvýšení cen mědi a zlata.

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
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
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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