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Indický parlament schvaluje anti-korupční
zákon
04.08.2011 Jeho přijetím by mělo dojít ke zřízení
speciálního úřadu, který bude mít pravomoc
vyšetřovat a stíhat politické i nepolitické státní
představitele. Veřejnosti se ale nezdá návrh
zákona dostatečně důsledný. Lidem vadí
především výjimka pro premiéra a nejvyšší
soudce, která by jim zaručila, že nebudou stíháni
během svého funkčního období. Nedávno
odhalené korupční aféry připravily stát o desítky
miliard dolarů.

Japonská vláda schválila podpůrný plán pro
Tokyo Electric Power Corp.
04.08.2011 Aby společnost mohla vyplatit
odškodnění všem lidem zasaženým nedávnou
katastrofou, bude zřízen speciální fond. Vláda do
tohoto fondu hodlá vložit 26 miliard dolarů, přičemž
další prostředky budou zajištěny pravidelnými
příspěvky ostatních japonských energetických
společností. Kompenzace, kterou bude muset
TEPCO vyplatit, by měla přesahovat 100 miliard
dolarů. Na záchranném fondu se shodla jak vláda,
tak opozice.

VV zvažují dosazení svých náměstků na MZe,
MF, MSp a MPo
04.08.2011 Strana Věci veřejné přemýšlí o
případném dosazení svých náměstků na
ministerstva zemědělství, financí, spravedlnosti a
průmyslu, které jsou v tuto dobu ovládány
koaličními partnery ODS a TOP09. Předpokládají
tak, že získají větší kontrolu nad činností těchto
ministerstev. Zda-li se dosazování náměstků
uskuteční, či ne, by se mělo rozhodnout v září.

Předsednictva TOP09 a STAN se budou
zabývat prací ministra kultury 
04.08.2011 Příští úterý se sejdou zastupitelstva
TOP09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby
jednali o tom, zda-li ministr kultury Jiří Besser
postupoval správně v některých otázkách, které
souvisí s památkovou ochranou v Praze. Ze strany
pražských zastupitelů za TOP 09 se totiž ozývá
nespokojenost s ministrovou prací. Ten je ovšem
podle svých slov připraven svoje jednání vysvětlit.

Italský parlament možná zakáže burky
04.08.2011 Po prázdninách budou italští
zákonodárci hlasovat o zákoně zakazujícím nošení
burek a nikábů na veřejnosti pod pokutou až 300
eur. Ještě vyšší peněžitý trest a vězení bude hrozit
osobě, která ženu k zakrytí obličeje přinutí. 

Velení KFOR v Kosovu požádalo NATO o posily
04.08.2011 Napětí v regionu stále trvá. Nepokoje
rozpoutalo porušením embarga na dovoz srbského
zboží do Kosova a pokus kosovských policistů o
obsazení hraničních přechodů. Kosovští Srbové i
nadále blokují silnici na severu Kosova a mírovým
jednotkám KFOR se nedaří zklidnit situaci.  

Němečtí letečtí dispečeři stávkovat nebudou
04.08.2011 Stávku, jež měla trvat od zítřejší 6.
hodiny ranní, odborový svaz zaměstnanců řízení
letového provozu na poslední chvíli odvolal.
Odboráři se podle svých slov rozhodli zrušit protest
za zvýšení platů o 6,5% kvůli statisícům
cestujících, kteří se na stávku nestihli připravit.
Prohlášení odborářů předcházel verdikt
frankfurtského pracovního soudu, jenž stávku
označil za nezákonnou.

