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Jižní Korea ratifikovala smlouvu o volném
obchodu s EU
06.05.2011 Tamní parlament by tak měl podpořit
vzájemný obchod mezi oběma stranami, jehož
hodnota by se měla pohybovat okolo 100 miliard
eur ročně. Dohoda odstraní většinu celních bariér
během příštích pěti let.

Indonéská ekonomika posílila o 6,5% v prvním
čtvrtletí
06.05.2011 Odhady ekonomů na růst největší
jihoasijské ekonomiky tak byly přesně splněny.
Příčinou tohoto jevu je zvýšená konzumní aktivita
obyvatel země i vyšší míra investic, která
povyrostla o 27% oproti stejnému období minulého
roku.

Technici poprvé od neštěstí vstoupili do
budovy reaktoru JE Fukušima Daiichi
05.05.2011 Do budovy prvního reaktoru byla
nainstalována ventilace s cílem odstranit ze
vzduchu v objektu škodlivé látky. Poté bude moci
být nainstalováno nové chladící zařízení, které
nahradí prozatímní kropení reaktoru vodou. Stejný
postup čeká i na další reaktory, uvnitř jejichž budov
je hladina radiace stále na nebezpečné úrovni.

ČNB předpovídá růst ekonomiky v letošním i
příštím roce
05.05.2011 Pro letošní rok předpovídá ČNB růst
1,5% HDP, který bude ovšem zpomalen fiskální
politikou vlády a nižšími zahraničními investicemi.
Zvýšený růst je ovšem očekáván v roce 2012, kdy
dle současných prognóz bude česká ekonomika
posilovat o 2,8% HDP.

Boehner: "Je nutno uvažovat o radikálních
škrtech v rozpočtu."
05.05.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
John Boehner vyjádřil nutnost vyhledání toho
nejlepšího možného návrhu na radikální škrty ve
státním rozpočtu. Základní chybou byl doposud
fakt, že se mluvilo o škrtech ve výši jen několika
desítek miliard, podle Boehnera by se však mělo
jednat o redukcích v řádu bilionů, pokud USA chce
s naprostou vážností zredukovat svůj státní dluh
na tolerovatelné hodnoty.

V JAR se ozývají hlasy vyzývající ke
znárodňování průmyslu, dolů a půdy
05.05.2011 Vlivný vůdce mládežnické organizace
vládnoucí strany ANC, Julius Malema, vyzval k
masovému zabavování půdy a znárodnění
hlavních průmyslových odvětví. Dále šéf svazu
mládeže Afrického národního kongresu zkritizoval
současné vedení své strany za "měkký postup".
Malema je jedním z nejznámějších a
nejpopulárnějších politiků v této nejsilnější africké
ekonomice a prosazuje již delší dobu znárodnění
jihoafrických dolů. Pro investory v JAR se jedná o
poplašnou zprávu také proto, že před měsícem
bylo zahájeno znárodňování v sousedním
Zimbabwe.

Alassane Ouattara byl oficiálně prohlášen
prezidentem Pobřeží slonoviny
05.05.2011 Ústavní rada Pobřeží slonoviny se
shodla a ratifikovala výsledky listopadových voleb
2010, dle kterých vyhrál Alassane Ouattara a
porazil tak Laurenta Gbagbu. Ovšem byla to právě
Ústavní rada Pobřeží slonoviny, která před více
než 5 měsíci prohlásila vítězem voleb bývalého
prezidenta Laurenta Gbagbu, jenž je nyní vězněn
někde na severu země. Výsledkem konfliktu, který
po volbách nastal, když se vítězem voleb prohlásil i
Alassane Ouattara, jsou tisíce zabitých lidí a více
než 1 milion lidí musel opustit své domovy.

Další napětí v Gabonu - opoziční vůdce
obviněn z velezrady
05.05.2011 Prezident Ali Bongo Odimba se
rozhodl nechat obvinit svého největšího politického
rivala Andre Mba Obameho z velezrady, neboť se
při nepokojích na začátku roku 2011 prohlásil
prezidentem a pokusil se na sebe strhnout moc
inspirován děním v severní Africe a Pobřeží
slonoviny. Odborníci nyní mají obavy o stabilitu
tohoto ropného producenta.

Vydavatelé knih dnes protestovali proti nárůstu
DPH na knihy
05.05.2011 V Praze dnes protestovali vydavatelé
knih. Nesouhlasí se zvýšením DPH na knihy z 10%
na 17,5%, které by mělo vzrůst do 2 let kvůli
neschopnosti státu financovat důchodovou
reformu.

