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Ukrajina prodá až 25% akcií státní energetické
společnosti „Naftogaz“
02.04.2011 Ukrajinský ministr paliv a energetiky
Jurij Bojko potvrdil záměr vlády částečně
privatizovat státní energetickou společnost
Naftogaz za účelem optimalizace její činnosti.
Předpokládaný výnos z prodeje minoritního podílu
na akciovém trhu činí minimálně 5 – 6 miliard USD.
Společnost produkující 97% ropy a zemního plynu
na Ukrajině zaznamenává v poslední době ztráty,
především z důvodu příliš nízkých cen plynu na
domácím trhu.

Ministr školství dokončil novelu školského
zákona
02.04.2011 Ministr školství Josef Dobeš předloží
vládě novelu školského zákona, která mimo jiné
snižuje počet možných přihlášek na střední školy
ze tří na dvě, zavádí šestileté funkční období pro
ředitele škol nebo upřesňuje pravidla pro
navštěvování škol v zahraničí. Návrh by mohl začít
platit od letošního září. Ve středu se jím bude
zabývat vláda.

V Praze dnes protestovali pouliční umělci
02.04.2011 Kvůli špatným podmínkám pro pouliční
umění v Praze se dnes sešlo zhruba dvě stě
umělců na protestní pochod z Náměstí Republiky
na Kampu. Pochodem chtěli upozornit na špatný
přístup Prahy k pouličním umělcům - podle nich je
míst, kde je možné umění prezentovat, málo, navíc
se musí týdny čekat na povolení.

ODS chce vytvořit Asociaci stínových hejtmanů
02.04.2011 ODS má v plánu vytvořit tvz. Asociaci
stínových hejtmanů, tedy jakýsi protipól Asociace
krajů sociálních demokratů. Asociace stínových
hejtmanů by měla v regionech vysvětlovat vládní
kroky prostřednictvím zástupců ODS.

V Baku byla rozehnána demonstrace opozice
02.04.2011 Policie hlavního města Ázerbájdžánu
rozehnala nepovolený meeting aktivistů několika
opozičních stran, několik desítek účastníků bylo
zadrženo. Aktivisté požadovali rozpuštění Milli
Majlis (Národní rady) a uspořádání nových
parlamentních voleb, provedení demokratických
reforem, propuštění politických vězňů a posílení
boje proti korupci.

Podíl šedé ekonomiky tvoří v Rusku 16% HDP,
zaměstnává 13 milionů lidí
02.04.2011 Plyne to z oficiální analýzy ruského
Federálního statistického úřadu (Rosstat).
V analýze není zahrnuta nelegální činnost. Podíl
stínové ekonomiky zaznamenal nárůst především
ve třetím čtvrtletí roku 2009 v souvislosti s dopady
světové hospodářské krize na ruský trh práce.

Německo poskytne Japonsku roboty pro práci
v JE Fukušima Daiichi
02.04.2011 Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle během setkání se svým japonským
protějškem Takeaki Matsumoto potvrdil, že je
Německo připraveno dodat Japonsku roboty pro
práci v poškozené japonské jaderné elektrárně
Fukušima-1. Hlavním tématem sobotního setkání
byla spolupráce Německa a Japonska při hledání
východiska z krize spojené s havárii v JE.

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes předložilo
návrh zákona o veřejných zakázkách
02.04.2011 Ministerstvo pro místní
rozvoj předalo do připomínkového řízení zákon o
veřejných zakázkách, který zajišťuje, že posouzeni
budou muset být všichni uchazeči o zakázku, kteří
splní kvalifikaci. Zároveň také zajišťuje například

to, že zadavatel bude zveřejňovat každé výběrové
řízení a rozhodnutí v téhle věci bude archivováno
po dobu deseti let.

Předseda ruské Rady federace navrhuje zrušit
platnost presumpce neviny pro veřejné činitele
02.04.2011 Předseda Rady federace RF Sergej
Mironov během setkání s ruským premiérem
Vladimírem Putinem prohlásil, že v rámci boje proti
korupci považuje za smysluplné zrušení
presumpce neviny pro úřední osoby, ačkoliv se
jedná o radikální krok, který se nevyhne sporům.
Konkrétně navrhl, aby v případě
přistižení veřejného činitele při braní úplatku byl
přistiženému či jeho rodinným příslušníkům ihned
zabaven majetek, jež by byl navrácen po
prokázání jeho legálního nabytí.

Experti kontrolují volební lístky na Haiti,
podezření z podvodu
02.04.2011 Desítky expertů analyzují více než
15200 volebních záznamových archů, jež byly
odevzdány během prezidentských voleb, jelikož
mají podezření, že došlo k podvodu. Dalších 1518
nebylo do sčítání kvůli určitým nesrovnalostem
vůbec zařazeno. Předběžné výsledky by mohly být
známy v pondělí, termín se tak kvůli zmíněným
rozporům posunul.

