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ČR splnila limit využití obnovitelných zdrojů
energie
09.03.2011 ČR spolu s několika státy EU splnila
stanovený rozsah využití obnovitelných zdrojů
energie pro loňský rok. ČR jimi dle Energetického
regulačního úřadu pokryla 8% státní spotřeby
energie a to hlavně díky vodním elektrárnám a
spalování biomasy. V roce 2020 pak zmiňované
pokrytí bude muset pro splnění limitů dosáhnout
13%.

V Dánsku a Švédsku se místo dopisních
známek na zkoušku zavádějí číselné kódy
09.03.2011 Na zásilku do dvou kilogramů, která se
však musí vejít do poštovní schránky, již lidé
nebudou muset kupovat známku, ale označí ji
číselným kódem zakoupeným pomocí SMS.
Experiment startuje v Dánsku od 1. dubna,
Švédsko se přidá později.

Francouzský soud přerušil proces s bývalým
prezidentem Jacquesem Chiracem
09.03.2011 Soudce během líčení požádal odvolací
soud, aby prošetřil, zdali již není případ promlčen.
Francouzský exprezident je obviněn z toho, že
ještě jako pařížský starosta platil z veřejných
peněz členy své strany, kteří mu připravovali
prezidentskou kampaň. J.Chirac a jeho strana již
loni pařížské radnici vyplatili přes dva miliony eur,
k ničemu se však nepřiznali. Další líčení proběhne
na konci června.

Britská policie zřejmě chystá propustit až 28
000 zaměstnanců
09.03.2011 Podle listu The Guardian přijde o práci
v důsledku rozpočtových škrtů až 12 000 strážníků,
což by mohlo mít významný dopad na kriminalitu.
Vládní strany se nyní obávají poklesu preferencí,
neboť udržení veřejného pořádku patří mezi hlavní
priority britských voličů. Úspory se v budoucnu
dotknou celé veřejné správy, podle odhadů ji
v příštích letech opustí až půl milionu lidí.

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o
stavebním spoření
09.03.2011 Podle slov ministra financí Miroslava
Kalouska (TOP 09) je třeba již změněné stavební
spoření dále reformovat. Připravovaná novela by
měla umožnit poskytovat spoření i dalším
finančním institucím - banky by tedy nemusely pro
peníze ze stavebního spoření vést oddělené
účetnictví. Ministr vidí ve zvýšení konkurence příliv
výhod, tzn. větší komfort pro spotřebitele i ministry
financí.

Ministr zdravotnictví uzavřel memorandum se
zdravotními sestrami
09.03.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger ( TOP
09) podepsal dnes s Danou Juráskovou, šéfkou
České asociace sester, memorandum, které je
garancí zvýšení platů nejen zdravotním sestrám,
ale i ostatním nelékařským pracovníkům.
Zdravotnímu personálu se tak od příštího roku
navýší platy až o 10%. Připravované změny budou
průběžně projednávány - první návrh má být
představen do konce června tohoto roku.

Bolívie zavádí výrobu lithiových baterií
08.03.2011 Bolivijská vláda oznámila, že se tento
rok experimentálně pokusí využít lithiových zdrojů
země, a to v podobě produkce baterií. Projekt
vyžaduje počáteční vklad ve výši 5 miliard dolarů.
Případná participace soukromých investorů
nebude zamítnuta. Předběžný zájem již vyjádřili
společnosti z Japonska, Jižní Korey, Francie a
Spojených států.

Německo nezruší prodej nového biopaliva E10
08.03.2011 Německý ministr hospodářství Rainer
Brüderle dnes oznámil, že i přes nejistotu
spotřebitelů plánuje vláda pokračovat v zavádění
biopaliva E10. Německé benzínové stanice začaly
od února 2011 nabízet benzín s desetiprocentním
obsahem bioetanolu, který má splňovat požadavky
Evropské unie a přispívat k ochraně životního
prostředí. Řidiči se však obávají poškození motoru
vozidla a palivo i přes nižší cenu nekupují. Vláda
čelí kritice, že podcenila informační kampaň, vládní
kabinet naopak obviňuje ze vzniklé situace
petrochemický průmysl.

