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BP žádá soud o obnovení řízení ve věci dohody
s Rosněftí
15.04.2011 Společnost British Petroleum (BP) se
obrátila k arbitrážnímu soudu ve Stockholmu
s žádostí o obnovení řízení ve věci žaloby
konsorcia AAR proti dohodě BP se společností
Rosněfť. Ve čtvrtek se BP a Rosněfť rovněž
dohodly na prodloužení termínu pro dokončení
výměny akcií za 16 miliard dolarů, který měl
původně vypršet 14. dubna, do 16. května.
Dočasný zákaz naplnění dohody stále platí.

Michael McFaul: vstup Ruska do WTO je v
zájmu USA
15.04.2011 Bílý dům vynakládá veškeré úsilí
k tomu, aby Rusko vstoupilo do Světové obchodní
organizace (WTO) ještě do konce letošního roku.
Oznámil o tom hlavní poradce amerického
prezidenta pro Rusko a Eurasii Michael McFaul,
podle nějž je připojení Ruska k WTO v národním
zájmu USA. Ruský ministr financí Alexej Kudrin již
dříve uvedl, že Rusko plánuje v létě letošního roku
vyřešit technické otázky spojené se vstupem a
zahájit proces připojení k WTO.

NATO a Rusko se dohodly na vytvoření fondu,
zisk z něj může mít i Česká republika
15.04.2011 Z fondu, na jehož vytvoření se dohodli
ministři zahraničí v pátek během jednání Rady
NATO - Rusko v Berlíně, budou financovány
úpravy ruských transportních vrtulníků Mi-17 a
bitevníků Mi-35 pro afghánské vzdušné síly, ale
také například výcvik mechaniků a nákup
náhradních dílů. Příležitost získat příjem z fondu ve
výši 8 milionů dolarů (130 milionů Kč) má i Česká
republika, která má s modernizací strojů pro
nasazení v Afghánistánu zkušenosti. V České
republice rovněž již v květnu začne unikátní
projekt, během nějž budou čeští specialisté učit
afghánské a americké piloty létat s transportními
vrtulníky ruské výroby Mi-17.

Američtí senátoři nechtějí dopustit spolupráci s
Ruskem na protiraketové obraně
15.04.2011 Skupina složena z 39 senátorů –
republikánů vyzvala v dopise amerického
prezidenta Baracka Obamu, aby Rusku nedával
právo rozhodovat o globálním systému
protiraketové obrany a neposkytoval Moskvě
informace o tajných technologiích. Jakékoliv
ústupky ze strany USA podle jejich slov mohou
ohrozit bezpečnost Spojených států a jejich
spojenců. Senátoři tímto reagovali na nedávné
prohlášení ruského vicepremiéra Sergeje Ivanova,
který „rovnou účast“ Ruska v evropské či globální
protiraketové obraně definoval jako kontrolu
Moskvy nad „červeným tlačítkem“. Ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov po dnešním zasedání
Rady NATO-Rusko v Berlíně ujistil, že Rusko
nežádá a nemůže očekávat právo veta. Obavy
senátorů označil za neopodstatněné a samotný
dopis za snahu o vlastní propagaci.

Čína a Indie jednaly o otázkách obrany i
ekonomiky
15.04.2011 Jednání se dotkla sporné
čínsko-indické hranice i konfliktů v oblasti Kašmíru.
Představitelé obou států se ovšem dohodli na
společném řešení této situace, která vyvrcholila v
roce 1962 ozbrojeným konfliktem. Druhá stránka
jednání se týkala obchodu mezi oběma zeměmi a
posílení vzájemných ekonomických vztahů.

Vysoká inflace ohrožuje indickou ekonomiku-
MMF přichází s varováním
15.04.2011 Celková míra inflace v zemi se
vyšplhala z 8,3% na 8,9%. Hlavní podíl viny na tom

nesou rostoucí ceny potravin a pohonných hmot.
Mezinárodní měnový fond varoval před
nebezpečným nárůstem inflace všechny rychle
rostoucí asijské ekonomiky.

