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Prezident jmenoval nové soudce
19.07.2011 Prezident České republiky Václav
Klaus dnes na Pražském hradě jmenoval osmnáct
nových soudců obecných soudů ČR. Dvě třetiny z
nich by měly nastoupit u soudů v Ústeckém kraji.

Prezident na Pražském hradě přijal předsedu
ČSSD Bohuslava Sobotku
19.07.2011 Prezident ČR Václav Klaus se dnes
setkal na Pražském hradě s předsedou ČSSD
Bohuslavem Sobotkou mimo jiné k projednání
otázky schvalování české výjimky z Lisabonské
smlouvy. Podle Bohuslava Sobotky sociální
demokraté trvají na tom, že o výjimce a přístupové
smlouvě Chorvatska by se mělo v Parlamentu
hlasovat odděleně. Dále spolu hovořili například o
pohledu ČSSD na důchodovou reformu.

Ekonomičtí ministři jednají o návrhu státního
rozpočtu
19.07.2011 Ekonomičtí ministři se dnes odpoledne
sešli k projednání návrhu státního rozpočtu na
příští rok. Ministr financí Miroslav Kalousek
navrhuje dvě možnosti a to, sjednocení daně z
přidané hodnoty na 19 procent, nebo výrazné
úspory ve výdajích.

Národní ekonomická rada vlády má několik
návrhů, jak zefektivnit financování ve
zdravotnictví
19.07.2011 NERV představila deset bodů, které
obsahují například návrh na zavedení
elektronických aukcí, změny úhradového systému
nebo sdílení zdravotních záznamů. NERV také
podpořila jednotnou právní úpravu pro zdravotní
pojišťovny. Premiér Petr Nečas (ODS) se také
zmínil, že je potřeba zvýšit spoluúčast pacientů až
na 22 %.

Prezident USA Obama hodlá prodiskutovat
vývoj finanční reformy státu
18.07.2011 Americký prezident Barack Obama se
podle svých slov sejde v nejbližších hodinách s
hlavními představiteli finančního sektoru, aby s
nimi prodiskutoval další vývoj finanční reformy
USA. Hlavním tématem bude podle odborníku
snaha o zjednodušení finančního regulačního
systému, na jehož základě dochází mimo jiné i k
pohybům amerického dolaru.

Vojenská mise NATO v Afghánistánu má nové
velení
18.07.2011 General Petraeus, dlouholetý
velitel vojenské mise NATO v Afghánistánu, dnes
formálně předal své velení na generála Johna
Allena. Tento krok však podle slov Petraeuse nijak
neohrozí plánované předání kontroly nad územím
do rukou tamních autorit. Americkým cílem tak
stále zůstává blahobyt státu a bezpečnost
obyvatel.

USA diskutují o redukcích státního dluhu, do 5
dní musí být rozhodnuto
18.07.2011 

Taliban popravil 16 afghánských policistů na
území Pákistánu
18.07.2011 Příslušníci afghánské policie byli ze
země uneseni minulý týden. Ozbrojenci zveřejnili
nahrávku jejich popravy, která se odehrála na
území severozápadního Pákistánu. Útoků na
afghánské státní činitele neustále přibývá.

Thajské a kambodžské jednotky se musí
stáhnout z okolí hranice obou států
18.07.2011 Podle nařízení Mezinárodního soudu
při OSN se musí vojáci obou států neprodleně

stáhnout okolí chrámu Preah Vihear, kde již na
začátku roku vypukly boje o toto sporné území.
Celou záležitost dala k soudnímu projednání
Kambodža, na jejímž území chrám leží.

Japonský potravinářský průmysl zažívá další
omezení
18.07.2011 Na hovězí dobytek z okolí JE
Fukušima Daiichi se nyní vztahuje zákaz
konzumace z důvodu podezření, že téměř 140
kusů zvířat bylo nakrmeno radioaktivním krmivem.
Japonský potravinářský průmysl zažívá od
katastrofy JE Fukušima období úpadku.