OBSE se chystá vyslat pozorovatele na
běloruské soudní procesy
08.03.2011 Evropská organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) má v úmyslu vyslat
pozorovatele na běloruské soudní procesy
s představiteli opozice, kteří byli zatčeni při
protestech po prezidentských volbách v prosinci
minulého roku. OBSE označila volby za
nedostatečně transparentní a nestranné. Rovněž
Evropská unie podrobila průběh voleb a následné
sčítání hlasů ostré kritice.

Deutsche Telekom a Sprint Nextel Corp zvažují
možnou spolupráci
08.03.2011 Telekomunikační giganti Deutsche
Telekom a Sprint Nextel Corp zvažují navázání 
spolupráce na americké půdě. Všechny návrhy
jsou podle oficiální zprávy obou společností zatím
v prvopočátku a spíše spekulacemi, avšak
možnost reálné a úzké spolupráce v budoucnu
nebyla mluvčími obou společností vyloučena.

Uruguayský prezident navštíví Brazílii
08.03.2011 Přibližně za týden odcestuje prezident
Uruguaje José Mujica do Brazílie, kde se setká
s brazilskými podnikateli a společnosti, jež by
potencionálně měli zájem investovat a založit své
firmy právě v Uruguayi. Brazílie je hlavním
obchodním partnerem Uruguaje.

Amnesty International obvinila vládu
Azerbajdžánu z represí
08.03.2011 Organizace Amnesty International
obvinila ázerbájdžánské orgány z užívání nátlaku
vůči prodemokratickým aktivistům a vyzvala je, aby
represe ukončily. Od ledna byly podle informací
zveřejněných BBC zatčeny desítky aktivistů, jež
čelí obviněním, která nejsou přímo spojená s jejich
politickou činností.

Warner Bros nabídne některé filmy na
Facebooku
08.03.2011 Společnost Warner Bros Digital
Distribution se rozhodla pro nabídku některých ze
svých filmů na sociální síti Facebook. Otevře tím
nový zdroj finančních příjmů pro největší sociální
síť světa. Prvním filmem ke zhlédnutí bude The
Dark Knight, k jehož promítnutí spotřebuje uživatel
30 Facebook Credits nebo 3 dolary.

Srbsko a Kosovo zahájily v Bruselu první přímý
dialog
08.03.2011 Zástupci Srbska a Kosova se dnes
sešli poprvé od vyhlášení nezávislosti Kosova v
roce 2008 k přímým rozhovorům, jež by měly vést
ke zlepšení každodenního života v této bývalé
srbské provincii. Tématem dvoudenních jednání v
Bruselu jsou zejména praktické otázky, jako je
svoboda pohybu, regionální spolupráce a právní
řád. Politickým problémům, které vedly ke vzniku
„zmrazeného konfliktu“, se strany chtějí naopak
vyhnout. Zástupce Srbska Borko Stefanović a
zástupkyně Kosova Edita Tahiriová ujistili, že jsou

odhodláni posunout vztahy kupředu. E. Tahiriová
ale upozornila, že nezávislost je pro Kosovo
uzavřená otázka, a že nepřipustí její
zpochybňování. Vysoká představitelka EU pro
zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku
Catherine Ashton v rozhovoru pro srbská a
kosovská média řekla, že zahájení dialogu mezi
Bělehradem a Prištinou posílí evropské
perspektivy Srbska a Kosova.