Předvolební průzkum ve Venezuele mluví ve
prospěch prezidenta Chaveze
02.04.2011 Stávající venezuelský prezident Hugo
Chavez se podle průzkumu místní agentury
GIS-XXI těší podpoře nadpoloviční většiny
obyvatel. V nadcházejících prezidentských
volbách, které by měly proběhnout v prosinci roku
2012, zatím drží vedení ve volebních preferencích,
opozice ale ještě ale nenominovala vlastního
kandidáta.

Bývalý indický ministr obviněn v souvislosti s
korupčním skandálem v telekomunikacích
02.04.2011 Andimuthu Raja, bývalý indický ministr
pro telekomunikace, byl obviněn ze spiknutí,
padělání a podvodu v souvislosti s nedávno
odhaleným korupčním skandálem při udělování
telekomunikačních licencí. Indický stát tak přišel o
více než 40 miliard dolarů.

Venezuela má zájem o průmyslové využití
bolivijského lithia
02.04.2011 Dle náměstka bolivijského ministra  pro
zahraniční obchod Pabla Guzmana je Venezuela
první zemí, jež projevila zájem o průmyslové
využití zásob lithia. Na tiskové konferenci pak
Guzman dále uvedl, že jeden z projektů se
zaměřuje na možnost výroby lithiových baterií
v tzv. Andských státech. Oficiální odhady uvádějí,
že na území Bolívie se nachází až 70% světových
zásob lithia.

V březnu se zvedla inflace v Jižní Korei
02.04.2011 Ta dosáhla svého téměř tříletého
maxima, když se vyšplhala na 4,7%. Cílem
jihokorejské centrální banky je přitom maximální
míra inflace do 4%. I tak to ale podle analytiků
vypadá, že centrální banka diskontní sazbu
nezvýší.

Vládní program podporující handicapované v
Bolívii
02.04.2011 Bolivijská vláda zavádí program, jehož
účelem je jak sociální, tak pracovní zahrnutí
postižených osob, zejména v hlavním městě La
Paz. Zaměřen bude nejen na děti, kterým pomocí
několika institucí umožní plnohodnotný rozvoj i
přes intelektuální, fyzické nebo senzorické

odlišnosti, ale též na dospělé. Handicapovaní
občané budou mít možnost zúčastnit se terapií a
navštěvovat rehabilitační centra.

Prezident Zimbabwe Robert Mugabe se ostře
postavil proti kritice Jihoafrického společenství
02.04.2011 Jihoafrické rozvojové společenství
(SADC), které je velmi často kritizováno za příliš
"měkký postoj" k zimbabwskému prezidentu
Robertu Mugabemu, tento týden na svém summitu
v Lusace ( Zambie) přitvrdilo prostřednictvím svých
vůdců a vyzvalo k ukončení zásahu strany
prezidenta Mugabeho ZANU-PF proti opozici.
Prezident Mugabe reaguje jasně: "Zimbabwe je
suverénní stát a jako suverénní stát odmítá
akceptovat jakékoli vnější rušení, dokonce ani naši
sousedé nám nebudou říkat, co máme dělat." V
posledních týdnech Mugabeho bezpečnostní
činitelé ruší shromáždění opozice a stále se
zvyšuje napětí před možnými všeobecnými
volbami v tomto roce.

Koaliční útok v Libyi zabil 10 povstalců-
vůdcové povstání přesto volají po dalším
bombardování
02.04.2011 Nejméně 10 ozbrojených povstalců
bylo zabito při náletu koaličních letadel. Povstalci
tvrdí, že k tomu došlo cílenou provokací ze strany
vládních jednotek, které přivolaly letecký útok, a
jejich vedení v Benghazi nadále prohlašuje, že
chce a potřebuje letecké útoky. Mluvčí
povstalců Mustafa Gheriani: "K omylům někdy
prostě dochází, ale to neznamená, že chceme vše
zastavit- ovšem samozřejmě je nám to líto."

V Pobřeží slonoviny radikálně rostou počty
obětí konfliktu- Červený kříž oznámil 800
mrtvých v jediném městě za 1 den
02.04.2011 Mezinárodní Červený kříž oznámil, že
pouze při střetech 29. března bylo ve
městě Duekoue na jihozápadě Pobřeží slonoviny
podle zatím dostupných informací zabito 800 lidí
přičemž násilí si již podle odhadů vyžádalo tisíce
životů. Červený kříž také upozorňuje, že dle jeho
odborníků došlo v Duekoue k etnicky motivovaným
útokům, což by nebylo poprvé. Svědci popisují
stovky těl po ulicích města, z jehož oblasti v
posledních dnech uprchly desítky tisíc
lidí. Dominique Liengme, vedoucí delegace
Mezinárodního výboru Červeného kříže v zemi,
prohlásil: "Tento incident je zvláště šokující svým
rozsahem a brutalitou." Dominique Liengme,
vedoucí delegace Mezinárodního výboru
Červeného kříže v zemi, řekl v prohlášení: "Tento
incident je zvláště šokující, svým rozsahem a
brutalitou." Mezinárodní výbor Červeného kříže
také uvádí přes milion uprchlíků z největšího města
Abidjan, 123 000 lidí již uteklo do Libérie a 5000 do
Ghany.

