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Mezinárodní měnový fond zvaţuje účast na
záchranném fondu pro eurozónu.
Antimonopolní úřad pozastavil obří tendr
státního podniku Lesy ČR.
Bývalý libyjský vůdce Kaddáfí byl pohřben na
tajném místě v poušti.
Soud zprostil obţaloby aktéry fotbalové
korupční kauzy mezi Olomoucí a Bohemians.
V Turecku bylo po dvou dnech od zemětřesení
zachráněno z trosek čtrnáctidenní novorozeně.
Organizátor protiromských protestů na severu
Čech Lukáš Kohout má jít do vězení.
Jihočeský kraj chce od vlády peníze na dálnici
D3, jinak nepodpoří dostavbu Temelína.

15:03 Koalice se neshodla na podobě zákona o
veřejných zakázkách. Ministr Jankovský chystá
kompromisní návrh o zveřejnění vlastníků
subdodavatelů zakázek.

9:25 Bývalý libyjský vůdce Muammar Kaddáfí,
jenţ byl minulý týden usmrcen, byl za úsvitu
pohřben na neznámém místě v poušti. Jeho hrob
je utajen proto, aby se nestal poutním místem.

17:55 Nový občanský zákoník je ve sněmovně
před závěrečným schvalováním. Příliš změn v
něm poslanci nenavrhli, opoziční KSČM chce
předlohu zamítnout.

10:02 Bilance obětí nedělního zemětřesení v
Turecku stoupla na nejméně 459 mrtvých a přes
1350 zraněných. Záchranáři nadále pátrají po
přeţivších. Z trosek uţ zachránili čtrnáctidenního
kojence a jeho matku či desetiletého chlapce.

18:47 Ředitelé škol asi budou jmenováni jen na
šest let. Novelu, která počítá i s firemními
školkami, sněmovna poslala do závěrečného
schvalování.
20:47 Vláda bude respektovat názor bruselských
právníků, ţe hlasování o české výjimce k
lisabonské smlouvě a vstupu Chorvatska do EU
nelze spojit.
DNES
2:06 Právo: Ministr vnitra Jan Kubice chce po 16
letech střeţení stáhnout policisty z budovy NKÚ.
Údajně kvůli úsporám.

Při výbuchu palivové nádrţe v libyjské Syrtě
zahynulo přes 100 lidí.
ÚOHS povolil vznik Českého aeroholdingu,
který má spojovat Letiště Praha a ČSA.
Česká tenistka Petra Kvitová vstoupila vítězně
do Turnaje mistryň v Istanbulu.

10:58 VV chtějí na koaliční schůzce řešit přímou
volbu prezidenta. Vadí jim přešlapování kolem
přímé volby a chtějí o ní jednat se všemi
stranami.
13:17 O majetkovém vyrovnání s církvemi by
mělo rozhodnout referendum, míní ČSSD. Návrh
zákona o obecném referendu předloţí ČSSD
znovu ve sněmovně.
13:32 Ministerstvo obrany rozdá vojákům 9000
příruček, které mají přispět k prevenci
extremismu v armádě. Jeho projevy jsou podle
ministra Vondry spíše selháním jednotlivců.
13:38 Opoziční ČSSD chce ve sněmovně udělat
vše pro to, aby nebyly schváleny vládní reformy.
Koalice je naopak připravena přijmout je na této
schůzi.
14:14 Státní fond ţivotního prostředí začal
kontrolovat, zda příjemci podpory ze Zelené
úsporám naplnili projekty. Narazil i na známky
podvodů, bude je řešit s policií.
14:48 NKÚ podal trestní oznámení kvůli
zrušenému miliardovému projektu v praţské
Ústřední vojenské nemocnici. Část peněz se prý
utratila zbytečně, stát zaplatí 217 milionů korun.
15:01 Ministr školství Dobeš kritizoval šéfku
Akreditační komise Dvořákovou kvůli prověrkám
u soukromých vysokých škol. Vadí mu, ţe o
případech mluví v médiích.