Odborníci varují před překupníky lidí, kteří
budou chtít využít situace v severní Africe
08.03.2011 Odborníci varují před syndikáty
překupníků, kteří budou chtít využít masových
uprchlických vln a snah dostat se do Evropy. V
současnosti obchod s lidmi v Evropě ročně vydělá
3 miliardy dolarů ročně. Europol, agentura EU pro
vymáhání práva, vyšle do Itálie, nejvíce postihnuté
uprchlíky, své experty, kteří mají prověřit činnost
syndikátů a jejich údajné snahy.

Protesty v centrální věznici hlavního města
Jemenu tvrdě potlačeny
08.03.2011 Protesty v centrální věznici
v Sanaa vypukly v pondělí večer, jak dnes
informoval jeden z vězňů, kterému se při nepokoji
podařilo dostat k telefonu a informovat CNN. Podle
něj se vězni shromáždili v hlavním sále za zpěvu
protivládních písní. Stráže vězně rozhánějí slzným
plynem a střílejí projektily, dva vězni měli být zabiti.
Ministerstvo vnitra pouze sdělilo, že vězni
způsobovali chaos, který musí být potlačen.
Protesty proti prezidentu Salehovi, vládnoucímu od
roku 1978, v Jemenu nadále trvají.

Bangladéš se snaží stabilizovat domácí akciový
trh
08.03.2011 Jako prostředek k tomu vytvoří fond
700 milionů dolarů, který bude podporovaný osmi
státními finančními institucemi. Za několik
posledních měsíců ztratil tamní akciový trh 40%
svojí hodnoty, což činí zhruba 16 miliard dolarů.

Google koupil stránky Beatthatquote.com
08.03.2011 Kontrakt v hodnotě 61 milionů dolarů
otevírá Googlu nové pole působnosti na
evropském internetovém trhu se službami,
financemi i materiálním zbožím. Stránky
Beatthatqoute.com se zaměřují na stále
populárnější porovnávání cen jednotlivých
produktů. V USA již společnost provozuje podobný
server jménem Comparison Ads.

Audi zaznamenala v minulém roce silné
prodeje v Číně a v USA
08.03.2011 Celkově dosáhla firma čistého zisku
3,61 miliardy dolarů, ale v žebříčku stále zůstává
za svými hlavními rivaly BMW a Mercedesem. V
následujícím roce hodlá Audi zvýšit prodeje o 10%
na 1,2 milionu vozů a sesadit tak z první příčky
BMW. Automobilka je jednou z řady značek
vlastněných koncernem VW, jehož vedení
nedávno prohlásilo, že má za cíl sesadit Toyotu z
pozice největšího výrobce aut na světě.

Americký prezident nominuje svého ministra
obchodu Garyho Locka na velvyslance USA v
Číně
08.03.2011 Ministr obchodu Gary Locke by měl
nahradit velvyslance v Číně Jona Huntsmana,
který v posledních třech týdnech zcela ztratil
podporu čínské vlády pro přílišnou kritiku
Komunistické strany Číny. Ministr Locke tak bude
prvním čínským Američanem, který bude
reprezentovat Spojené státy v Číně. Gary Lock byl
v minulosti guvernér státu Washington a tento rok
kritizoval Čínu za její uzavřený trh, nominaci ale
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musí schválit Senát. Velvyslanec Jon Huntsman by
měl skončit ve funkci 30. dubna a v roce 2012
hodlá bojovat o nominaci na prezidenta USA
republikánskou stranou.

OPEC jedná o možném zvýšení produkce ropy-
žádná dohoda ale nevznikla, státy v OPEC
zvyšovat produkci nechtějí
08.03.2011 Kuvajtský ministr ropného průmyslu
šejk Ahmad al-Abdullah al-Sabah oznámil, že
OPEC zahájil jednání, avšak odmítl stanovit termín
do kdy by jednání mělo být uzavřeno. Podle
ministra al-Sabaha ropné státy nevidí potřebu
zvyšovat produkci, neboť jsou podle nich zásoby
ropy po celém světě dostačující. Dále uvedl, že
Kuvajt taktéž neuvažuje o zvyšování produkce a
hodlá naplnit stávající kvóty beze změn. Jediný,
kdo údajně zvýšil produkci je Saudská Arábie, aby
pokryla výpadky dodávek z Libye.