V budově Úřadu vlády se koná schůze K9
18.07.2011 Zástupci stran vládní koalice jednají v
budově Úřadu vlády v takzvaném formátu K9
například o možných řešeních hrozícího propadu
státních financí. Diskutují také o způsobech, jakými
dodržet plán, že ČR bude mít příští rok deficit 3,5
procenta HDP či o možnosti zvýšit daň z přidané
hodnoty. Mluvit by se mělo i o struktuře škrtů
navrhované ministrem financí Miroslavem
Kalouskem.

VZP se chystá zveřejnit srovnání péčí v
nemocnicích 
18.07.2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
plánuje zveřejnění detailního srovnání péče, jaká
je poskytována v jednotlivých nemocnicích. Od
zavedení tohoto nového systému tvz. KEP
(klinicko-ekonomický profil), který by měl ukázat
například, jakým způsobem a za jakou cenu se v
nemocnicích léčí určité nemoci, si VZP slibuje
především finanční úspory.

Ekologičtí aktivisté opět brání před kácením
stromy na Šumavě
18.07.2011 Ekologičtí aktivisté se od rána na
šumavském Ptačím potoce u Modravy snaží svou
přítomností zabránit kácení stromů, které jsou
napadeny kůrovcem. Hnutí Duha tvrdí, že správa
Národního parku Šumava nemá potřebnou
výjimku, díky které by mohla v této lokalitě stromy
kácet. Národní park naopak tvrdí, že plánované
kácení je v souladu se zákonem i stanoviskem
ministerstva životního prostředí.

Rusko kritizuje USA a NATO za nedodržení
nestrannosti v Libyi
18.07.2011 Ruská federace odmítla jednání států,
které uznaly povstaleckou Libyjskou národní radu
jako legitimní vládu Libye. Stejně tak ruský ministr
zahraničí Sergei Lavrov opět zkritizoval vojenskou
podporu povstalců, neboť státy které se účastní
vojenské kampaně v Libyi podle Rusů nedodržují
základní pravidlo nestrannosti, které je podmínkou
pro operace pod záštitou OSN - tím, že většinou
právě tyto státy uznaly povstalce, jasně tím
potvrdily, že toto pravidlo nedodržely.

Rada bezpečnosti OSN žádá o klid zbraní v
Súdánu
18.07.2011 Německý velvyslanec při OSN Peter
Wittig, který v tomto měsíci předsedá Radě
bezpečnosti, informoval o výzvě pro Súdán. Rada
Bezpečnosti vyjádřila znepokojení nad děním ve
státě Jižní Kardofan, který patří Súdánu, ovšem
obyvatelstvo tíhne spíše k Jižnímu Súdánu,
přičemž zde operují jednotky jihosúdánské
osvobozenecké armády. Súdánská armáda zde
potlačuje již několikj měsíců povstání. Rada
bezpečnosti vyzvala k příměří a k jednání
představitele Súdánu, Jižního Kardofanu i vlády
Jižního Súdánu, kterou představuje bývalá
povstaleská frakce SPML.

V Maroku probíhají další tisícové protesty,
arabské monarchie jsou nervózní
18.07.2011 Na severu Maroka ve městě Tanger
vyšlo do ulic přes 12 000 lidí, kteří protestují proti
králi Mohammedovi V. a požadují konstituční
reformy. Demonstranti se střetávají s policií a
stejně tak i s odpůrci reforem. Král Mohammed V.,
který je zároveň věrným spojencem Západu, již
několikrát slíbil, že provede reformy a částečně
předá moc voleným zástupcům lidu v zatím
absolutistickém království. Situace v Maroku, kde
vládne nejstarší arabská královská dynastie, je
zároveň pozorně sledována ostatními arabskými
monarchiemi, které s napětím očekávají další
vývoj, který by mohl být osudný i pro ně samé.