Vladimir Putin: Spojené státy jsou parazitem
světové ekonomiky
03.08.2011 Ruský premiér Vladimir Putin na

setkání s představiteli prokremelského
mládežnického hnutí prohlásil, že Spojené státy
"žijí na dluh a část svých problémů přenášejí na
světovou ekonomiku – v jistém smyslu na ní
parazitují". Premiér americké poslance pochválil,
že "na poslední chvíli dostali rozum a zachovali se
zodpovědně", nicméně vyslovil se pro zavedení
nových rezervních měn, včetně rublu jako
regionální měny. Rozhodnutí amerických poslanců
zvýšit limit státního dluhu, které nakrátko podpořilo
i růst cen akcií na moskevské burze, dle
premiérových slov jen oddálilo systémové řešení,
jemuž se USA nevyhnou. Podle zahraničních
odborníků souvisí kritika V. Putina se snahou
zvýšit své šance na znovuzískání prezidentského
postu.

Rusko chce zahájit privatizaci velkých státních
podniků v roce 2012
03.08.2011 Od roku 2012 plánuje ruská vláda
snížit státní podíl na 75% + 1 akcii ve
společnostech jako jsou Ruské dráhy (RZD) a
monopolní provozovatel ropovodů Transněfť. Do
roku 2017 si stát v řadě společností ponechá jen
tzv. "zlatou akcii". Mezi ně patří například letiště
Šeremetěvo, největší ruský provozovatel vodních
elektráren RusHydro a ropná společnost Rosněfť.

Vladimir Putin: Rusko a Bělorusko by se měly
spojit v jeden stát
03.08.2011 Ruský premiér Vladimir Putin ve svém
projevu na mládežnickém fóru kremelského hnutí
Naši prohlásil, že považuje za vhodnou – dokonce
žádoucí – možnost spojení Ruska s Běloruskem v
jeden stát. Podle premiérova vyjádření, které
Minsk zatím oficiálně nekomentoval, záleží vše
výlučně na vůli běloruského lidu. Bělorusko v
současné době zažívá největší hospodářskou krizi
za téměř 17leté vládní období prezidenta
Alexandra Lukašenka. V červnu získal Minsk tříletý
úvěr ve výši tří miliard dolarů od zemí bývalého
Sovětského svazu, na němž se podílí hlavně
Rusko, které klade Bělorusku podmínku rozsáhlé
privatizace.

Obavy z krize zvyšují cenu zlata
03.08.2011 Negativní vyhlídky evropské a
americké ekonomiky vyhánějí cenu zlata na
historická maxima. Jen za dnešní dopoledne jeho
cena stoupla o více jak 1,5% a přesáhla 1670
dolarů za trojskou unci a pokračuje v červencovém
růstu, kdy hrozící bankrot USA jeho cenu zvedl o
více než 10%.

Na Šumavě se dnes sejde okolo stovky
aktivistů
03.08.2011 Až přes sto aktivistů by se dnes mělo
sejít v šumavské lokalitě Na Ztraceném a bránit tak
plánovanému kácení stromů napadených
kůrovcem. Jedná se o akci s největším počtem
odpůrců od samého počátku blokády kácení.

MŠMT chce najmout nové právníky, kteří by
měli na starost čerpání z fondů EU
02.08.2011 Ministerstvo školství vypsalo výběrové
řízení na výběr právníků, kteří by se starali o
administrativu spojenou s čerpáním financí z fondů
EU. Investovat se do tohoto záměru rozhodlo 99
milionů korun.

MF se rozhodlo podat rozklad proti rozhodnutí
ÚOOÚ o pokutě
02.08.2011 Ministerstvo financí se rozhodlo podat
rozklad proti rozhodnutí o pokutě Úřadu pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten ministerstvu
uložil za zveřejnění osobních údajů společníků a
jednatelů společnosti Promopro 80.000 korunovou

pokutu.

Libye: Boje o Zlitan pokračují
02.08.2011 Jednotky rebelů, které se snaží
svrhnout vůdce Muamara Kaddáfího, ohlásily
postup na frontě směrem ke městu Zlitan, jenž
otevírá cestu do 160 km vzdálené metropole
Tripolisu. Tříkilometrový územní zisk údajně
jednotky povstalců zaplatily 27 padlými.