Bývalý íránský prezident Rafsanjani ztratil
pozici šéfa shromáždění pro určování vůdce
islámské revoluce
08.03.2011 Akbar Hashemi Rafsanjani byl jeden z
nejhlasitějších vládních kritiků a velmi vlivným
duchovním, v posledním roce ovšem poněkud
zmírnil útoky a učinil prohlášení o podpoře vlády i
nejvyššího vůdce, ajatolláha Alího Chameneího,
přesto nebyl znovu zvolen předsedou shromáždění
odborníků a ani nekandidoval. Jeho pozici
předsedy rady obsadí ajatolláh Mohammad Reza
Mahdavi Kani.

 Amnesty International vyzývá Saudskou Arábii
k povolení protestů
08.03.2011 Organizaci Amnesty International se
nelíbí, že Sauddká Arábie zakázala jakoukoliv
možnost projevit nespokojenost, neboť jsou přísně
zakázány všechny druhy protestů a
shromažďování. Jedná se prý o porušování
základních občanských práv. AI také kritizuje
zadržení šíitského klerika šejka Tawfiq Jaber
Ibrahim al-'Amra, který vyzýval k reformám země,
ten byl po protestech šíítů v neděli propuštěn bez
udání důvodů zatčení.

V lednu chybělo na důchody 1,8 miliardy
08.03.2011 Podle údajů České správy sociálního
zabezpečení chybělo v lednu tohoto roku na
důchody 1,8 miliardy korun. Na nemocenském
pojištění se naopak vybralo více, než se vydalo.

Ceny potravin stouply nejvíce v Argentině,
Venezuele a Bolívii
08.03.2011 Podle oficiální statistiky v rámci
Latinské Ameriky, Argentina, Venezuela a Bolívie
jsou země, kde během posledních dvanácti měsíců
nejvíce stouply ceny potravin v daném regionu.
Konkrétně byl ve Venezuele zaznamenán vzrůst o

37,2%, v Bolívii 14% a následuje Argentina
s 13,1%.

Český premiér se setká s americkým
velvyslancem
08.03.2011 Premiér Petr Nečas (ODS) dnes na
společném setkání projednává s americkým
velvyslancem Normanem Eisenem spolupráci v
rámci Severoatlantické aliance, dále pak obchodní
spolupráci EU a USA. Je to pro oba první
oficiální setkání od doby, kdy se americký
velvyslanec Eisen ujal funkce (tj. od 28.ledna
tohoto roku).

Čína uvalila omezení na cestování do Tibetu
08.03.2011 K tomuto kroku přistoupila z
bezpečnostních důvodů spojených se třetím
výročím tvrdě potlačených tibetských protestů.
Omezení se budou týkat především zahraničních
turistů. Ti budou pro vstup do některých horských
oblastí potřebovat speciální povolení.

V Izraeli demonstrovali arabští studenti za
podporu arabským revolucím
08.03.2011 Zhruba 150 Arabů s palestinskými
vlajkami demonstrovalo na univerzitě v Haifě. Proti
nim vystoupilo okolo 50 Židů, kteří naopak mávali
izraelskými vlajkami. Demonstrace byla povolená a
nedošlo k žádnému násilí.

Nový egyptský ministr zahraničí chce zrušit
blokádu Gazy- jedná se dle něj o porušení
mezinárodního práva
08.03.2011 Egyptský premiér Essam Sharaf
oznámil, že novým ministrem zahraničí bude
právník Nabil Elaraby, který tak vystřídá
ministra Ahmeda Aboul Gheita stojícího v čele
egyptské diplomacie od roku 2004. Nový ministr
Elaraby již minulý měsíc uvedl, že by Egypt po
pádu prezidenta Mubaraka měl zrušit blokádu
pásma Gazy, neboť mezinárodní právo podle něj
zakazuje blokádu civilistů, a to i v případě války.