10:52 Za postřelení pracovníka pohřební sluţby
na hřbitově v Opavě dal soud muţům 10 a 7 let
vězení. Tvrdí, ţe si to kvůli opilosti a lékům
nepamatují.
10:58 Policie obvinila 24letého muţe z vraţdy
taxikáře v Čelákovicích a navrhla jeho umístění
do vazby. Řidiče údajně ubodal kvůli
tisícikoruně.
12:12 Jihočeský hejtman Zimola vyzval vládu,
aby zajistila peníze na dostavbu dálnice D3 a
ţelezničního koridoru, jinak kraj nepodpoří
dostavbu Temelína.
14:43 Policie obvinila dalšího muţe, který při
zářijové demonstraci ve Varnsdorfu házel
kameny na policisty. Obvinění po demonstracích
padlo uţ 35.
15:20 Praha uţ nebude na svém webu
zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva.
Zakázal to Úřad na ochranu osobních údajů,
tvrdí Praha.
15:31 ČT: Organizátor protiromských protestů
na severu Čech Lukáš Kohout má jít na 10
měsíců do vězení. Podle soudu v České Lípě
porušil pravidla podmíněného odloţení trestu.

9:04 Jeden rok vězení vyměřil soud v Estonsku
49letému muţi, jenţ vyhroţoval, ţe spáchá
stejnou masovou vraţdu jako Nor Breivik.
9:18 Při výbuchu zásobníku s palivem v libyjské
Syrtě zahynulo přes 100 lidí a dalších nejméně
50 bylo zraněno. Výbuch způsobil elektrický
zkrat v generátoru.

11:47 Dosluhující slovenská premiérka Radičová
nebude kandidovat v předčasných
parlamentních volbách a místo ve vedení své
strany dá k dispozici.
12:13 Na internetu se objevilo video, v němţ
jeden z libyjských bojovníků tvrdí, ţe zabil
Kaddáfího. Střelil ho prý do hlavy a do hrudi.
14:23 Jemenská vláda a opozice podepsaly
další příměří, ţádné dřívější ale nebylo
dodrţováno. Dalších nejméně 15 lidí bylo zabito
při nové střelbě do demonstrantů.
14:24 Sajf Islám, syn bývalého libyjského vůdce
Muammara Kaddáfího, prchá z Libye a směřuje
do Nigeru. Prý mu pomáhají Tuarégové,
stoupenci jeho otce.
14:48 Libyjská Přechodná národní rada chce,
aby Severoatlantická aliance ve své libyjské misi
pokračovala ještě alespoň měsíc. Zda NATO
ţádosti Libye vyhoví, zatím není jasné. Bojové
akce v zemi zatím plánuje ukončit k 31. říjnu.
16:59 Spojené státy se nedohodly s KLDR na
obnovení šestistranných rozhovorů o jaderném
odzbrojení Pchjongjangu. USA přesto jednání
hodnotí pozitivně.
17:36 Pokusná hlasování v německém
parlamentu ukázala, ţe Merkelová má pro
schválení záchranného fondu eurozóny dost
hlasů. Ve středu nejspíš projde.
18:24 Americká armáda dokončuje likvidaci
poslední své jaderné bomby B53, která byla
nejsilnější zbraní v nukleárním arzenálu USA za
studené války.
18:50 Obviněný Belgičan de Groote popřel účast
na praní špinavých peněz a podvodných
finančních machinacích kolem privatizace
Mostecké uhelné.
19:44 Podle Klause jednání se zástupci Horních
Rakous uţ nedominuje téma jaderné energie.
Důleţitější je otázka zlepšení silniční
infrastruktury.
22:53 Zemětřesení o síle 5,2 stupně zasáhlo
severovýchod Japonska včetně fukušimské
elektrárny, další otřesy o síle 5,3 stupně byly
jiţně od Tokia.
DNES
5:50 Nejméně tři mrtvé a 35 zraněných si v
Afghánistánu vyţádala exploze dvou bomb u
cisternového vozidla s palivem.
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10:09 Olomoucký okresní soud zprostil aktéry
fotbalové korupční kauzy obţaloby. Podle něj se
neprokázalo, ţe by se mezi kluby Sigma
Olomouc a Bohemians Praha podplácelo.