Ministr zemědělství se rozhodl ustoupit od
návrhu dát akcie Lesů ČR na burzu
02.04.2011 Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS)
se rozhodl k prozatímnímu ustoupení od návrhu
dát akcie Lesů ČR na burzu. Stále však hodlá
přeměnit státní podnik na akciovou společnost, ze
které chce pomocí dividend získávat ročně pro stát
až 2 mld korun.

Slovenští lékaři přešli do stávkové pohotovosti
02.04.2011 Včerejšího protestního shromáždění
před budovou ministerstva zdravotnictví se
zúčastnilo přes 250 zdravotníků, kteří požadovali
změny ve financování slovenského zdravotnictví,
zvýšení platů a ukončení privatizace nemocnic.
Lékaři plánují stupňovat tlak na vládu a hrozí, že
nebudou pracovat přesčas.
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Nizozemský politik Geert Wilders natočí film o
proroku Mohammedovi
02.04.2011 Kontroverzní protiislámský aktivista,
jehož Strana za svobodu podporuje nizozemskou
menšinovou vládu a umožňuje tak její existenci,
hodlá filmem poukázat na stinné stránky islámu.
Geert Wilders, který v minulosti přirovnal korán
k Hitlerově knize Mein Kampf, bude 13.dubna
souzen, neboť čelí obvinění z podněcování rasové
nenávisti.

Sebevražední útočníci zaútočili na základnu
NATO v Afganistánu
02.04.2011 Základna NATO Camp Phoenix se stal
útokem dvou sebevražedných atentátníků, kteří
pronikli do základny a odhodili zde několik ručních
granátů. Byli však zastřeleni dříve, než stačili své
bomby odpálit. Při incidentu byli zraněni tři lidé.

Indie bojuje proti vybírání pohlaví u narozených
dětí
02.04.2011 Nejnovější výzkumy statistického
úřadu v Indii objevily jasné disproporce mezi
počtem narozených chlapců a dívek. Na 1000
narozených chlapců průměrně připadá 914 dívek,
což je nejméně od roku 1947, kdy Indie získala
nezávislost. Výběr pohlaví potomků je podle
indického práva zakázán, podle expertů však
skutečnost vypadá zcela jinak.

Izraelský útok zabíjí 3 palestinské ozbrojence
02.04.2011 Izraelská armáda prohlásila, že
cíleným útokem v pásmu Gaza zneškodnila tři
palestinské ozbrojence, kteří měli údajně v plánu
spáchat únosy izraelských obyvatel v
nadcházejícím svátku pascha. Podle zprávy se
jednalo o teroristy organizace Hammas. Tento
incident je podle expertů jasným důkazem
neustálého napětí v regionu.

Newyorčané nechtějí za starostu bývalého
guvernéra státu Eliota Spitzera
02.04.2011 Podle výzkumu the Marist College
Institute for Public Opinion nechtějí dvě třetiny
obyvatel New Yorku za budoucího starostu
bývalého guvernéra státu New York Eliota
Spitzera. Ten byl donucen v roce 2008 vzdát se
své funkce, jelikož byl obviněn z najímání vysoce
kvalifikovaných prostitutek. Poté chvíli pracoval pro
zpravodajskou agenturu CNN, kde prohlásil, že
zvažuje návrat do vysoké politiky.

Náměstkyně ministra životního prostředí
nejspíš odstoupí
02.04.2011 Rut Bízková, náměstkyně ministra
životního prostředí a dále také ředitelka
ekonomicko-politické sekce pro životního prostředí,
nejspíš 5. dubna opustí svůj post na ministerstvu.
Důvodem by měly být personální změny na

Státním fondu životního prostředí.

Akcie Tokyo Electric Power Co se na trhu i
nadále propadají
02.04.2011 Akcie největší asijské energetické
společnosti se od začátku krize propadly o 80%.
Celkově ztratila společnost 32 miliard dolarů ze
své tržní hodnoty.

Objeveno místo úniku radiace z JE Fukušima
Daiichi
02.04.2011 Z prasklé betonové reaktorové šachty
druhého reaktoru podle inženýrů uniká radiace
přímo do moře. Tím byl nejspíše nalezen hlavní
zdroj kontaminace okolí. Úroveň radiace má v
místě úniku hodnotu 1000 milisievrtů za hodinu.
Inženýři se nyní připravují na nalití betonu do
reaktorové šachty, aby došlo k zastavení úniků.

