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V jihokorejské pobočce společnosti Google
proběhla policejní razie
04.05.2011 Důvodem bylo prozatím nepotvrzené
podezření, že společnost nelegálně
shromažďovala soukromá data svých klientů.
Jednat se mělo především o data získaná
přístupem přes mobilní aparáty.

Za počítačové útoky na jihokorejský bankovní
systém nese vinu KLDR
04.05.2011 Jihokorejští vyšetřovatelé došli k
tomuto zjištění na základě analýzy použitého
hackovacího softwaru, který se shodoval s tím,
jenž byl Severní Koreou použit již dříve. Útoky
minulý měsíc způsobily, že se klienti bank nemohli
dostat k penězům na svých účtech.

Kambodža tlačí na Mezinárodní soud, aby
rozhodl ve věci konfliktu o sporná území s
Thajskem
03.05.2011 Mezinárodní soud by měl podle
Kambodžské vlády určit, kterému ze států náleží
konkrétní území podél sporné hranice. Soud již
jednou přiznal územní nároky právě Kambodži,
Thajsko však území dále okupovalo. Střety si
během dvanáctého dne trvání vyžádaly další oběť.

Tábory pro politické vězně v KLDR zvyšují svoji
kapacitu
03.05.2011 S tímto tvrzením přišla Amnesty
International, podle jejíchž satelitních záběrů je prý
jasně patrné, že se zvětšuje rozloha těchto
zařízení. Organizace dále poukazuje na špatné
zacházení s vězni, časté mučení a masově
prováděné popravy právě v objektech táborů pro
politické vězně, o čemž údajně přijala nová
svědectví. Vláda KLDR i přes nátlak Amnesty
International popírá existenci jakýchkoliv
podobných zařízení.

V rámci programu EU „Východní partnerství“
byla vytvořena pracovní skupina pro Bělorusko
03.05.2011 Během zasedání Parlamentního
shromáždění pro Východní partnerství Euronest
v Bruselu bylo přijato rozhodnutí o vytvoření
zvláštní pracovní skupiny pro Bělorusko. Zasedání
proběhlo bez účasti běloruských zástupců, kteří
nebyli pozváni v rámci sankcí EU uvalených na
běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a
dalších více než 150 představitelů za
pronásledování opozice.

V Rumunsku budou umístěny prvky americké
protiraketové obrany, Moskva žádá od USA
záruky
03.05.2011 Rumunský prezident Traian Băsescu
dnes oznámil, že na základě dohody s USA budou
na rumunském území, konkrétně na bývalé letecké
základně v Deveselu v blízkosti bulharských
hranic, rozmístěny interceptory amerického
protiraketového štítu. Ruské ministerstvo
zahraniční vzápětí reagovalo prohlášením, podle
nějž bude v dané situaci usilovat o urychlení
procesu získání právních záruk toho, že Spojené
státy jimi vyvíjený systém evropské protiraketové
obrany nezaměří proti ruským strategickým
jaderným silám.

Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili tak
původní verzi novely o nájemném 
03.05.2011 Poslanci přehlasováním Senátu stvrdili
původní verzi novely občanského zákoníku, která
řeší podmínky nájemného bydlení. Norma upravuje
například to, že majitel může písemně navrhnout
zvýšení nájemného a v případě nájemníkova
nesouhlasu se může obrátit na soud, který o výši
nájmu rozhodne.

Poslanci schválili novelu silničního zákona
03.05.2011 Poslanci dnes schválili novelu
silničního zákona, která mění bodové tresty. Řidiči
by od léta nemuseli za mírné překročení rychlosti
nebo malé množství alkoholu v krvi dostávat body,
pokuty ovšem zůstanou. Novela se také zmiňuje o
některých nových povinnostech řidičů. Například
 zimní pneumatiky by měly být povinné od
listopadu do března. Norma nyní čeká na podpis
prezidenta.

Bílý dům: Teď je ten pravý čas zlikvidovat al
Qaedu
03.05.2011 Šéf protiteroristického oddělení Bílého
domu John Brennan prohlásil, že smrt bin Ládina
je pouze jedna z úspěšných a systematicky
připravovaných akcí amerických jednotek, které jen
dobře odvádějí svou práci. Dále vyjádřil
přesvědčení, že smrt hlavního organizátora 11.
září je pro al Qaedu ránou přímo do srdce a teď
prý nastane podle Brennana ten správný čas
oslabenou organizaci definitivně zlikvidovat.

Ford a GM zveřejňují rekordní prodeje
03.05.2011 Americké automobilky Ford a General
Motors vykázaly rekordní prodej automobilů v
uplynulém měsíci tohoto roku. Prodeje Ford
stouply o 16 %, GM posílilo dokonce o 26 % v
porovnání s minulým rokem. Během dnešního či
zítřejšího dne dojde ke zveřejnění prodejů dalších
významných automobilek Honda či Toyota, podle
expertů však jejich výsledky nebudou s ohledem
na zěmětřesení a přírodní katastrofu, která postihla
Japonsko, zdaleka tak pozitivní.

