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Senát odmítl návrh na častější svěřování dětí
do střídavé péče
20.07.2011 Poslanecký nárvh, který byl
představen v rámci novely zákona o rodině a který
hovoří o častějším svěřování dětí po rozvodu
rodičů do střídavé péče, Senát dnes odmítl. Zdali
návrh nakonec uspěje, či ne, tak rozhodne
Poslanecká sněmovna.

Nová koncepce zahraniční politiky byla
schválena vládou 
20.07.2011 Nová koncepce zahraniční politiky,
kterou před časem premiér Petr Nečas (ODS) a
ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) vrátili k
přepracování ministrovi zahraničních věcí Karlovi
Schwarzenbergovi (TOP 09), byla dnes vládou
schválena. Ministerstvo prý odstranilo jisté
sporné body v dokumentu.

V Minsku proběhla další „mlčenlivá“
demonstrace, zadrženy desítky účastníků
20.07.2011 V hlavním městě Běloruska dnes
proběhla protestní akce s názvem „Revoluce
prostřednictvím sociálních sítí“. Účastníci
vyjadřovali svůj protest tleskáním. Poté, co před
nedávnem během podobných protestních akcí
došlo k masovém zatýkání novinářů, se běloruský
generální prokurátor Grigorij Vasiljevič obrátil
k běloruskému ministrovi vnitra s žádostí, aby
policie jednala v souladu s právními předpisy. Jak
uvedla agentura RIA Novosti, účastníci dnešní
demonstrace byli přesto opět zatýkání lidmi v civilu
a odváženi autobusy bez poznávacích značek.

Premiéři Ruska a Kyrgyzstánu jednají o
dodávkách pohonných hmot
20.07.2011 V Moskvě dnes probíhá setkání
ruského předsedy vlády Vladimíra Putina s jeho
kyrgyzským protějškem Almazbekem
Atambayevem. Podle tiskové služby kyrgyzské
vlády je hlavním cílem cesty A. Atambayeva do
Ruska "řešení provozních otázek bilaterální
spolupráce, souvisejících zejména s dodávkami
pohonných hmot." Koncem minulého týdne vznikl v
Kyrgyzstánu ostrý nedostatek benzínu 92 a 95 –
tato situace byla způsobena tím, že Kazachstán,
který v současné době trpí nedostatkem
vysokooktanového benzínu, požádal Rusko o
přerušení dodávek pohonných hmot mimo hranice
Celní unie (Rusko-Bělorusko-Kazachstán).

Vláda má v úmyslu vypracovat návrh, který by
měl pozastavit činnost KSČM
20.07.2011 Sepsáním návrhu byl pověřen ministr
vnitra Jan Kubice. Tento návrh má být sepsán
navzdory expertní analýze, která byla vypracována
ministerstvem vnitra. Analýza ministerstva
pozastavení činnosti KSČM nedoporučuje.

V jihoafrickém Malawi propukly nepokoje
20.07.2011 Nepokoje hned v několika městech
propukly kvůli zákazu demonstrace proti
prezidentu Bingu wa Mutharikovi. Zatímco nad
hlavním městem Lilongwe se podle svědků již
objevil kouř ze zapálených automobilů, obchodů a
politických kanceláří, policie rozhání davy slzným
plynem a vodními děly. Dav zapaluje jednotlivá
sídla vládnoucí prezidentovi Demokratické
pokrokové strany (DPP). Prezident Mutharika se
zatím vyjádřil tak, že nepovolený protest musí být
dle zákona zastaven.

Důvěra investorů v Guineu se otřásá - 2
atentáty na prezidenta
20.07.2011 Včera byly spáchány hned dva pokusy
v hlavním městě Konakry o zabití prezidenta
západoafrické Guinee Alphi Condé, který oběma

atentátům unikl. Prezident Conde se však dnes
snažil investory přesvědčit, že má zemi pod
kontrolou. V zemi roste nespokojenost a prezident
již několikrát od začátku roku vystřídal šéfy armády
i prezidentské gardy. Guinea je světovým
vývozcem hliníkové rudy bauxitu a pro zahraniční
společnosti byla doposud ziskovým regionem.

