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Vláda Petra Nečase odolala pokusu o vyslovení
nedůvěry 
26.04.2011 Vláda premiéra Petra Nečase (ODS)
odolala hlasování o nedůvěře vládě. Za současnou
vládu se postavili poslanci všech tří koaličních
stran. Opozice ani s dalšími třemi odpadlíky z VV,
kteří nedůvěru chtěli vyslovit, netvořili potřebných
101 hlasů. Celkem se 84 poslanců vyslovilo pro
návrh vyslovení nedůvěry, 114 bylo proti.

Minimální mzda ve Venezuele vzroste až o 25%
26.04.2011 Venezuelský prezident Hugo Chavez
oznámil, že minimální mzda v zemi bude navýšena
až o 25%. Zvýšení by mělo proběhnout postupně,
počítá se s 15% navíc od května tohoto roku,
dalších 10% pak bude přidáno v září. Minimální
měsíční mzda tak bude odpovídat 360 dolarům.

Kuba předpokládá zotavení produkce kakaa do
roku 2015
26.04.2011 Dle národního programu zaměřeného
na zvýšení produkce kakaa v zemi se předpokládá
se sklizní až 4000 tun této plodiny v roce 2015. V
posledních desetiletích byla výroba negativně
ovlivněna nevhodnými technologiemi a
nedostatkem umělých hnojiv. Kakao je důležitým
zdrojem příjmů především obyvatel žijících v
podhorských oblastech.

Mexiko a USA diskutují na téma bezpečnost
26.04.2011 V pátek se uskuteční schůzka
představitelů obou zemí, na níž se bude jednat o
problematice boje proti obchodování s drogami,
zbraněmi a též praní špinavých peněz. Delegace
obou zemí budou vést ministři zahraničí. Hlavním
tématem bude zřejmě bezpečnost na hraničním
území, řešit se bude ale také násilí spojené s
drogovými kartely.

Libye požádala Rusko, aby svolalo mimořádné
zasedání RB OSN
26.04.2011 Libyjská vláda se obrátila na Rusko,
které je stálým členem Rady bezpečnosti OSN,
 s prosbou svolat mimořádné zasedání. Oznámila
o tom agentura Reuters s odkazem na libyjskou
státní tiskovou agenturu JANA. Další podrobnosti
nejsou zatím k dispozici.

Francie a Itálie chtějí reformu Schengenkého
prostoru
26.04.2011 Francouzský prezident Nicolas
Sarkozy po schůzce s italským premiérem Silvio
Berlusconim řekl, že obě země podporují Shengen,
ovšem ten musí být reformován. Podle Francie a
Itálie by měla být upravena Schengenská  smlouva
a posíleny pravomoci agentury EU Frontex
(Evropská agentura pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států
EU).

Velká Británie se chystá zvážit kroky proti Sýrii
26.04.2011 Britský ministr zahraničí William Hague
oznámil, že Spojené království intenzivně pracuje
se svými mezinárodními partnery na přesvědčení
syrských úřadů, aby zastavily násilí a aby
respektovaly základní lidská práva na svobodu
projevu a shromažďování. Dále také prohlásil,
že nyní Velká Británie uvažuje o dalších možných
opatřeních proti Sýrii a již vyzvala prezidenta Sýrie
Bashara al-Assada, aby zastavil útoky na
anti-vládní demonstranty v Deraa.

Centrum syrského povstání, město Deraa, je v
obležení
26.04.2011 Syrská armáda zahájila dělostřeleckou
palbu na Deraa v jižní Sýrii a tanková vojska město
oblehla. Západní země přesto nadále žádným

způsobem nereagují na vývoj v Sýrii.
Organizace Amnesty International uvádí za dnešek
23 mrtvých lidí, ovšem počty obětí by mohly být i
vyšší, neboť informace jsou nepřímo získávány od
samotných obyvatel Deraa a to značně hektickým
způsobem.