Bolívie předpokládá zvýšení míry turismu
03.05.2011 Během roku 2011 by podle
předpokladů mohlo Bolívii navštívit 1,8milionu
turistů, což by znamenalo o 100000 více než loni.
V posledních letech byl každoročně
zaznamenáván až 5% růst právě v oblasti
cestovního ruchu. Největší počet turistů pochází z
Peru, Spojených států amerických a Francie.
Zvýšení zájmu lze zdůvodnit přírodními atrakcemi
země, ale hlavně rozšířením nabídky hotelů a
jiných ubytovacích zařízení.

Ve středu se koná jednání odborů a
předsednictva tripartity
03.05.2011 Na žádost odborů se ve středu
sejde předsednictvo Rady hospodářské a sociální
dohody (takzvané tripartity), aby s odbory
projednali vzájemnou komunikaci.

V Kanadě zvítězili konzervativci - zemi čekají
ekonomické změny
03.05.2011 Kanadští konzervativci ve volbách do
parlamentu získali 54% křesel (167 z nutných 155
ke stabilní většině). 40% všech Kanaďanů dalo
hlas právě konzervativcům, kteří chtějí tvořit nová
pracovní místa a především nezvyšovat daně.
Dále hodlají přestat se speciální finanční podporou
separatistické frankofonní provincie Quebec.
Konzervativní premiér Stephen Harper pronesl ke
svému volebnímu vítězství prohlásil: "Kanaďané
nyní mohou obrátit stránku z nejistoty posledních
sedmi let a soustředit se na budování nové velké
budoucnosti." Většinové vítězství se také stalo
velkou úlevou pro kanadské finanční trhy, pro které
byly dosavadní nestabilní menšinové vlády noční
můrou, a které s velkou radostí přijímají plán
nového prezidenta na daňové úlevy.

Alžírsko oznámilo výrazné zvýšení veřejných
výdajů o 25% a zrušilo cla na základní
potraviny
03.05.2011 Alžírsko, největší dodavatel zemního

plynu pro EU, oznámil, že razantně zvyšuje své
rozpočtové výdaje především do sociální sféry.
Dále oznámilo úplné zrušení cel na základní
potraviny, čímž chce dosáhnout snížení jejich cen
pro své obyvatele. Alžírsko se tak snaží zabránit
povstání, které v zemi již od ledna hrozí.

Pákistán se po smrti Usáma bin Ládina dostává
do nepříjemné pozice
03.05.2011 Prezident Pákistánu Asif Ali Zardari ve
svém stanovisku oznámil, že díky desetiletí
partnerství a spolupráce mezi Pákistánem a USA
se podařilo zničit jednu z největších hrozeb lidstva.
Zcela se ale vyhnul jakékoliv obhajobě
pákistánských bezpečnostních složek a tajných
služeb, které jsou nyní vystaveny otázkám, zda o
bin Ládinovo úkrytu věděly, či jen nebyly schopné
ho odhalit. Některé hlasy ale naopak otevírají
otázku, nakolik byl Pákistán zaskočen americkým
útokem a jak se k útoku ještě postaví, neboť
Spojené státy oznámily, že Pákistán byl o útoku a
narušení svého vzdušného prostoru informován až
po proběhnutí mise a úspěšném návratu
amerických jednotek.

Libyjští povstalci žádají miliardy dolarů
03.05.2011 Člen povstalecké Libyjské národní
rady Ali Tarhouni, který má na starosti finance,
oznámil, že rebelové potřebují 2-3 miliardy
amerických dolarů pro zásobování a vedení své
vojenské kampaně proti Muammarovi Kaddafimu.
Povstalci chtějí, aby jim byla převedena zmražená
aktiva libyjské vlády, přičemž prohlásili, že od USA,
Francie a Itálie tyto peníze obdrží nejpozději do 10
dnů. Libyjská ekonomika je po 2 měsících
občanské války zcela na dně a v zemi dochází
prostředky na základní suroviny a léky pro
obyvatele, což je velmi kritický problém, neboť
Libye vedla rozsáhlou sociální politiku.