Čínská ekonomika rostla i v březnu
15.04.2011 Celkem se jednalo o růst 9,7 % oproti
stejnému čtvrtletí minulého roku. Tento fakt s
sebou nese ovšem i další růst inflace a celkové
navýšení cen o 5,4%. Odborníci očekávají i
následné kroky čínské centrální banky v podobě
dalšího zvyšování diskontní sazby.

Společnost TEPCO vyplatí kompenzaci
rodinám postiženým situací v JE Fukušima
Daiichi
15.04.2011 Nárok na kompenzaci bude mít podle
japonské vlády přibližně 48 000 rodin, které žily v
okruhu 30 km od komplexu jaderné elektrárny.
Každé rodině by měl být vyplacen 1 milión jenů,
což činí asi 12 000 dolarů. Kompenzace by se
měla vyplácet od 28. dubna.
 

V Jemenu trvá patová situace
15.04.2011 Zatímco opozice nadále trvá na
okamžitém odstoupení prezidenta Aliho Abdullaha
Saleha, prezident stále vyzývá své příznivce k
podpoře a opozici bezvýsledně tlačí k jednání.
Prezident Saleh zatím nadále trvá na svém
dřívějším prohlášení, že jeho okamžité odstoupení
by přivedlo Jemen do občanské války a anarchie.

Další rozsáhlé demonstrace v Sýrii
15.04.2011 Protesty volající po svobodě se
rozšířily po celé Sýrii a jejich rozsah se týká řádu
desítek tisíc lidí. Jen ve městě Deraa na jihu Sýrie,
které je centrem odporu, vyšlo do ulic přes 10 000
lidí. Podle dostupných informací bylo od začátku
protestů zabito více než 200 lidí.

V hlavním městě Burkina Faso dochází ke
střetům bouřících se vojáků a prezidentských
gard
15.04.2011 V hlavním městě Ouagadougou, kam
dorazily bouřící se jednotky, které již několik týdnů
protestují např. za vyšší platy, se střílelo. Podle
některých zdrojů již došlo i k pokusu o převrat,
když došlo ke střelbě na prezidentský palác, který
bránili prezidentské gardy. Dále prý také byly
napadeny domy některých vojenských velitelů,
kteří jsou odpovědní za bezpečnost prezidenta
Compaoreho. Vzpoura armády je podle analytiků
vážná a znepokojící i protože prezidentské gardy
jsou skutečně lépe placeny než zbytek armády a
hrozí reálné nebezpečí kolapsu,v předchozích
týdnech zde totiž také protestovali studenti a
někteří mladí lidé proti své všeobecně špatné
ekonomické i sociální situaci.

Jihoafrická republika se připojila ke kritice USA
a amerického dolaru
15.04.2011 Prezident JAR Jacob Zuma se při
svém projevu u příležitosti zasedání
obchodního fóra Boao na jihočínském ostrově
Chaj-nan připojil ke kritice amerických
ekonomických tahů a centrální banky USA, které
podle něj přivádí světovou ekonomiku do ohrožení.
Prezident Zuma také prohlásil, že globální finanční
krize odhalila nedostatky mezinárodního
měnového systému s americkým dolarem v jádru.
JAR se tak prý připojí k volání po hlavní rezervní
měně a přijímání odpovědné makroekonomické
politiky.

Skupina G24 se brání novým pravidlům, které
chce zavést Mezinárodní měnový fond a
Světová banka
15.04.2011 Rozvojové státy seskupené ve skupině
G24, které je členem např. Brazílie a Indie, vydaly
komuniké pro Mezinárodní měnový fond (MMF) a
Světovou banku, v němž žádají otevřený a
nestranný přístup při řízení kapitálových toků a
přezkoumání hlavních finančních center světa kvůli
tzv. "horkým penězům" ("hot money"), které jsou
získány ze zneužívání rozvojových ekonomik.
Ministři zastoupených zemí také odmítl nový návrh
MMF na zostření podmínek pro dotace z MMF a
pro větší kontroly rozvojových ekonomik s
tvrzením, že tzv. "bohaté státy" by mnohdy
takovými kontrolami neprošly.