Kongo by mohlo dopadnout jako Pobřeží
slonoviny, varují mezinárodní organizace
05.05.2011 Organizace International Crisis Group
uvedla, že v Demokratické republice Kongo kvůli
špatně zajištěným přípravám na volby a
nedostatečné kontrole hrozí vzhledem k místnímu
napětí podobný vývoj, jaký nastal po volbách v
Pobřeží slonoviny. International Crisis Group také
vyzvala konžskou vládu, aby připravila záložní
plány pro krizovou úřednickou vládu na přechodné
období mezi volbami v případě, že dojde k
problémům. Demokratická republika Kongo zažila
pouze dvoje volby od roku 2003, kdy skončil místní
konflikt, který připravil o život 5 milionů lidí.

Dopravní odboráři vyžadují setkání s
premiérem
05.05.2011 Osobní setkání s premiérem Petrem
Nečasem (ODS) požaduje Koalice dopravních
odborových svazů proto, aby s ním mohla
pohovořit o probíhajících dopravních reformách,
které shledává zcela nedostatečnými a
nedomyšlenými. V případě nulové odezvy jsou
odbory připraveny zahájit protesty včetně stávek.

Francie zve Rusko do kontaktní skupiny pro
Libyi
05.05.2011 Paříž si podle slov francouzského
ministra zahraničí Alaina Juppé přeje, aby se
Rusko stalo účastníkem kontaktní skupiny pro
Libyi, tvořené zeměmi, které mají zájem na
vyřešení konfliktu mezi povstalci a plukovníkem
Muammarem Kaddáfím. Kontaktní skupina
vytvořená v březnu v Londýně a zahrnující 22 zemí
a některé mezinárodní organizace se dnes v Římě
sešla již podruhé.

Prezident USA Barack Obama oficiálně
poděkuje jednotkám zapojeným do útoku na
Usamu bin Ládina
05.05.2011 Americký prezident přicestuje zítra na
základnu Fort Campbell ve státě Kentucky, aby
zde poděkoval všem jednotkám zapojeným do
útoku na teroristu Bin Ládina, které se již navrátily
zpět do USA. Prezident se již setkal ve středu s
viceadmirálem Williamem McRavenem, který byl
podle oficiální zprávy vrchním velitelem akce
přísně tajné speciální skupiny, která zlikvidovala
jednoho z nejhledanějších mužů světa.

Cena americké ropy klesá o 8 %
05.05.2011 Podle nejnovějších údajů klesla cena
americké ropy o 8 % pod hranici 100 dolarů za
barel. Dolar prodělal již po několikáté masivní
propad a úroveň nezaměstnanosti ve Spojených
státech je nejvyšší za posledních 8 měsíců. Cena
Brent ropy je momentálně na 110 dolarech za
barel.

Minský soud odsoudil pět představitelů
opozice k trestu odnětí svobody
05.05.2011 Představitelé běloruské opozice byli
odsouzeni ke třem a čtyřem rokům odnětí svobody
nepodmíněně za „účast v masových nepokojích“, k
nimž došlo v Minsku po běloruských
prezidentských volbách v prosinci 2010.

Evropská komise chce standardizovat
železniční dopravu v EU
05.05.2011 Evropská komise se chystá od příštího
roku zavést nová pravidla pro železniční dopravu v
Evropské unii, zahrnující standardizaci tarifů a
jízdních řádů. Ty jsou dle mínění komise v
jednotlivých členských zemích velmi rozdílné, což
zatěžuje cestující.

Mimořádná schůze sněmovny ke kauze
ProMoPro byla přerušena
05.05.2011 Předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová přerušila dnešní mimořádnou
schůzi sněmovny, na které měli ministři Miroslav
Kalousek a Alexandr Vondra hovořit ke kauze
údajně předražené zakázky pro firmu ProMoPro.
Schůze byla přerušena z důvodu hospitalizace
ministra obrany Alexandra Vondry. Na přerušení
se shodlo vedení Poslanecké sněmovny, schůze k
této kauze by se měla konat v červnu.

Prezident jmenoval čtyři nové inspektory
ÚOOÚ
05.05.2011 Prezident Václav Klaus dnes na
základě návrhu Senátu jmenoval Františka
Bartoše, Boženu Čajkovou, Petra Krejčí a Daniela
Rovana inspektory Úřadu pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ). Svých funkcí se ujmou 1. června.
Rozhodnutí prezidenta nyní musí ještě
spolupodepsat premiér.

Německá kancléřka Angela Merkel plánuje
uzavření jaderných elektráren do roku 2022
05.05.2011 Na veřejnost unikly informace
z chystaného plánu vládního kabinetu, který počítá
s odkolonem od energie z jádra mezi lety 2018 a
2022. Svaz ochrany německé přírody jde v tomto
smyslu ještě dál. Navrhuje ustoupit od jaderné
energie do roku 2014. Německé energetické
koncerny varují před skokovým zdražením cen.