Protesty v Mauritánii
26.04.2011 Bezpečnostní síly za použití obušků a
slzného plynu rozptýlily několik set anti-vládních
demonstrantů v mauretánském hlavním městě
Nouakchott. Demonstrace byly poměrně radikální
a v Mauritánii došlo k nejvážnějšímu střetu za
poslední dva měsíce. Situace je tedy v tomto státě
na severozápadě Afriky stále stejná a
nenapomáhá jí ani dění v Maroku a sousední
Západní Sahaře, kterou Maroko okupuje.

Rusko odmítá jakékoliv nové rezoluce Rady
bezpečnosti OSN proti Libyi, NATO by prý
pozemní jednotky bylo ochotné vyslat
26.04.2011 Rusko oznámilo, že nebude
podporovat žádnou novou rezoluci Rady
bezpečnosti OSN, která by mohla konflikt
eskalovat a prohlubovat občanskou válku. Rusko
se při poslední rezoluci zdrželo hlasování, nyní se
ale po vyjádřeních ministra zahraničí Sergeje
Lavrova dá očekávat, že by mohlo využít svého
práva veto v Radě bezpečnsoti. Rusům se totiž
nelíbí, že zpočátku vedoucí představitelé NATO
vyloučili vyslání pozemních jednotek do Libye, nyní
ale šéfka evropské zahraniční politiky Catherine
Ashton prohlásila, že členové NATO by takový
krok učinily v případě, kdyby o něj byly požádáni
OSN.

Italská společnost Saras bude dovážet ropu od
libyjské vlády - díky mezeře v sankcích OSN
26.04.2011 Italská rafinérie Saras převzala ropu v
tuniském přístavu, kterou sem dopravil tanker z
území kontrolovaného Muammarem Kaddafim.
Společnost Saras oznámila, že zásilka je zcela
legální, protože loď, která dopravila ropu z Libye
patří společnosti National Maritime Transport
Company, která není na seznamu OSN - USA,
Organizace spojených národů a Evropská unie
uvalila totiž sankce na libyjskou vládu a vybrané
libyjské společnosti. Podle kritiků je ale
společnost National Maritime Transport Company
ovládána synem Muammara
Kaddafiho Hannibalem Kaddafim, který na černé
listině je. Společnost Saras se brání tím, že bez
prokázání tohoto tvrzení se jím nelze relevantně
zabývat.

Prezident Čadu povede zemi i nadále díky
bojkotu voleb opozicí
26.04.2011 Prezident Idriss Deby již zcela jistě
vyhraje volby a bude v čele Čadu stát už po čtvrté.
Opozice se totiž odmítla voleb zúčastnit kvůli
zpožděním s otevíráním některých volebních
místností a také kvůli nejasnostem s volebními
lístky, kterých bylo vytištěno více, než je
registrovaných voličů. Prezident Idriss Deby vládne
v Čadu od roku 1990, kdy se pomocí převratu
dostal k moci a má za sebou již troje vítězné volby.

Čínský ministr zahraničí navštívil Egypt, aby
demonstroval podporu Číny
26.04.2011 Čína oznámila, že do Egypta hodlá
vyslat svého ministra zahraničí Yanga Jiechiho.
Ačkoliv Čína měla úzké vazby na bývalého
egyptského prezidenta Husniho Mubaraka, chystá
se nyní vytvářet cestu k novým vztahům s budoucí
egyptskou vládou. Čína také avizovala,
že podporuje úsilí, které Egypt činí směrem k
domácí stabilitě a hospodářskému rozvoji, a že

hodlá Egypt podporovat různými prostředky.
Ministr zahraničí Yang Jiechi navštíví při své cestě
mezi 1.-7. květnem také regionální fórum ve
Spojených arabských emirátech a po Egyptě dále
Srbsko, Švýcarsko a Rusko.