Město Hamá je opět pod palbou vládních tanků
02.08.2011 Nevládní pozorovatelé hlásí až 145
mrtvých, kteří měli zemřít během nedělního útoku.
Přestože v pondělí začal postní měsíc ramadán,
ofenziva syrské armády se nezastavila.
Znepokojení nad kritickou situací v Sýrii vyjádřili
představitelé Velké Británie a Ruska. EU rozšířila
sankce proti syrskému režimu. Možný zásah
západních sil v Sýrii je však krajně
nepravděpodobný, neboť OSN pro něj chybí
mandát. Německo svolalo mimořádné zasedání
Rady bezpečnosti, na němž se snaží znovu otevřít
debatu o vydání rezoluce, kterou před dvěma
měsíci zablokovala Čína a Rusko.  

Jednotky KFOR otevřely oba kosovské hraniční
přechody pro osobní dopravu
02.08.2011 Obyvatelům severu Kosova, který se
díky blokádě ocitl v izolaci, začaly docházet
potraviny. Přestože srbská vláda slíbila pomoc
obyvatelům Kosova a první srbské kamiony s
pomocí dorazily na místo již včera dopoledne, u
vesnice Zupče místní Srbové hlídají barikádu
bránící provozu po hlavní silnici do kosovské
Mitrovice. 

Letečtí dispečeři v Německu hrozí stávkou 
02.08.2011 95% leteckých dispečerů se vyslovilo
pro stávku. Bojují za zvýšení platů o 6,5% a
omezení přesčasů. Podle Asociace letišť by stávka
mohla mít katastrofální následky, a tak se obě
strany budou snažit o nalezení kompromisu. 

Novináři BBC v pondělí celý den stávkovali
proti propouštění
02.08.2011 Již druhá celodenní stávka za poslední
2 týdny byla reakcí na plánované škrty. Ze
zahraničního vysílání má nedobrovolně odejít 100
novinářů. Celkem přijde BBC Wold Service o 376
zaměstnanců. BBC celý den vysílala náhradní
program.

Ministerstvo vnitra chce snížit rozpočet policii
o 1,37mld korun
01.08.2011 Ministerstvo vnitra chce razantně snížit
rozpočet policii pro příští rok. Policejní prezident
Petr Lessy je proti a hodlá co nejdříve vznést proti
návrhu ministerstva námitky. Už s nynějším
rozpočtem 28,4mld korun policie hospodaří s
obtížemi. Podle policejního prezidia musí v zemi
být nejméně 40tis policistů - snížení rozpočtu by
ovšem mělo za následek jen další propouštění a
ztrátu pracovních míst.

Ministerstvo školství plánuje najmout právníky
na administrativu čerpání dotací z EU
01.08.2011 Ministerstvo školství chce najmout
právníky, kteří by spravovali administrativní
záležitosti týkající se čerpání dotací z EU.
Výběrové řízení bylo již vypsáno. Celkově vyjdou
ministerstvo tato nová pracovní místa 99 mil korun.

Ministerstvo financí podalo žalobu na ČMKOS a
OSŽ
31.07.2011 MF podalo žalobu na Českomoravskou
konfederaci odborových svazů (ČMKOS), dále
také na Odborové sdružení železničářů (OSŽ).
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Žaloba se týká stávky plánované původně na
13.červen. Ta ovšem ve skutečnosti proběhla až o
3 dny později, tzn. 16.června. Odbory navíc
pokládají za nesmyslné, aby byla žaloba podána
na ČMKOS, která stávku vůbec nesvolala ani ji
neorganizovala. O dalším postupu rozhodne soud,
který čeká na odboráře a jejich vyjádření se ke
stanovisku žaloby.