Byl zrušen zákaz vývozu kakaa a kávy z
Pobřeží slonoviny
15.04.2011 Prezident Alassane Ouattara oficiálně
zrušil zákaz vývozu kávy i kakaa, který trval po 3
měsíce. Stejně tak bylo odvoláno i nařízení
zakazující placení daní z těchto surovin. Důvodem
byla snaha prezidenta Ouattary zamezit svému
rivalovi Gbagbovi přísun financí. Vývozci kakaa,
kteří s nyní připravují na brzké obnovení exportu z
Pobřeží slonoviny ale žádají, aby se obnovená
povinnost placení daní netýkala 450 000 tun kakaa
připravených na vývoz v přístavech.

Pobřeží slonoviny: byl zatčen vůdce "Mladých
vlastenců"
15.04.2011 Došlo k zatčení vůdce mládežnické
organizace Mladí vlastenci ( či patrioti) podporující
prezidenta Laurenta Gbagba. Charles Ble Goude
byl nejen velitelem těchto milic mladistvých, jimž
byly vydány samopaly na obranu Abidjanu, ale
také ministrem pro mláděž. Nyní je Charles Ble
Goude obviněn z podněcování útoků na civilisty,
cizince a příslušníky mírových sil OSN. Mluvčí
prezidenta Alassane Ouattary ovšem tvrdí, že o
tomto prezident neví a nemůže to potvrdit.

Německo hodlá co nejdříve ustoupit od jaderné
energie 
15.04.2011 Německá kancléřka Angela Merkelová
na setkání spolkových premiérů prohlásila, že jejím
cílem je pokrytí 23% energie, kterou v Německu
vyrobí jaderné elektrárny, energií z obnovitelných
zdrojů. O roku 2022 se spekuluje jako o konečném
termínu uzavření všech jaderných elektráren. Již
nyní není v provozu 8 elektráren starších než 30
let.

5000 honduraských učitelů suspendováno 
15.04.2011 Honduraské ministerstvo školství
oznámilo suspendování 5000 učitelů, jež se
zúčastnily březnových protestů proti privatizaci ve
vzdělávacím sektoru. Ústavní soud v zemi před
několika dny obdržel stížnost proti zbavení funkce
305 z nich. V úterý proti postupu vlády protestovali
studenti, rolníci a domorodí obyvatelé, byli ale
rozehnáni policií.

Chorvatský generál Ante Gotovina byl v Haagu
odsouzen na 24 let vězení 
15.04.2011 Gotovina, který je pro většinu Chorvatů
národním hrdinou, byl odsouzen za válečné
zločiny, jichž se jeho jednotky dopustily při
dobývání Republiky srbská Krajina, vyhlášené
chorvatskými Srby po odtržení Chorvatska od
Jugoslávie v roce 1995. Chorvatská vláda hodlá
použít všechny prostředky k napadení dnešního
verdiktu. Další z chorvatských generálů Mladen
Markać dostal 18 let vězení a generál Ivan Čermak
byl zproštěn viny.
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V Caracasu bylo zachyceno 30 kg kokainu 
15.04.2011 V rámci boje proti obchodování s
drogami bylo ve venezuelské metropoli zachyceno
30 kg téměř čistého kokainu, jenž měl být
přepraven na palubě autobusu. Policisté zatkli pět
podezřelých, včetně řidiče vozidla. Od ledna 2011
bylo v zemi zabaveno již 12,8 tun drog.