Súdán: došlo ke střetu armády a policie v
Abyei, nejvýznamnější ropná oblast si
odhlasovala sever
03.05.2011 Ve sporné oblasti Abyei došlo k boji
mezi armádou severního Súdánu a jihosúdánskou
policií. Incident se odehrál, když konvoj
severosúdánské armády chtěl překročit hranice
vytyčené v Abyei mezi oběma stranami a policie
jižního Súdánu to nepovolila. Centrální vláda v
Súdánu tvrdí, že šlo o konvoj, který zde projížděl v
souladu s mezinárodní dohodou a že střelbu
zahájili policisté, naopak jih považuje událost za
pokus o agresivní překročení hranic a obviňuje
severosúdánské vojáky ze zahájení palby. Situace
v Súdánu se ovšem vyostřila také ve státě Jižní
Kordofan, který je nejbohatší na ropu. Dle
referenda se obyvatelé přiklonili k centrální vládě
na severu, ale jižní Súdán obviňuje místní arabské
milice, že obyvatele k této volbě přinutily.
Především na jihu státu Jižní Kordofan v pohoří
Nuba totiž místní za občanské války stáli na straně
jihu a proto by zde mohlo dojít k podobnému
scénáři, jaký někteří experti předpovídají v Abyei -
totiž že dojde k obnovení bojů, které spláchnou
výsledky, jichž bylo dosaženo referendem o
odtržení jižního Súdánu.

V nejbližších dnech začne v Maďarsku platit
zákon zakazující uniformovanou kriminalitu
03.05.2011 Novela zákona, kterou i přes
nesouhlas krajní pravice dnes schválil parlament,
zaručuje trest odnětí svobody v trvání 2-3 let pro
každého, kdo v jakýchkoli uniformách zastrašuje
příslušníky etnických nebo náboženských menšin.
Debata ohledně zpřísnění zákona se rozběhla
poté, co v maďarské vesnici Gyöngyöspata došlo
k potyčce mezi romy a příslušníky uniformovaných
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Německo a Velká Británie se obávají odvety za
zabití Usámy bin Ládina
03.05.2011 Německá kancléřka zdůraznila, že
zabitím nejhledanějšího teroristy boj s terorismem
rozhodně nekončí a vyzvala k bdělosti. Britský
ministr obrany Liam Fox, který se rozhodl posílit
ostrahu vojenských základen, nabádá především
britské občany v zahraničí k ostražitosti. V Británii
již od ledna platí vážný stupeň pravděpodobnosti
teroristického útoku.

Němečtí sociální demokraté chtějí zavést kvóty
pro přistěhovalce
02.05.2011 Vedení Sociálně demokratické strany
Německa (SPD) plánuje zavedení 15 procentní
kvóty pro povinnou přítomnost osob
s přistěhovaleckými kořeny v řídících orgánech
strany, která bude platit jak na regionální, tak i na
federální úrovni. Ke změně stanov by podle
předsedy strany Sigmara Gabriela mělo dojít na
stranickém kongresu v Berlíně plánovaném
na prosinec letošního roku. Rozhodnutí podle
místních médií souvisí s diskuzí okolo bývalého
ministra financí a člena SPD Thilo Sarrazina, který
v srpnu 2010 vydal kontroverzní knihu s názvem
„Německo se samo likviduje“, v níž píše o
neochotě imigrantů, především muslimských,
k integraci do německé společnosti a tento
problém označuje za hrozbu pro Německo.

Poštovní spořitelna zvyšuje poplatky
02.05.2011 Podle nového sazebníku platného od
1. července Spořitelna plánuje razantně zvýšit
poplatky za transakce na pobočkách, složenky a
v některých případech i vydávání platebních karet.

E.ON zdraží plyn
02.05.2011 Stejně jako RWE zvýší i E.ON ceny
plynu pro domácnosti kvůli rostoucí ceně ropných
komodit. Firma zásobuje v ČR přibližně 110 tisíc
odběratelů, především v jižních Čechách.
V průměru jim zvýší ceny o 11,9%.

Angela Merkel: Hrozba mezinárodního
terorismu není odstraněna
02.05.2011 Německá kancléřka Angela Merkel ve
svém vyjádření k likvidaci vůdce teroristické sítě
Al-Káida poblahopřála prezidentovi USA
k významnému úspěchu, zároveň však
zpochybnila, že smrt Usámy bin Ládina eliminuje
hrozbu mezinárodního terorismu.

Byl zveřejněn seznam zemí, které „netrestají
nacisty“
02.05.2011 Mezinárodní židovská nevládní
organizace pro lidská práva „Centrum Simona
Wiesenthala“ vydala každoroční zprávu, v níž

zveřejnila seznam zemí, které dosud nepostavily
před soud nacistické válečné zločince. Zahrnuje
mimo jiné Rakousko, Litvu, Estonsko a Lotyšsko.
Podle údajů organizace se obvinění proti některým
nacistickým pachatelům z doby druhé světové
války v těchto zemích neprošetřují z důvodu
uplynutí promlčecí lhůty či „ideologických
omezení“.