Pobřeží slonoviny žádá o pomoc na hranicích
kvůli žoldákům bývalého prezidenta
18.07.2011 Prezident Pobřeží slonoviny Allasane
Ouattara na jednání Guinei, Libérie a Sierra Leone
(zemí tzv. Unie Mano, dle řeky Mano) požádal
západoafrickou organizaci ECOWAS a OSN o
pomoc při zabzpečování 700 km dlouhé hranice s
Libérií. Důvodem je zvýšená aktivita žoldáků v této
oblasti, kteří jsou věrní bývalému prezidentu
Laurentu Gbagbo. Všechny státy Unie Mano se
shodli na tom, že situace je závažným problémem
pro budoucí bezpečnost a je nutné ji vyřešit i v
rámci ukončení kapitoly boje o moc s bývalým
prezidentem Gbagbou.

Libyjští povstalci ve své zatím největší ofenzivě
bojují o ropnou Bregu
18.07.2011 Libyjští rebelové v rámci své zatím
největší ofenzivy na východě dosáhli města Brega,
které leží 750 km východně od hlavního města
Tripolisu. Brega je důležitým ropným terminálem,
který tvoří uzel pro rozvod vytěžené ropy. V
současnosti probíhají boje v ulicích města, kde má
silné pozice libyjská armáda stále loajální
libyjskému vůdci Muammaru Kaddafimu.

Další neshody mezi Japonskem a Jižní Koreou
17.07.2011 Ty byly vyvolány cvičnými přelety
jihokorejských letadel nad ostrovy, které si nárokují
oba státy. Následně vyzval Japonský ministr
zahraničí všechny diplomaty a státní představitele,
aby si ke svým cestám nevybírali Korean airlines.
Z jihokorejské strany poté vzešla stížnost a tamní
ministr zahraničí označil situaci za
politováníhodnou.

Volkswagen zaznamenal rekordní prodeje za
první pololetí
17.07.2011 Automobilka za šest měsíců prodala
přes 4 miliony vozů, což je rekordní číslo pro
evropského výrobce automobilů. Prodeje vzrostly v
porovnání se stejným obdobím minulý rok o 14% a
byly taženy jako obvykle sílící asijskou poptávkou.

Japonská JE Ohi musela být odstavena kvůli
technické závadě
17.07.2011 V zařízení došlo z neznámého důvodu
k poklesu tlaku a ačkoliv se situace rychle uklidnila,
provozovatel elektrárny ji i přesto nařídil odstavit.
Důvody zatím nejsou známy, ale dokud nebude
vše objasněno, nedojde k opětovnému spuštění.
Bez JE Ohi je v Japonsku v provozu pouhých 18
jaderných reaktorů z celkového počtu 54.

Další významný afghánský vládní představitel
zavražděn
17.07.2011 Tentokrát se stal obětí ozbrojeného
útoku poradce prezidenta Hamida Karzáího Jan
Mohammad Khan. Při přepadení jeho rezidence
zemřel i jeden ze zákonodárců Hasham Atanwal.
Zavraždění prezidentova poradce přichází necelý
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týden poté, co byl zavražděn prezidentův nevlastní
bratr, který měl v zemi významný vliv. Tyto události
vytvářejí obavy o výsledku předávání jednotlivých
území z rukou NATO pod správu afghánských
bezpečnostních sil.

Největší ruská banka Sběrbank kupuje
Volksbank
17.07.2011 Ruská státní banka Sběrbank koupí od
rakouské bankovní skupiny Oesterreichische
Volksbanken-AGVolksbank 51% podíl v její divizi
Volksbank International. Spadá sem také
zastoupení v České republice a na Slovensku.
Cena obchodu činí podle agentury Reuters 590
milionů eur (cca 14, 4 miliardy Kč). O zbylých 49
procent ve VBI se rovným dílem dělí francouzská
Banque Populaire Caisse d'Epargne a
německá skupina DZ Bank/WGZ Bank. Prodejem
řeší Volksbank nutnost zajistit hotovost potřebnou
ke splacení státní pomoci z roku 2009, kterou
Rakousko poskytlo bance v průběhu finanční krize.
Jednalo se o částku bilionu eur, jíž musí banka
začít splácet ještě letos, aby se vyhnula
znárodnění.

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.
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