Francie oznámila, že Muammar Kaddafi by v
Libyi mohl zůstat
20.07.2011 Francie, původně nejradikálnější
článek NATO, ústy svého ministra zahraničí Alaina
Juppé oznámila, že by akceptovala přítomnost
Muammara Kaddafiho v Libyi, pokud by žádným
způsobem nezasahoval do budoucího politického
života. Francouzi připustili, že je to plán, který by
mohl vést k cestě ze současné libyjské krize.
Francie dříve spolu s povstalci nejhlasitěji stála za
jasnou podmínkou k mírovým rozhovorům:
"Muammar Kaddafi musí odejít z Libye", tím ovšem
blokovala jakékoliv jednání. Pravděpodobnost, že
libyjská vláda nyní na tuto podmínku přistoupí, je
však skoro nulová.

Boje v Libyi o Bregu pokračují - povstalci mají
těžké ztráty
20.07.2011 Ačkoliv libyjští povstalci již včera
oznámili, že se jim podařilo obklíčit strategické
město Brega, podle svědků mají velké ztráty a jsou
stále pod palbou libyjské armády, která nadále
kontroluje tento centrální ropný uzel. Rebelové
musí dobýt město Brega ležící 750 km od
Tripolisu, chtějí-li táhnout na hlavní město, neboť
leží na hlavních dopravních tepnách.

Sady pro testování tuberkulózy jsou vadné -
Světová zdravotnická organizace zakázala
veškeré krevní testy 
20.07.2011 Světová zdravotní organizace (WHO)
vyzvala k okamžitému zastavení krevních testů na
tuberkulózu, neboť testovací soupravy nejsou v
pořádku. Podle WHO jsou v ohrožení miliony lidí a
to především v rozvojových zemích. Testovací
soupravy vyrábí západní firmy a vyvážejí je do
rozvojových zemí, kde nemusí splňovat příliš tvrdé
normy, výsledkem jsou testy, které vedou ke zcela
špatné diagnóze a tedy i špatnému až životu
nebezpečnému zacházení s pacienty. Každý rok
tyto testy podstoupí nejméně 2 miliony lidí např. i z
Číny a Indie, přičemž testování provozuje
převážně soukromí či polo-soukromý sektor. WHO
již vyzvalo k ukončení špatného krevního testování
a doporučuje užívat mikrobiologické nebo
molekulární testy.

OSN vyhlásila v Somálsku stav hladomoru
20.07.2011 Ve dvou regionech jižního Somálska je
nyní dle OSN hladomor, přičemž Spojené národy
varují před rychlím rozšířením totální potravinové
krize po celé zemi. Regiony Jižní Bakool a Dolní
Shabelle jsou zasaženy nejhorším nedostatkem
potravin za posledních 20 let. Pro válkou zničené
Somálsko, kde navíc centrální vláda na počátku
tohoto roku rozvířila nové a intenzivní boje, je
situace vážná, neboť rebelové oznámili zákaz
dovozu humanitární pomoci - chtějí tak vládě
sebrat podporu obyvatel. Somálsko se tak stává
první obětí předpovídané světové potravinové
krize. Problémy s potravinami však tíží celou
severní a východní Afriku, nejvíce nyní Keňu,
Etiopii či Ugandu.

Návrh ministra financí Miroslava Kalouska
(TOP 09) na sjednocení DPH na 19 %
nepodpořen
20.07.2011 DPH tak podle koaliční dohody bude v
příštím roce rozdělena na 14 % a 20 %. V roce

2013 se počítá se sjednocením daně ve výši 17,5
%. Dále byl stanoven schodek rozpočtu na příští
rok a to ve výši 105 mld Kč. Konkrétní podoba
rozpočtu se ale nesetkala s podporou koaliční
strany Věcí veřejných.

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
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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
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.

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.
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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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