Inflace v Jižní Korei nerostla v dubnu tak silně,
jak se očekávalo
02.05.2011 Důvodem je především levnější import
zboží ze zahraničí a také mírné oslabení růstu cen
potravin. Za minulý měsíc činila míra inflace 4,2%.
Experti očekávají, že jihokorejská centrální banka
zvedne diskontní sazbu po vzoru ostatních zemí v
regionu a její úroveň by se měla pohybovat okolo
3,25%.

Indie označila Pákistán za útočiště terorismu
02.05.2011 Podle indického ministra vnitra P.
Chidambarama je zabití vůdce teroristické skupina
Al-kaida Usámy bin Ládina poblíž Islamabádu
důkazem, že se na pákistánském území zdržují
organizace tohoto typu. Indie vyzvala pákistánskou
vládu k většímu důrazu na potírání těchto skupin a
zároveň k dopadení teroristů odpovědných za
útoky v Bombaji v roce 2008. Z těch byla obviněna
pákistánská teroristická skupina Lashkar-e-Taiba.

Ombudsman Pavel Varvařovský předal
prezidentovi zprávu o činnosti za rok 2010
02.05.2011 Ombudsman Pavel Varvařovský dnes
předal prezidentu Václavu Klausovi na Pražském
hradě souhrnnou zprávu o činnosti ve funkci
veřejného ochránce za rok 2010. Jednu její část
přitom zpracovával současný ombudsman sám,
druhou část potom jeho předchůdce Otakar Motejl.

Ministr životního prostředí převzal petici za
vytvoření národního parku Jeseníky
02.05.2011 Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa (ODS) dnes převzal petici, kterou
podepsalo přes patnáct tisíc lidí. Ti skrze ní
požadují vznik národního parku Jeseníky. Iniciátoři
petice si od vytvoření národního parku slibují jak
větší ochranu tamější přírody, tak snazší přístup ke
státním a evropským financím.

Obyvatelé z okolí sporné hranice Thajska a
Kambodži se začínají navracet do svých
domovů- střety slábnou
02.05.2011 Desetitisíce lidí doposud přebývaly v
dočasných příbytcích v uprchlických táborech,
avšak nyní se začínají vracet do svých domovů i
přesto, že příměří mezi oběma stranami, které bylo
uzavřeno 28. dubna, nebylo dodrženo. Poslední
eskalace konfliktů si vyžádaly již sedmnáct obětí
za deset dní jejich trvání.

Moskevská policie posílila hlídky v okolí
velvyslanectví USA
02.05.2011 Ruská tisková agentura RIA Novosti
s odvoláním na zdroje v policejních orgánech
poskytla informace o zesílení ochrany území
přiléhajícího k velvyslanectví Spojených států
amerických v Moskvě. O něco dříve ministerstvo
zahraničí USA varovalo americké občany před
nebezpečím, kterém jim hrozí po celém světě
v souvislosti se zveřejněním informace o likvidaci
vůdce teroristické sítě Al-Káida.

Čína posílí námořní hlídky v blízkosti svých
ostrovních území
02.05.2011 Jednotky pověřené dohledem nad
těmito oblastmi budou posíleny o tisíc mužů a lépe
dovybaveny. V současné době stále sílí napětí v
Jihočínském moři mezi Čínou a Japonskem, ale i
dalšími zeměmi regionu. Ostrovy patřící nebo
nárokované Čínskou lidovou republikou jsou
významnými oblastmi pro rybolov a nacházejí se
také poblíž nalezišť ropy a zemního plynu. Čínská
vláda se tudíž snaží pojistit si své zájmy.

Novým náměstkem ministra vnitra Jaroslav
Hruška
02.05.2011 Jaroslav Hruška byl dnes ministrem
vnitra Janem Kubicem jmenován prvním
náměstkem pro vnitřní bezpečnost. Ve funkci tak
nahradil odvolaného Jaroslava Salivara. Nový
náměstek J. Hruška byl dříve šéfem speciálního
týmu v Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu (ÚOOZ).

ČEZ plánuje prodávat více proudu do Německa
02.05.2011 Šéf ČEZu Martin Roman se dnes
vyjádřil, že společnost má v úmyslu prodávat více
proudu do Německa. To přehodnotilo svou
energetickou politiku, několik elektráren odstavilo a
další odstavení jsou ještě v plánu. Německo se
chce nyní zaměřit na využívání energií z
obnovitelných zdrojů. Podle M. Romana povede
tento krok ke zdražení elektřiny a k odchodu
velkých průmyslových podniků ze země.

V Brazílii zřejmě objeveny nové zásoby ropy
02.05.2011 Státem kontrolovaná ropná společnost
Petrobras oznámila objevení nových vysoce
kvalitních zásobáren ropy v hlubokých vodách v
blízkosti severovýchodního pobřeží. Dle
předběžných odhadů by se mělo jednat až o 350
milionů barelů ropy. Jejich dosažení je ale kvůli
velké hloubce (7000 m) nákladné a též technicky
obtížné.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
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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