Volby v Nigérii přechází do poslední fáze -
budou voleni guvernéři jednotlivých států
26.04.2011 Po prezidentských volbách, ve kterých
obhájil svůj post nigerijský prezident Goodluck
Jonathan čekají Nigérii, která je složena z 36
federativních států s 73 miliony registrovaných
voličů, volby guvernérů. Jedná se po
prezidentských volbách o další důležité volby a v
některých úhlech pohledu i podstatnějších -
jednotlivé nigerijské státy mají totiž mnohdy větší
rozpočty než některé menší africké země a
guvernéři v nich mají největší vliv. Dalším
aspektem guvernérských voleb je i pocit obyvatel,
že guvernéři jsou jim blíže, než nigerijský prezident
a proto mají mnohdy velmi tvrdá jádra
podporovatelů.

Státy USA mají problémy s vyplácením penzí
pro státní pracovníky
26.04.2011 Podle oficiální zprávy mají federální
státy USA čím dál tím více problémů s vyplácením
důchodů pro zaměstnance pracující ve státním
sektoru. Dluh státu ve vyplácení narostl za
poslední rok o 26 % na současných 1,26 bilionu
dolarů. Problémy se dotýkají podle odhadu 31
amerických států.

USA zvažuje zavedení sankcí proti Sýrii
26.04.2011 Americký prezident Brack Obama
reálně uvažuje o uvalení sankcí na syrskou vládu a
prezidenta Bashar al-Assada. Jednalo by se podle
expertů především o finanční sankce jako
zmrazení dotací syrské vlády či zákaz
obchodování Sýrie se Spojenými státy americkými.

Zisky automobilky Ford na rekordních
hodnotách
26.04.2011 Podle oficiální zprávy dosahují zisky
automobilky za první čtvrtletí tohoto roku
nejvyšších hodnot za posledních 13 let. Kromě
toho mělo podle oficiálního prohlášení nedávné
zemětřesení v Japonsku minimální vliv na zisky
společnosti. V neposlední řadě vzrostly akcie Ford
na světových trzích v průměru o 3,5 %.

Rusko se chystá zvýšit spotřební daň na tabák
a alkohol o 25 – 30%
26.04.2011 Ruská vláda chce v nejbližších letech
zvýšit spotřební daň na tabák a alkohol o 25 až 30
procent. Oznámil to ministr financí RF Alexej
Kudrin. Společně se zvýšením daně z těžby
nerostných surovin a částečného zrušení
daňových úlev a odpisů z majetku by tak podle
ministerstva mohl státní rozpočet během tří let
získat dodatečné příjmy ve výši 1,9 bilionu rublů
(cca 1,2 bilionu Kč).

Rusko předloží na summitu G8 návrhy týkající
se jaderné bezpečnosti
26.04.2011 Na květnovém summitu skupiny
nejvyspělejších zemí světa G8 chce ruský
prezident Dmitrij Medvěděv předložit konkrétní
návrhy ke zpřísnění bezpečnosti v jaderných
elektrárnách. Jak uvedl prezident v oficiálním
prohlášení k 25. výročí černobylské havárie,
návrhy se budou týkat zvýšení zodpovědnosti zemí
využívajících jadernou energii, včasných a
dostatečných opatření při vzniku havarijní situace a
rozšíření bezpečnostních požadavků při stavbě a
využívání objektů jaderné energetiky.
Bezpečnostní požadavky mají podle prezidenta být
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ukotveny v mezinárodní smlouvě, aby byly povinné
pro všechny státy, kontrola jejich dodržování pak
má být zabezpečena zmocněnými mezinárodními
organizacemi, a to zejména MAAE (Mezinárodní
agentura pro atomovou energii).

Poslanci budou projednávat novelu o
nájemném bydlení
26.04.2011 Poslanci dnes budou projednávat
novelu občanského zákoníku, která řeší podmínky
nájemného bydlení. Norma například upravuje to,
že majitel může písemně navrhnout zvýšení
nájemného a v případě nájemníkova nesouhlasu
se může obrátit na soud, který o výši nájmu
rozhodne. Novelu jim vrátil Senát s návrhy na
změny.