V Budapešti je za válečné zločiny souzen
bývalý velitel četnictva
05.05.2011 Sándor Képíró, jemuž je dnes 97 let,
měl během 2.světové války nařídit vraždu celkem
36 židů a romů v Srbské Volvodině. Po válce utekl
do Argentiny, odkud se roku 1996 vrátil zpět do
Budapešti, kde jej objevil lovec nacistů ze střediska
střediska Simona Wiesentahla. Stařec dnes svou
vinu popřel a soud naplánoval dalších 6 slyšení.

Facebook a Google jednají o partnerství se
Skype
05.05.2011 Sociální síť Facebook a internetový
vyhledávač Google nezávisle na sobě jednají o
strategickém partnerství se společností spravující
internetovou telefonní službu Skype, která dříve
odložila své plány na vstup na burzu. Podle
jednoho ze zdrojů agentury Reuters se zakladatel
sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg osobně
angažuje v uzavařených jednáních o koupi Skype,
podle údajů jiného již byla dosaženo dohody o
vytvoření společného podniku.

Poslanci podpořili návrh balíčku sociálních
škrtů 
04.05.2011 Poslanci dnes v prvním čtení
podpořili balíček škrtů v sociální oblasti. Ten
sněmovnou již jednou prošel, ke konci letošního
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roku ho ovšem Ústavní soud zrušil, a to na základě
připomínek ČSSD, která nesouhlasila s tím,
že norma byla schválena ve stavu legislativní
nouze. Vláda proto návrh na úsporná sociální
opatření předložila znovu, aby mohl platit i v
dalších letech.

Proběhlo jednání palestinských frakcí v Káhiře
a byla podepsána dohoda
04.05.2011 Dnes byla podepsána konečná dohoda
v Káhiře mezi vůdcem Fatahu, prezidentem
palestinské samosprávy Mahmoudem Abbasem, a
šéfem Hamasu Khaledem Meshaalem. Podepsání
dohody, která po 4 letech sporů sjednocuje oba
nejsilnější tábory a zavazuje vytvoření prozatímní
vlády, která palestinská území dovede k řádným
volbám. Izrael již odsoudil egyptské angažmá i
dohodu. Dohoda byla ovšem hned v začátku
ohrožena kvůli protokolárním neshodám, neboť
vůdce Hamasu Khaled Meshaal nesouhlasil s tím,
aby seděl mezi zástupci ostatních palestinských
frakcí, zatímco prezident palestinské
samosprávy Mahmoud Abbas sedí na pódiu v čele.

EU podepsala s Indonésií dohodu s cílem
zabránit obchodu s nelegálně těženými
dřevinami
04.05.2011 Dohoda znamená, že evropské
společnosti budou moci dovážet pouze dřevo
certifikované indonéskými úřady, čímž by se mělo
zabránit nelegální těžbě a ohrožování tamního
ekosystému. Evropské země ročně dovezou z
Indonésie dřevo a papír za 1,2 miliardy dolarů.

Uganda už se měsíc topí v násilí a protestech -
bezpečnostní síly jsou obviňovány ze zločinů
proti lidskosti
04.05.2011 Protesty, které probíhají kvůli vysokým
cenám potravin a paliv, se ještě více rozhořeli po
několikanásobném zatčení vůdce opozice Kizzi
Besigye, který nakonec utekl do Keni. Hlavní
město Kampala a ostatní větší města Ugandy jsou
dennodenně dějištěm tvrdých zákroků policie a
pořádkových sil, často za použití ostré munice.
Přes 200 ugandských právníků v čele s
prezidentem právnické komory Ugandy Brucem
Kyererem podalo žalobu k vrchnímu soudu na
pořádkové síly za porušování lidskosti.

Čínská vláda vytvořila nový dozorčí orgán nad
internetovým děním
04.05.2011 Díky novému státnímu úřadu pro
kontrolu internetových informací, bude moci čínská
vláda ještě důkladněji cenzurovat virtuální dění v
zemi. V této době jsou už v zemi zablokovány
některé západní webové stránky jako například
Facebook a mezi uživateli internetu se začíná šířit
nový pojem- The great firewall of China (Velká
čínská internetová zeď).

Hranice mezi Thajskem a Kambodžou byla
dnes opět otevřena
04.05.2011 Zákaz jejího překračování byl vyhlášen
po vypuknutí konfliktů před několika dny.
Představitelé obou zemí nyní čekají na summit v
Indonésii, kde by se měla otázka jejich sporu dále
probírat. Indonésie se již dříve, jakožto
předsedající stát sdružení ASEAN, pokoušela
umírnit konflikt mezi oběma stranami.