Petr Duhan novým generálním ředitelem
Českého rozhlasu
31.07.2011 Novým generálním ředitelem
veřejnoprávního rádia Český rozhlas se stal Petr
Duhan. Je rozhodnut snížit počet lidí ve vedení i
ztenčit řady svých zástupců. P. Duhan, který je ve
vedení ČRo od března r.2010 kdy rezignoval na
svou funkci Richard Medek, se nyní hodlá mimo
značných změn ve vedení zaměřit i na samotné
rozhlasové stanice a jejich restrukturalizaci.

Zavedení mýta na komunikacích I.třídy
odsunuto na r.2016
31.07.2011 Ministr dopravy Pavel Dobeš se dnes
vyjádřil, že se mýto na silnice nižších tříd, tzn.
všechny I.třídy + některé třídy II., nerozšíří. K
tomuto kroku by mělo dojít až v.2016. Důvodem je
nevypověditelná smlouva s firmou Kapsch, která
pozbude platnosti právě až za 5 let.

Anders Breivik měl v plánu útok na královský
palác a sídlo Norské dělnické strany
31.07.2011 Dle norských novin se masový vrah
A.Brevik během výslechu přiznal, že plánoval
bombový útok na královský palác jako symbol
moci, nikoli však na královskou rodinu. Sídlo
Norské dělnické strany mělo být terčem útoku kvůli
svému údajnému podílu na tvorbě multikulturní
společnosti. Svým zraněním dnes podlehla další
Brevikova oběť, čímž stoupl počet obětí masakru
na 77.

O situaci v Kosovu jedná Rada bezpečnosti i
Srbský parlament
31.07.2011 Na sporných hraničních přechodech,
kde došlo k útokům Srbů na stanoviště kosovské
policie, dohlíží na pořádek jednotky KFOR, které
zde vyhlásily vojenskou zónu. Podle Srbů chtějí
obyvatelé Kosova vyprovokovat Srbsko k ukončení
mezinárodního dialogu. Srbský premiér Mirko
Cvetkovič prohlásil, že Srbsko nezávislé Kosovo
nikdy neuzná. Kosovský premiér Hašim Thači v
reakci řekl, že nehodlá polevit ve snaze získat
kontrolu nad celým územím kosovského státu. 

Tanky syrské armády dnes za úsvitu vjely do
města Hamá
31.07.2011 Sedmisettisícové město je jedním z
center odporu proti prezidentu Bašáru Asadovi. Dle
výpovědi syrského doktora bylo zabito nejméně 24

civilistů a nemocnicím docházejí zásoby krve.
Syrský režim chce patrně zastrašit demonstranty
před vypuknutím posvátného měsíce Ramadánu,
který začíná již zítra.

Test ochrany armádního dopravního letounu
Casa C-295M byl ukončen
30.07.2011 Test, jenž měl ověřit pasivní systém
ochrany armádního dopravního letounu Casa
C-295M, byl ukončen a nyní se čeká na
vyhodnocení výsledků, které by měly být známy
přibližně za týden. Pokud by funkčnost systému
nebyla vyhovující, ministerstvo obrany údajně
zvažuje v extrémním případě i odstoupení od
smlouvy na dodávku systému.

18. srpna se bude konat schůze tripartity
29.07.2011 18. srpna se sejde tripartita k
projednávání daňové reformy či možnosti
předčasného důchodu pro zaměstnance v těžkých
profesích, takzvaných předdůchodů. Podle všeho
by se mělo diskutovat například také o případném
zavedení takzvaného kurzarbeitu, tedy situace,
kdy stát proplácí část mzdy zaměstnancům
podniků, které mají potíže.

Somálská armáda a jednotky Africké unie bojují
tvrdě v Mogadišu o dodávky potravin
29.07.2011 Somálské vládní síly a vojáci mise
AMISOM Africké unie zahájili těžké boje v hlavním
městě Somálska o zajištění potravinových dodávek
pro obyvatele. Podle OSN se již celé jižní
Somálsko dostalo do stavu hladomoru a pouze v
hlavním městě hrozí smrt hladem tisícům lidí. Na
mimořádné konferenci OSN kvůli potravinové krizi
v Římě byla schválena částka 1 miliardy dolarů
(696 milionů euro) na boj se suchem v Africe.
Stejně tak Světová banka přislíbila 500 milionů
dolarů.

