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Rusko zkoumá možnost dodávek plynu KLDR
21.07.2011 Moskva zkoumá možnost dodávek
plynu Severní Koreji pod podmínkou omezování
jejího jaderného programu. Informovaly o tom
v pátek ruské noviny "Moskovskije Novosti". Podle
deníku dostal Gazprom instrukce k tomu, aby
připravil projekt dodávek plynu do Severní Koreje.
Tato varianta politického urovnání situace kolem
jaderného programu Severní Koreje vznikla před
blížícím se summitem ASEAN (Sdružení států
jihovýchodní Asie) v září 2012 ve Vladivostoku z
iniciativy ruského ministerstva zahraničí a byla v
Kremlu přijata jako perspektivní myšlenka, uvedly
noviny s odvoláním na své zdroje. Oficiálním
komentářem ministerstva však nedisponují.

Státy eurozóny schválily nový záchranný
program pro Řecko
21.07.2011 Vedoucí evropští představitelé se
dohodli na řadě opatření zaměřených na
poskytnutí další finanční pomoci pro Řecko a
zamezení šíření finanční krize v eurozóně. V
prohlášení účastníků setkání vedoucích
představitelů 17 evropských zemí v Bruselu se
mimo jiné uvádí, že Řecku, Irsku a Portugalsku
bude dána dodatečná lhůta ke splacení již
poskytnutých půjček a úroky z nich budou sníženy.
Podle diplomatických zdrojů se do druhé vlny
pomoci Řecku, která by měla mít objem 109
miliard eur (cca 2,7 bilionu Kč), zapojí v souladu s
návrhem Německa soukromí investoři.

Úspěšný rok Škody Electric – veze si
půlmiliardovou zakázku z Číny
21.07.2011 Škoda Electric, dceřiná společnost
plzeňské Škody Transportation, která letos v
dubnu vyhrála soutěž na dodávku elektrické
výzbroje do nových tureckých lokomotiv, si
připisuje další výhru nad silnými konkurenty, když
společně s Kingway Transportation získala
zakázku na dodávku elektrické výzbroje do 23
pětivozových souprav metra v čínském Suzhou. Za
jejím úspěchem stálo technické řešení a nabídnutá
cena, která byla nižší než u Siemensu, ABB a
Bombardieru.

Ministerstvo financí zlepšilo výhled růstu české
ekonomiky
21.07.2011 Podle odhadů Ministerstva financí by
tento měla česká ekonomika polepšit o 2,5%.
Ministerstvo tak upravilo dubnový výhled, kdy
předpovídalo letošní růst o 1,9%, především díky
dobré bilanci ekonomiky během 1. čtvrtletí.
Největší riziko pro Českou republiku představuje
podle Měnového fondu stav rozpočtů veřejných
financí některých zemí eurozóny.

Raketoplán Atlantis se úspěšně vrátil na Zemi
21.07.2011 Historicky poslední mise raketoplánu
NASA skončila dnes, když na floridském Mysu
Canaveral přistál raketoplán Atlantis. Cílem
poslední mise bylo dovezení nákladu na
Mezinárodní vesmírnou stanici. 

V Malawi jsou první mrtví - pokračují celostátní
protesty proti prezidentovi
21.07.2011 Demonstrace a srážky s policií
pokračují druhý den po celé zemi. Hlavní příčinou
je prezident Malawi Bingu wa Mutharika a jeho
vládní strana DPP. V Malawi žije 13 milionů
obyvatel a země se potýká s chudobou.

V Egyptě byla na tlak demonstrantů jmenována
nová vláda
21.07.2011 Nový vládní kabinet, ve kterém se již
nenachází lidé bývalého prezidenta Mubaraka
dnes částečně uklidnil demonstranty v Káhiře, kteří

stále více projevují nespokojenost s vojenským
vedením země. Nové tváře se objevily na polovině
ministerských křesel a všech významných postech
včetně ministra zahraničí, financí i obchodu.
Výjimkou je ministr vnitra Mansour el-Essawy.
Ovšem protestující si přejí největší změnu právě
na ministerstvu vnitra a také spravedlnosti,
podle Adela Solimana, ředitele Mezinárodního
centra pro budoucnost a strategická studia
(egyptského think tanku) proto tyto změny
nebudou stačit. Egyptský premiér Essam Sharaf
byl mezitím hospitalizován, neboť utrpěl
nebezpečný pokles krevního tlaku.