V Demokratické republice Kongo bylo za útok
na prezidentské sídlo zavřeno již 126 lidí
08.03.2011 Při pokusu o převrat proti
prezidentu Josephu Kabilovi zahynulo 19 lidí, z
toho 8 mužů Republikánské gardy. Tajná policie
zatkla už 126 lidí, ovšem velká část z nich tvrdí, že
s útokem nemá nic společného či že ani neumí
ovládat zbraň. Policie uvedla, že cílem útoků měla
být také vojenská základna, rozhlasový vysílač a
mezinárodní letiště, přičemž se má zcela jistě
jednat o ozbrojený útok ze zahraničí, který využil
místních rušivých elementů. Novináři neměli
povoleno se zatčenými komunikovat.

Syn Muammara Kaddafiho varuje svět před
svržením vůdce- hrozí vleklá a tvrdá občanská
válka
08.03.2011 Saadi Kaddafi prohlásil, že by si celý
svět měl uvědomit jeden fakt- V Libyi jsou stovky
nejednotných a mnohdy znesvářených kmenů,
armáda a nyní i východní povstalci, kteří drží
zbraně. Podle Saadiho jestliže Libye přijde o
vůdce, který sjednocoval zemi 40 let a nyní dále
drží pohromadě velkou část obyvatel, čeká severní
Afriku konflikt, kterého bude svět litovat. Dále
Saadi Kaddafi uvedl, že Muammar Kaddafi
ponechává většinu armády v záloze připravenou
na odrážení útoků ze zahraničí.

USA čelí stále většímu tlaku svých
zákonodárců- někteří chtějí vojenský zásah v
Libyi
08.03.2011 Bílý dům je pod tlakem, neboť v
Kongresu se zvedají hlasy pro vojenský zákrok v
Libyi. Americký ministr obrany Robert Gates ale
zdůrazňuje, že je třeba, aby americká armáda v
takovém případě měla spolehlivou mezinárodní
podporu, která je v současnosti palčivým
problémem USA v Afghánistánu. Bílý dům potvrdil,
že všechny možnosti jsou nadále brány v úvahu a
generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen vyzdvihuje potřebu povolení OSN k
zásahu ( prozatím NATO zahájilo 24-hodinový
letecký dohled nad Libyí letadly AWACS).
Americký velvyslanec při NATO prohlásil, že USA
hodlají poslad libyjskému lidu velmi jasné poselství
úplné podpory v boji proti potlačování
demokratických ideálů a bezdůvodnému násilí.

Velká Británie a Francie pokračují ve snaze
prosadit v OSN bezletovou zónu nad Libyí
08.03.2011 Britové i Francouzi hodlají bezletovou
zónu prosadit, aby tak pomohli povstalcům, které
napadá libyjské vojenské letectvo. Dále zdůrazňují,
že v Libyi je pravděpodobně až milion lidí, kteří v
současné chvíli potřebují humanitární pomoc, do
které se již OSN rozhodlo pro budoucí 3 měsíce
investovat 160 milionů dolarů. Dále Francie
vyzvala státy Perského zálivu k podpoře bezletové
zóny a k výjimečnému zasedání Ligy arabských
států- ta se ovšem nedávno silně postavila proti
možnosti jakékoliv vojenské intervence v Libyi.

Subway se stal největším řetězcem rychlých
občerstvení na světě
08.03.2011 Na první pozici vystřídal Subway se
svými 33 749 restauracemi po celé světě dlouho
suverénní McDonald´s s 32 737 pobočkami. Svého
postavení dosáhl důrazem na expanzi do
mezinárodních trhů formou obchodního modelu
franchising. McDonald´s reagoval na nastalou
situaci výrokem: "Snažíme se býti lepší, nikoliv
větší".
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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
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