MF kvůli stávce plánované na 13. červen
podalo určovací žalobu také na OSŽ
29.07.2011 Kvůli stávce v dopravě, která byla
plánovaná na 13. června, podalo ministerstvo
financí určovací žalobu mimo Českomoravské
konfederace odborových svazů (ČMKOS) také
na Odborové sdružení železničářů (OSŽ).
Informoval o tom mluvčí ministerstva Ondřej
Jakob. OSŽ ovšem podle svého předsedy
Jaroslava Pejši o žalobě žádné informace nemá.

V České republice bude nový velvyslanec
Vatikánu
29.07.2011 Do Prahy zamíří nový apoštolský
nuncius Giuseppe Leanzo, který byl odvolán z
Irska kvůli přístupu katolické církve k možným
případům pedofilie. České ministerstvo zahraničí
již údajně schválilo jeho diplomatickou činnost.
Apoštolská nunciatura v Praze je uvolněná od

května, kdy byl nuncius Diego Causero povolán do
Švýcarska a Lichtenštejnska.

Egyptští islamisté přitvrzují, chtějí zavedení
islámského práva Šaría a islámský stát
29.07.2011 Tisíce přívrženců ortodoxního islámu,
kteří dorazili do Káhiry, nyní ústy svých politických
vůdců promluvily. Mluvčí salafistů Abdel Moneim
Al-Shahat prohlásil, že Nejvyšší vojenská rada
nemůže ignorovat vůli lidu, který si přeje boží vůli.
Zástupci Muslimského bratrstva i hnutí Salafi se
shodli na společných požadavcích rychlých
procesů s lidmi z vlády prezidenta Mubaraka, na
zavedení maximální a minimální mzdy a také na
tom, že "boží zákony" by měly být nadřazeny
ústavním principům. Dále demonstranti požadují
vznik islámského státu a odmítají další fungování
světské moci.

Vrchní velitelé turecké armády rezignovali na
své funkce
29.07.2011 Důvody odstoupení vrchního velitele
turecké armády Isika Kosanera, který podal
rezignaci spolu s nejvyšším admirálem a velitelem
letectva jsou stále nejasné. Podle tureckého tisku
se jedná především o neshody mezi nimi a vládou,
které prý trvali několik let. Vláda údajně již dříve
obvinila několik členů generálního štábu z příprav
převratu a protivládní činnosti. Kvůli této situaci
bude muset v zemi příští týden zasednout nejvyšší
vojenská rada.

Polský ministr obrany rezignoval kvůli havárii u
Smolensku
29.07.2011 Polský ministr obrany Bogdan Klich
rezignoval v souvislosti s uveřejněnou vládní
zprávou o havárii vládního letadla ve Smolensku,
kde zahynul tehdejší polský prezident Lech
Kaczyński a dalších 95 důležitých vládních činitelů.
Ve zprávě se kromě chyb ruského pozemního
personálu a špatného počasí hovoří především o
velmi špatně vycvičené posádce letadla TU-154
Tupolev, která ignorovala mnohá bezpečnostní
opatření. Polský premiér Donald Tusk již jmenoval
nového ministra, bývalého náměstka ministra
vnitra Tomasze Siemoniaka. Ministr Klich, který
rezignoval, vedl jednání o raketové spolupráci s
USA a také o plánech rozmístění amerického
letectva v Polsku, stejně tak je významným
spojencem NATO v zahraniční politice Polska.

V Praze se konal happening proti působení
Ladislava Bátory na MŠMT
28.07.2011 Aktivisté z iniciativy ProAlt dnes
prostřednictvím happeningu v centru Prahy
protestovali proti nedávnému jmenování Ladislava
Bátory šéfem personálního odboru ministerstva
školství.
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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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