OSN chce mimořádné zasedání kvůli
potravinové krizi ve východní Africe
21.07.2011 OSN hodlá 25. července mimořádně
zasednout kvůli extrémním suchům, které již
postihly především východní Afriku a které vedou
ke stále častějším hladovým bouřím. Včera byl
vyhlášen stav hladomoru hned ve dvou provinciích
Somálska, kde nyní 3,7 milionu lidí trpí absolutním
hladem, dalšími ohroženými zeměmi jsou Etiopie a
Keňa, východoafrická největší ekonomika.
Zasedání Organizace pro zemědělství a výživu se
uskuteční v Římě a zúčastní se ho zástupci všech
191 členských států, další orgány OSN, nevládní
organizace a regionální rozvojové banky. Zasedání
je svoláno na popud Francie, která v současnosti
předsedá skupině G20.

Senát dnes zamítl první část zdravotnické
reformy 
21.07.2011 Senát dnes rozhodl o zamítnutí první
části zdravotnické reformy. Díky té se měly
například zvýšit poplatky za pobyt v nemocnici na
sto korun za den, umožňovala také stanovení
standardní a nadstandarní péče. Nyní budou o
novele o veřejném zdravotním pojištění rozhodovat
poslanci.

Vláda schválila návrh MMR na sjednocení
státních nákupů služeb a zboží
21.07.2011 Vláda podpořila a schválila návrh
ministerstva pro místní rozvoj o sjednocení
státních nákupů některých služeb a zboží. Mělo by
se tak ušetřit až 7 mld korun. MMR také doporučilo
centralizaci na úrovni resortů. Tento návrh je
součástí plánu protikorupční strategie, kterou
kabinet přijal letos v lednu.

Alena Vitásková novou předsedkyní ERÚ 
21.07.2011 Novou předsedkyní Energetického
regulačního úřadu byla vládou zvolena Alena
Vitásková, která mimo jiné dříve pracovala jako
generální ředitelka společnosti RWE Transgas. V
pozici tak nahradí Josefa Fiřta - působil na ERÚ od
r.2004 -, kterému začátkem měsíce skončilo
funkční období.

Senátoři ČSSD nesouhlasí se zdravotnickou
reformou
21.07.2011 Senátoři ČSSD kritizují zdravotnickou
reformu - konkrétně její 1.část - tzn. změnu o
poplatcích za pobyt v nemocnici. Částka by se
měla ze 60Kč zvednout na 100Kč/den. Senátoři
ČSSD své konání odůvodnili tím, že velká část lidí
nebude poté na lékařskou péči mít dostatek
financí, navíc je prý reforma nejspíš protiústavní.
Senát tak nejpravděpodobněji tuto zdravotnickou
novelu zamítne.

Senát požaduje lepší ohodnocení pedagogů s
praxí
21.07.2011 Senát navrhl změnu v platových
tabulkách učitelů s praxí. Mělo by se tak předejít
tomu, aby "čerství" kantoři, kteří právě dokončili

vysokou školu, neměli větší plat než jejich
kolegové, kteří jsou sice bez titulu, ale zato mají
dlouholetou praxi. Senát tak reaguje na petici,
kterou podepsalo téměř 26 tis lidí.

Ministr spravedlnosti spolu se soudci navrhuje
zřízení nejvyšší soudcovské rady
21.07.2011 Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
(ODS) se spolu s představiteli justice v zemi snaží
přesvědčit premiéra Petra Nečase (ODS) o tom, že
je třeba zřídit nejvyšší soudcovskou radu. Tato
rada by měla určitý podíl na rozhodování v justici.
Ministr dále také navrhuje, aby justice byla
spravována přes předsedy soudů a ministerstvo
spravedlnosti.

Senát odmítl návrh na častější svěřování dětí
do střídavé péče
20.07.2011 Poslanecký návrh, 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
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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 prezidentovy 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
afghánské státní činitele neustále přibývá.

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