Zastupitelstva Prahy 1 a 5 budou jednat s VV o
místních koalicích 
26.04.2011 V Praze se dnes konají zasedání, na
nichž budou zastupitelstva Prahy 1 a Prahy 5
jednat s Věcmi veřejnými o dalším osudu
radničních koalic. V první městské části se má
místní opoziční ODS pokusit o prosazení odvolání
místostarostky Jany Pařízkové, a to kvůli jejímu
působení v detektivní agentuře ABL.
Místostarostka popírá, že by se v souvislosti se
svou prací pro ABL dopustila něčeho špatného.

Poslanci dnes budou jednat o vyslovení
nedůvěry vládě premiéra Petra Nečase
26.04.2011 V poslanecké sněmovně se dnes koná
mimořádná schůze, o jejíž svolání požádala
ČSSD. Na schůzi by měli poslanci jednat o
vyslovení nedůvěry vládě premiéra Petra Nečase
(ODS). Důvodem je vládní krize a nespokojenost
se způsobem jejího řešení koalicí. Pokud by
opozice v hlasování uspěla, byla by podle
předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky okamžitě
zahájena jednání o termínu nových voleb.

Podle serveru WikiLeaks chystala Al-Kaida
atentát na londýnské letiště Heathrow
26.04.2011 Tajné dokumenty zveřejněné
časopisem Der Spiegel jsou majetkem Pentagonu.
Sebevražedný útok uneseným letadlem měl
plánovat významný člen Al-Káidy Chalíd Šajch
Muhammad, tedy stejný muž, který stojí za útoky
z 11.září. Některé výpovědi, které vedly k odhalení
těchto plánů však byly vynuceny mučením.

Neúspěšný pokus o únos letadla na lince Paříž
– Řím spáchal Kazach
26.04.2011 Rozrušený muž, který ostrým
nástrojem ohrožoval letušku a požadoval přistání
v Tripolisu, byl rychle zneškodněn spolucestujícími
a stewardy. Policie vyšetřuje důvody jeho činu,
podle všeho totiž není napojen na žádnou
z teroristických organizací.

Zemský premiér Bádenska-Würtemberska děsí
automobilový průmysl
26.04.2011 Winfried Kretschmann, který se
nedávno stal prvním premiérem z řad strany
Zelených prohlásil, že méně aut je lepší než více,
což v Bádensku - Würtembersku, kde 25%
obyvatel pracuje v automobilové průmyslu,
vyvolalo pozdvižení. Německé automobilové firmy,
jež v posledních měsících evidují rekordní zisky se
obávají, nakolik se budou muset přizpůsobit novým
ekologickým požadavkům.

Mezi Jižní Koreou, Japonskem a Čínou se
začíná vytvářet zóna volného obchodu
26.04.2011 Ministři obchodu všech tří zemí se
shodli na tom, že pouze uzavření dohody o
takovémto kroku povede k udržitelnému
ekonomickému růstu všech zúčastněných států.
Posílení vzájemného obchodu zároveň přispěje i k
rychlejšímu zotavení japonské ekonomiky.

Zisky společnosti Nintendo se propadly o 66%
26.04.2011 Za tímto meziročním propadem stojí
především silný yen a celkový pokles prodejů o
téměř 23%. Společnost zároveň pociťuje silnou
konkurenci v ostatních technologiích jakými jsou
smartphony a tablety, a tudíž hodlá přijít na trh v
roce 2012 s novým produktem, který by měl její
prodeje opět vzkřísit.

V Japonsku se rozběhlo pátrání po tělech
zmizelých po březnové katastrofě
26.04.2011 Do akce bylo nasazeno přes 25 000
pátračů, ale podle tvrzení úřadů nebude možné
nalézt mnoho těl, jelikož byla vtažena zpět do moře
spolu s ústupem vlny. Stále se pohřešuje okolo 12
000 obyvatel.