Rapid Express se stal 3. celostátním osobním
dopravcem
01.04.2011 Společnost Rapid Express podepsala
se státní Správou železniční dopravní cesty
rámcovou smlouvu o využívání kolejí. Tímto se
společnost podnikatele Leoše Novotného stala po
Českých drahách a společnosti RegioJet 3.
celostátním osobním dopravcem.

VV navrhují vyšší zdanění firem 
01.04.2011 V rámci daňové reformy navrhují VV
zvýšení daně z příjmu osob právnických, a to na
20%. Kompenzaci vidí ve zrušení daně z dividend.
Poslanec VV Michal Babák se dnes vyjádřil, že by
výše uvedené změny chtěly VV prosadit k r. 2013.

Rusko zvažuje prodloužení zákazu exportu obilí
do konce roku
01.04.2011 Jak potvrdil první vicepremiér ruské
vlády Viktor Zubkov, vláda RF jedná o prodloužení
embarga na vývoz obilí až do konce roku 2011.
Konečné rozhodnutí bude přijato po analýze
situace na domácím trhu. Platnost zákazu,
zavedeného v srpnu 2010 v souvislosti s ničivým
suchem provázeným katastrofálními požáry, měla
původně končit 31. prosince 2010, byla však
prodloužena do června 2011.

Kongres USA se shodl na finálních redukcích
výdajů ve státním rozpočtu
01.04.2011 Kongres Spojených států amerických
se shodl na 33 miliardách dolarů. Tato suma prý
bude zredukována z celkových výdajů amerického
státního rozpočtu. V současné době se začínají
projednávat detaily a programy, kterých se toto
drastické omezování výdajů bude týkat.

Americký prezident Barack Obama varoval
před nebezpečím pádu americké vlády
01.04.2011 Prezident sice v první části svého

proslovu vyjádřil naději, že Kongres USA je již
blízko uzavření dohody o podobě finálního státního
rozpočtu, poté však varoval, že případné
nedosažení koncenzu by mohlo vést k pádu
americké vlády. To by poté podle prezidenta mělo
nevratné a závažné následky na vývoj americké
ekonomiky a způsobilo by USA vážné potíže do
budoucna.

Zatčený reportér Reuters propuštěn v Sýrii,
fotograf je stále nezvěstný
01.04.2011 Zahraniční zpravodaj agentury Reuters
Suleiman al-Khalidi byl propuštěn podle oficiální
zprávy syrskou vládou tři dny poté, co byl zatčen v
hlavním městě Sýrie Damašku. Jeho kolega
fotograf Khaled al-Hariri je však stále nezvěstný.
Syrská vláda odmítá jakékoli spojení s jeho
zmizením.

V USA klesá nezaměstnanost obyvatel
01.04.2011 Podle nejnovějších údajů statistického
úřadu klesla ve Spojených státech amerických
nezaměstnanost v březnu 2011 na současných 8,8
%. Je to nejméně za poslední 2 roky. Tyto čísla
jsou podle expertů jasným důkazem posilující
americké ekonomiky.

Stoupá počet obyvatel Chile využívajících
leteckou dopravu 
01.04.2011 V Chile lze zaznamenat zvýšený zájem
obyvatel o služby leteckých společností, a to
především během letních měsíců. Ve srovnání
s rokem 2001 se jedná až o 50% navýšení,
vzhledem k loňskému roku pak čísla odpovídají
17% nárůstu. Chilská největší letecká společnost
LAN oznamuje o 30% více rezervací na léto 2011.

General Electric zatím nečelí žádným právním
postihům spojeným s JE Fukušima Daiichi
01.04.2011 Společnost navrhovala kontejnmenty
reaktorů nyní vážně poškozené japonské jaderné
elektrárny. Vzhledem k četným únikům
radioaktivity ale není vyloučené, že nebude GE
čelit nějakým obviněním z pochybení v budoucnu.
Kontejnment byl projektován na spolehlivost po
dobu čtyřiceti let a spolu s reaktorem byl postaven
po roce 1970. Na stáří objektu se již v minulosti
upírala lehká kritika.

Nicaragua poskytuje pomůcky 18 tisícům dětí
01.04.2011 V rámci Amor programu, navrženého
Sandinistovo vládou, dostane až 18000 dětí
v Nicaragui balíčky se školními potřebami. Účelem
je nalákat do školních lavic nezletilé, kteří
pomáhají svým rodinám prodejem zboží na ulicích
či mytím čelních skel automobilů. Program Amor je
součástí snah zlepšit životní podmínky
zranitelnějších vrstev populace země.
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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
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Bc. Pavel Peták.
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