Cílem NATO v Libyi je odstranění
pluk.Kaddáfího
15.04.2011 Na setkání v Berlíně se zástupci
členských zemí NATO shodli na tom, že je
nepřípustné, aby Muammar Kaddáfí, který se
evidentně pokusil o masakr vlastního obyvatelstva,
nadále stál v čele Libye. Primárním záměrem celé
operace však zůstává ochrana civilního
obyvatelstva. USA, Francie a Velká Británie stále
prosazují vojenské řešení patové situace v Libyi,
podporu dalších států pro letecké útoky se jim však
získat nepodařilo.

ODS bude nadále podpovat pokračování
jednání tří koaličních stran
15.04.2011 Premiér a předseda ODS Petr Nečas
dnes po mimořádném jednání grémia strany uvedl,
že občanští demokraté budou podporovat jednaní
o pokračování koaliční vlády s TOP 09 a VV s
cílem dosáhnout dodatku ke koaliční smlouvě.
Dále uvedl, že nadále trvá na dodržení ústavního
postupu prezidentem ČR ve věci návrhu na
odvolání ministra vnitra Radka Johna (VV) a
ministra školství Josefa Dobeše (VV).

ČSSD chce po Velikonocích hlasovat o
nedůvěře vládě
15.04.2011 Sociální demokraté mají v plánu v
týdnu po Velikonocích vyvolat ve sněmovně
hlasování o nedůvěře vládě. Prezidenta ČR
Václava Klause o tom na dnešní schůzi informoval
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. O svolání
mimořádné schůze vedení Sněmovny by ČSSD
měla požádat v pondělí.

Prezident ČR dnes jednal s generálním
tajemníkem OSN
15.04.2011 Za účelem jednání o současných
světových krizích s českými politiky do ČR přiletěl
generální tajemník Organizace spojených
národů Ban Ki-moon. Na dnešní schůzi s
prezidentem ČR Václavem Klausem projednávali
hlavní témata poslední doby - například situace v
Tunisku, Egyptě či Libyi.

Zisky Google Inc. za 1. čtvrtletí tohoto roku
zůstávají pod očekáváním Wall Street
14.04.2011 V oficiální zprávě zveřejnila společnost
Google Inc. své zisky za první čtvrtletí tohoto roku.
Příjem společnosti pouze z internetu činí 2,3
miliardy dolarů, což je sice o 0,3 miliardy dolarů

více než v loňském roce, avšak i tento skok
zůstává pod očekáváním expertů a analytiků z
Wall Street. I přes tyto výsledky zůstává Google
bezkonkurenčně číslo 1 mezi internetovými
vyhledávači.

Ceny benzínu a nafty v Tádžikistánu vzrostly o
10%
14.04.2011 K nárůstu došlo v souvislosti s růstem
cen ropy na světových trzích i zvýšením cel na
vývoz ropných produktů ze strany Ruska.
V hlavním městě Dušanbe tak od včerejšího dne
vzrostla cena benzínu z 1,03 dolaru na 1,12 dolaru
za litr.

Turecko: Dalších 10 podezřelých ze členství v
Al-Káidě zadrženo v provincii Van 
14.04.2011 Turecká policie zadržela dalších 10
lidí, kteří jsou podezřelí ze členství v Al-Káidě.
Zátah byl proveden ve východní provincii Van.
Mezi zadrženými má být i vůdce východotureckých
sympatizantů s teroristickou organizací. Policie
provádí zátahové operace po celé zemi - dva dny
předtím zadržela 40 možných teroristů v Istanbulu.

4. blok JE Dukovany opět odstaven
14.04.2011 Jaderná elektrárna Dukovany dnes
neplánovaně odstavila 4. blok kvůli netěsnosti v
systému pomocného zařízení k rozvodu vody. JE
tento blok odstavila kvůli podobným potížím na
začátku měsíce, pak ale blok znovu zprovoznila.
Momentální technické problémy mají zabrat
několik dní oprav.