Hypotéky nabírají po krizi druhý dech
25.04.2011 Za 1. čtvrtletí letošního roku poskytly
banky 14 133 hypoték, což znamená nárůst o
4771 oproti stejnému čtvrtleté minulého roku.
Jejich objem se zvýšil o 7,4 miliardy korun na 23,4
miliardy. Objemem i počtem se jejich počet začíná
vracet k číslům před krizí. Lidé znovu začínají
důvěřovat finančním trhům, což je podle expertů
důkaz odeznívání krize.

Ceny pohonných hmot stagnují
25.04.2011 Minulý týden se ceny pohonných hmot
příliš neměnily. Natural 95 zdražil o 2 haléře na
historické maximum 35,08 Kč, nafta si zachovala
cenu na 34,54 Kč.

Počet padělaných peněz meziročně klesl
25.04.2011 Podle údajů ČNB se meziročně snížil
objem zadržených padělků z 1649 na 1261.
Nejvíce jich bylo zadrženo v českých korunách:
1048, což je oproti minulému čtvrtletí pokles o 313

kusů. Dále bylo nalezeno 18 padělků dolaru a 187
nepravých bankovek a mincí eura. V ČR bylo ke
konci minulého roku v oběhu přes dvě miliardy
bankovek a mincí, což je o 45 miliónů více než
minulý rok. Celková hodnota hotovosti v oběhu
vzrostla z 386 miliard na 391 miliard korun.

Rozšíření zpoplatnění silnic v ČR
25.04.2011 Rozšíření se dotkne až desetiny české
silniční sítě. Nově budou zpoplatněny všechny
mimoměstské silnice 1. třídy (3 960 km) a 1700
kilometrů silnic 2. třídy, které navrhly kraje.
Ministerstvo však navrhuje mýto jen na 500
kilometrech těchto silnic. Sazba na silnicích
nedálníčního typu bude výrazně nižší než na
dálnicích a bude se týkat všech aut nad 3,5 tuny.
Zavedení mýta se plánuje na roky 2012 nebo
2013.  V současnosti Ministerstvo dopravy
připravuje výběrové řízení. Zavedení bude mít
následky na zvýšení cen zboží, nejvíce u potravin
a ve stavebnictví.

Nejvyšší soud USA zamítl zrychlení zavedení
všeobecného zdravotního pojištění
25.04.2011 Snaha amerického prezidenta Baracka
Obamy urychlit legalizaci a zavedení všeobecného
zdravotního pojištění v USA ztroskotala na
rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court),
který odmítl podporu v plánu prezidenta. Celý
proces tak bude opět stagnovat, a ani dnes není
zcela jisté, jakým směrem se bude snaha o
zavedení zdravotního pojištění v zemi ubírat.

Bolívie podporuje průmyslové využití lithia
25.04.2011 Bolivijská vláda se pokouší rozvinout
tzv. lithiový průmysl, a to z důvodu vysoké
mezinárodní poptávky po tomto kovu, jenž se
používá například na výrobu baterií. Prezident Evo
Morales oznámil, že byl navržen zákon, jenž by
měl řešit financování projektu.

Dominikánský prezident navštěvuje Guatemalu
a Brazílii
25.04.2011 Dominikánský prezident Leonel
Fernandez zítra zahájí oficiální šestidenní tour
nejdříve do Guatemaly, poté Brazílie. Fernandez
bude doprovázen ministrem zahraničí Carlosem
Moralesem. V Guatemale se prezident setká se
svým guatemalským protějškem Alvarem
Colomem, s nímž bude diskutovat o vzájemných i
regionálních záležitostech. V Brazílii se pak
Fernandez zúčastní světového hospodářského
fóra zaměřeného na Latinskou Ameriku.
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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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