17:04 Koruna mírně posílila k euru i dolaru.
Končila vůči euru o tři haléře výše na 24,92
Kč/EUR, k dolaru získala pět haléřů na 17,92
Kč/USD.

17:39 Česká tenistka Petra Kvitová vstoupila
vítězně do Turnaje mistryň, v úvodním duelu
Červené skupiny porazila Rusku Věru
Zvonarevovou 6:2 a 6:4.

17:24 Index praţské burzy PX posílil o 0,5 % na
945,0 bodu, taţen růstem akcií ČEZ. Akcie Philip
Morris vzrostly o více neţ 4 %.

20:45 Dohrávky 1. kola hokejové extraligy: Zlín Slavia 0:3, Č. Budějovice - Mladá Boleslav 4:2,
Liberec - Třinec 3:2 v prodlouţení. Dohrávka 10.
kola: Pardubice - Kladno 3:2.

17:55 Západoevropské akcie před klíčovým
summitem EU oslabily, index FTSEurofirst 300
ztratil 0,65 procenta na 982,57 bodu.
20:48 Cena zlata kvůli vývoji v eurozóně prudce
roste, unce stojí více neţ 1700 dolarů. Stříbro
zdraţilo skoro o 5 % na více neţ 33 dolarů.
DNES

KURZY ČNB
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6:55 Americké akcie v pochybách o dohodě EU
na řešení krize spadly. Dow Jones klesl o 1,72 %
na 11.708,44 a Nasdaq o 2,26 % na 2638,42 b.

15:35 Poslanecká sněmovna ČR znovu odloţila
schvalování Evropského stabilizačního
mechanismu, tedy nového záchranného fondu.
15:43 Předsednictví EU zrušilo schůzku ministrů
financí EU před očekávanými summity ke krizi.
17:09 Řecko se podle irského premiéra na
kapitálové trhy nedostane aţ do roku 2020. Pro
Řeky to znamená 10 let úsporných opatření.
18:41 Mezinárodní měnový fond podle Reuters
zvaţuje účast na záchranném fondu pro
eurozónu. Čeká na konečný návrh evropských
činitelů.
19:50 Euro přeţije dluhovou krizi, Evropa za to
ale zaplatí hospodářskou stagnací, řekl Klaus.
Český prezident je pro radikálnější ekonomická
opatření.
20:43 Elektřina pro české domácnosti napřesrok
zdraţí o 4,3 %, pro podniky o 6,2 %. Dotace na
obnovitelné zdroje budou jako letos, schválila
vláda.

19:49 iHned.cz: Geosan prohrál arbitráţ s
dánskou firmou Baltom o 100 mil Kč, které jí
dluţil za práce na čištění ropných lagun v
Ostramu.
20:47 Vláda schválila novelu zákona, podle
které podmínky emise dluhopisů jiţ nebude
schvalovat ČNB.
21:14 Stát odpustí Správě ţelezniční dopravní
cesty dluhy ve výši 5,9 miliardy Kč. Společnost
závazky zdědila po Českých drahách.

0:47 Šéfka globálního prodeje počítačového
giganta IBM Romettyová nahradí od 1. ledna
2012 ve funkci generálního ředitele Palmisana.
7:25 CME vykázala ve 3. čtvrtletí provozní zisk
skoro 9 milionů dolarů po loňské ztrátě. Její trţby
se zvýšily o 23 procent.

10:54 Senát asi umoţní ČTÚ draţit kmitočty pro
vysokorychlostní mobilní sítě. Cílem je zlevnit
telekomunikační sluţby.