Poslankyně Kočí tvrdí, že si na zveřejněné
nahrávce pohrávala s již vyřčenými
spekulacemi
14.04.2011 Poslankyně VV Kristýna Kočí, která je
již několik dní centrem pozornosti kvůli tajné
nahrávce, která byla zveřejněna v médiích, dnes
autenticitu nahrávky potvrdila, ale také dodala, že
si jen pohrávala se spekulacemi, které již byly
vyřčeny jejími bývalými kolegy VV. Nahrávka, která
hovoří o dlouhodobé přípravě vnitrostranické krize
VV a celé koaliční vlády, otřásla celým kabinetem.
Podle ní měl být současný převrat ve vládě pod
vedením právě K. Kočí společně s ODS. Politici se
ke slovům poslankyně Kočí nehlásí, naopak je
veřejně odsuzují. Slova Kočí, podle nichž nad ní
má držet ochrannou ruku bývalý prezident
republiky Václav Havel, se exprezidenta Havla
dotkla - veřejně se dnes vůči nim distancoval.

Dmitrij Medvěděv navrhl zemím BRICS
provádět úhrady v národní měně
14.04.2011 Ruský prezident navrhl možnost
přechodu k národní měně ve vzájemných
transakcích mezi zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko,
Čína, Indie a JAR). Tento krok podle něj přinese

řadu výhod, především snížení závislosti na
výkyvech kurzu rezervních měn.

Ruský premiér: rozpočet olympiády v Soči
bude činit až 195 miliard rublů
14.04.2011 Rozpočet Zimních olympijských her
v Soči v roce 2014 se podle slov ruského premiéra
Vladimíra Putina odhaduje na 195 miliard rublů
(přibližně 120 miliard Kč). 75 miliard by mělo být
přiděleno ze státního rozpočtu, zbylé prostředky
poskytnou investoři.

Honduraští učitelé odmítají usnesení vlády
14.04.2011 Honduraští učitelé podali stížnost k
ústavnímu soudu, jelikož nesouhlasí s výnosem
vlády, jenž podporuje propuštění 305 učitelů.
Zákon byl zveřejněn v oficiálních  novinách
Gazette. Učitelé by měli přijít o práci, jelikož se
zúčastnili protestů sektoru v březnu a během
minulého týdne neprobíhalo vyučování. Právní
zástupkyně Leslie Arita Dolores předpokládá, že
rozhodnutí vlády bude zrušeno, jelikož dle ní
neodpovídá  právům a zárukám vycházejícím z
ústavy.

G20 zasedne a bude rozebírat překážky
plynulého rozvoje celosvětové ekonomiky
14.04.2011 G20 zasedne dnes v pozdějších
hodinách a bude diskutovat o všech událostech z
poslední doby, které ovlivňují plynulý růst
světových ekonomik. Jedná se především o
katastrofu v Japonsku, konflikt v Libyi a stále
nestálé a stoupající ceny ropy. Výsledky jednání
budou známy do zítřka.

Výroba Škodovek ve Vrchlabí skončí
14.04.2011 Vedení koncernu Volkswagen rozhodlo
o ukončení výroby Škody Roomster a Octavie v
továrně ve Vrchlabí. Od nového roku se budou ve
Vrchlabí vyrábět převodovky pro celý koncern.

Prodejce elektroniky Okay bude konkurovat
Žabce
14.04.2011 Společnost Okay miliardáře
Životského, dosud největší český diskontní
prodejce elektroniky, rozjíždí projekt malých
prodejen s potravinami Okay market. Chce
konkurovat síti Žabka. Žirovský má zkušenosti s
maloobchodním prodejem a dle výzkumů má tento
segment trhu potenciál růstu.

 

Volkswagen láme rekordy v prodejích
13.04.2011 Německý automobilový koncern
Volkswagen zvýšil podle oficiální zprávy prodeje v
prvním čtvrtletí letošního roku o 10 %. Doposud tak
bylo prodáno rekordní číslo 1,23 milionu vozů.
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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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