Maledivská opozice obviňuje pořádkové síly z
přílišného násilí
04.05.2011 Hlavní mluvčí vládní opozice v zemi
dnes prohlásil, že policejní složky užívají při
potlačování demonstrací přílišné násilí. Při střetech
demonstrantů a pořádkových sil bylo již zraněno
přes 300 lidí, avšak podle mluvčího policie
zasahují jejich jednotky pouze při ničení veřejného
majetku a násilnostech. Obyvatelé jsou pobouřeni
stále se zvyšujícími životními náklady.

Barbara Lenk se stane 1. homosexuální
soudkyní Nejvyššího soudu USA
04.05.2011 Stát Massachusetts zvolil historicky
první homosexuální soudkyni Nejvyššího
amerického soudu (Supreme court). Podle
guvernéra Deval Patricka je zvolená Barbara Lenk
vysoce inteligentní, nadprůměrně zkušená osoba,
která se svým přístupem bude přínosem pro
americký soudní systém. Přes všechny tyto klady
jsou však podle expertů očekávány ve státě
masivní demonstrace, které se ostře vyjádří proti
tomuto kontroverznímu rozhodnutí.

Národní program reforem odmítnut opozicí
04.05.2011 Sociální demokraté dnes v Senátu
ostře kritizovali a odmítli Národní program reforem.
Evropské komisi chtějí dokonce předat
nesouhlasné stanovisko.  Tento program souvisí
se Strategií Evropa 2020 celé EU. Senátoři ODS
na protest opustili sál. Podle nich toto jednání
poškozuje zájmy ČR, protože by měla vystupovat
jednotně.

Cena ropy klesla
04.05.2011 V souvislosti s úterním oznámením
smrti Usámi Bin Ládina výrazně zlevňuje
severomořská ropa Brent, tak americká WTI.
Během dnešního obchodování se ceny ustálily na
122 dolarech za barel ropy Brent a 110 dolarech
za WTI. Obě ztratily přibližně 4 dolary z jejich
úterního maxima.

CK Fischer se stal největši cestovní kanceláří v
ČR
04.05.2011 Spojením třetího největší tuzemské
cestovní kanceláře CK Fischer a CK Nev-Dama se
zrodila největší cestovní skupina s obraty nad 3
miliardy korun a více než 250 tisíci klienty. CK

Nev-Dama se specializuje na zimní zájezdy,
zatímco Fischer na letní dovolené.

Import automobilů do Ruska zaznamenal
dvojnásobný nárůst
04.05.2011 Import automobilů do Ruska
zaznamenal v období leden – duben
2011 dvojnásobný nárůst ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku. Během tohoto období bylo
do Ruska dovezeno 267 tisíc nových vozů,
hlavním importérem je Japonsko, po něm následují
Německo, Uzbekistán, Jižní Korea a Spojené
království.

Aktualizovaný konvergenční program schválen
04.05.2011 Vláda dnes schválila aktualizovanou
verzi konvergenčního programu, jehož obsahem je
potvrzení snahy o snížení deficitu veřejných financí
na 1,9 % HDP pro rok 2014. Ministr financí
Miroslav Kalousek dodal, že pro dosažení
vyrovnaných rozpočtů bude třeba mnoho
strukturálních změn.

Ruský prezident podepsal novelu trestního
zákona několikanásobně zvyšující pokuty za
úplatky
04.05.2011 Změna stanoví zvýšení pokut za
korupci až na stonásobek výše úplatku, pokuty se
budou pohybovat ve výši 25 tisíc až 500 milionů
rublů. Zpřísněny budou rovněž tresty odnětí
svobody.

Honduras je výrazně zasažen potravinovou
krizí
04.05.2011 Ze států Latinské Ameriky je Honduras
jednou z nejvíce postižených zemí potravinovou
krizí. Cena základního potravinového košíku je v
Hondurasu nejvyšší v celé Střední Americe. Růst
cen má též vliv na míru inflace v zemi. Dalšími
zasaženými státy jsou Bolívie, Dominikánská
republika a Guatemala.

Británie zítra v referendu rozhodne o
budoucnosti voleb
04.05.2011 Dnes vrcholí kampaň opozičních
labouristů a liberálních demokratů za změnu
jednokolového většinového systému, který
podporuje současná vládní koalice, ve prospěch
alternativního hlasu. Nejnovější průzkumy ukazují,
že 66% veřejnosti je proti změně stávajícího
systému. Britové zítra rovněž odevzdají svůj hlas
v komunálních volbách. Občané Skotska, Walesu
a Severního Irska volí své zástupce do zemských
parlamentů.

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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