13:23 Vláda podle ministra financí Kalouska
dodrţí letos naplánovaný schodek státního
rozpočtu ve výši 135 miliard korun.

15:58 Apple podle zdrojů pracuje na projektu
své vlastní televize. Povolal kvůli tomu předního
vývojáře, který firmě pomohl propojit iPod a
iTunes.

DNES

10:42 MPO zaloţilo s energetickými firmami a
odborníky platformu, jejímţ cílem je ochrana
energetické infrastruktury v ČR.

13:05 Nová prognóza ministerstva financí bude
počítat s horším vývojem ekonomiky, uvedl
ministr Kalousek. Odhady MF zveřejní v pondělí.

15:58 ČSOB Penzijní fondy Stabilita a Progres
se ke konci letošního roku spojí v jeden penzijní
fond. Informovala o tom ČSOB.

22:21 Čtvrtletní zisk internetového obchodu
Amazon.com klesl o 73 procent na 63 milionů
dolarů kvůli investici do nového tabletu.

9:08 FT: Evropa zaujala tvrdou linii. Její
vyjednávači chtějí po bankách, aby seškrtaly 60
% řeckých dluhů, jeţ drţí. Banky navrhují 40 %.

12:32 NERV doporučila vládě kvůli krizi neřešit
nyní přijetí eura, podpořit stabilizaci eurozóny
nebo připravit scénář pro nejhorší moţný vývoj.

15:42 T-Mobile převede klienty, kteří mají
nastaveno účtování dat podle přeneseného
objemu na denní paušál. S pouţitím chytrých
telefonů by jim jinak mohl vzrůst účet za telefon.

Praha - Pokračuje schůze sněmovny.
9:15 Agrofert můţe posílit svou pozici v oblasti
lesnictví. Antimonopolní úřad mu povolil akvizici
rumburské společnosti UNILES.
9:54 Generální ředitel České spořitelny Pavel
Kysilka byl zvolen novým viceprezidentem
České bankovní asociace.

Praha - Zahájení schůze Senátu.
Praha - Soud projedná odvolání Omnipolu kvůli
dodání starých raket obraně.
Praha - Premiéra filmu Alice Nellis Perfect Days.

10:03 Antimonopolní úřad pozastavil obří tendr
státního podniku Lesy ČR na práce v lesích po r.
2012. Zahájil řízení a vydal předběţné opatření.

Praha - Koncert Jasné páky, jeţ hraje uţ 30 let.

10:05 Telefónica bude o Vánocích lákat nové i
stávající zákazníky na levnější volání, SMS a
chytré telefony. Konkurence zatím nabídku
neodhalila.

Brusel - Summity EU a eurozóny ke krizi.

12:16 Ministr dopravy Dobeš odvolal v pondělí
šéfa Ředitelství vodních cest Jiřího Blaţka.
Blaţek nesplnil očekávání, nepředloţil koncepci
činnosti.

Štrasburk – Evropský parlament má mimo jiné
hlasovat o návrhu rozpočtu EU na rok 2012.

13:12 ÚOHS povolil vznik Českého
aeroholdingu. V budoucnu má spojovat Letiště
Praha a České aerolinie. Úřad fúzi povolil se
závazky. Aeroholding povede Miroslav Dvořák.

Washington - Návštěva premiéra Nečase v USA.

Berlín - Spolkový sněm má znovu hlasovat o
posílení záchranného fondu eurozóny.

Dohrávka 1. kola hokejové extraligy: Plzeň Sparta.
Odvety 4. kola Ondrášovka Cupu: Viktoria
Ţiţkov - České Budějovice, Liberec - Převýšov.

13:45 iHNed.cz: Řetězec Dairy Queen
amerického miliardáře Warrena Buffetta míří do
Česka. Chce nabízet zmrzlinu či koláčky.
13:50 Bývalý premiér Mirek Topolánek se stal
předsedou dozorčí rady Elektrárny Opatovice.
Ve funkci nahradil Daniela Křetínského.
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