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Ruský premiér Vladimir Putin prosazuje
vytvoření Eurasijské unie ze zemí bývalého
SSSR
Hlavním cílem tohoto sdružení by měla být
restrukturalizace ekonomických vztahů zemí
bývalého SSSR. Euroasijská unie by měla
vzniknout na základě dnes již fungujícího
obchodního bloku nazývaného Celní unie, jehož
členy jsou Kazachstán a Bělorusko. Tento krok se
ovšem nelíbí WTO, s níž by letos Rusko mělo
vyřešit otázku svého přijetí. Ruský premiér Putin
tvrdí, že se nejedná o znovuvytvoření SSSR, ale o
sjednocení finanční a měnové politiky členských
zemí. Zahájení postupu k vytvoření tohoto
společenství má proběhnout 1. ledna, kdy se k
Celní unii přidá Kyrgyzstán a Tádžikistán a dojde k
vytvoření tzv. Jednotného ekonomického prostoru.

Česká republika podporuje vstup Bulharska do
Shengenu
Český premiér Petr Nečas v Praze, kterou navštívil
bulharský premiér Bojko Borisov, prohlásil, že
Česká republika Bulharsko bude podporovat ve
vstupu do shengenského prostoru. Podle českého
premiéra Nečase se členské země, které kladou
Bulharsku další podmínky pro vstup do
Schengenu, chovají nekorektně. Český a
bulharský premiér spolu také řešili problémy s
romskou menšinou, které se týkají obou zemí, a
český energetický gigant ČEZ.

Srbsko podle Maďarů ve Vojvodině musí
změnit restituční zákon, chce-li do EU

Šéf Aliance Maďarů ve Vojvodině (SVM),
Pastor Ištvana, tvrdí, že Srbsko nemůže získat
statut kandidátské země EU, dokud nezmění svůj
dosavadní restituční zákon. Pastor Ištvana se
opírá o Maďarsko, které říká, že Srbsko nepodpoří,
dokud budou maďarské menšině upírána její
majetková práva. SVM již dříve oznámila, že se
chystá některé části srbského restitučního zákona
předložit k přezkoumání Ústavnímu soudu
Republiky Srbsko. Podle SVM zákon počítá s
institutem kolektivní zodpovědnosti, čímž dle
představitelů srbských Maďarů ignoruje principy
osobní odpovědnosti, porušuje několik
nařízení ústavy a je v rozporu se
základními hodnotami EU. 

Vesmír se rozpíná stále rychleji rychleji
Doposud byli vědci přesvědčeni o pravém opaku, a
to sice, že od tzv. "velkého třesku" se vesmír sice
stále rozpíná, ale děje se tomu tak čím dál tím
pomaleji. Tři američtí vědci Saul Perlmutter, Brian
Schmidt a Adam Riess dostaly za tento převratný
objev Nobelovu cenu v oblasti fyziky. Jejich teorii
se jim podařilo dokázat pozorováním výbuchů
vzdálených hvězd v galaxii a jejich porovnávání s
těmi dříve zaznamenanými. Důsledkem tohoto
nově dokázaného děje může být i to, že se bude
vesmír neustálým rozpínáním ochlazovat, až
nakonec celý "zmrzne".

Vojenský velitel Tripolisu: "milice musejí odejít
z hlavního města, terorizují obyvatelstvo"
Vojenský velitel Tripolisu Abdulhakim Belhadj,
jedna z klíčových postav revoluce proti
Muammarovi Kaddafimu, vyzval ozbrojené milice,
aby co nejrychleji vytáhly z města a obvinil je z
terorizování obyvatel. Velitel Abdulhakim Belhadj
má jako jediný potvrzený mandát od Libyjské
národní rady (NTC), ovšem vyjádřil své rostoucí

obavy z možného střetu mezi jednotlivými
ozbrojenými skupinami, které se do Tripolisu stáhly
při bojích s armádou věrnou Kaddafimu. Důvodem
bojů, které předpovídá, je touha všech skupin
uzurpovat si svůj podíl na budoucí vládě. Již
několik milic v Tripolisu prohlašuje, že jednají
jménem NTC a zajišťují zbraně, které soustřeďují
ve svých rukou. Obavy a svědectví v souvislosti s
tímto děním již dříve poskytl šéf jedné z
milic Abdelraouf al-Kurdi, čtěte zde.

 

 

Tibetský duchovní vůdce Dalai Lama nedorazí
do Jihoafrické republiky - nebylo vydáno vízum
Minulý týden podepsala Jihoafrická republika s
Čínou obchodní dohody v hodnotě 2,5 miliard
dolarů, které Číňané budou v JAR investovat. O
plánované návštěvě tibetského duchovního vůdce
nebylo mezi stranami jednáno, ovšem Čína
dlouhodobě vyvíjí politický tlak na zahraničí v
otázce Tibetu. Tibetský vůdce Dalai Lama nyní
oznámil, že byla zrušena jeho plánovaná cesta do
hlavního města JAR Praetorie, protože mu nebylo
včas vydáno vízum.

Turecký premiér na návštěvě Jihoafrické
republiky
Turecký premiér Tayyip Erdogan navštívil
Jihoafrickou republiku, kde se sešel s
viceprezidentem JAR Kgalema Motlanthem.
Turecký premiér prohlásil, že v rámci své
pro-africké politiky hodlá Turecko sdílet své
odborné zkušenosti a znalosti s Jihoafrickou
republikou, největší ekonomikou Afriky. Turecko v
posledním roce s Afrikou usilovně rozvíjí své
diplomatické i obchodní vztahy, což dokazuje i 23
velvyslanectví na africkém kontinentě, přičemž
plánuje otevřít dalších 20 zastupitelských úřadů -
Turecko má tak v současnosti v Africe spolu se
Španělskem nejvíce ambasád hned po Velké
Británii, bývalé koloniální mocnosti č. 1. V
posledním desetiletí se více než ztrojnásobil
turecko-africký obchod a dosáhl obratu 15,7 miliard
dolarů, přičemž stále zůstává daleko za Čínou,
která ročně zobchoduje 125 miliard dolarů.
Turecko se ani netají svou inspirací v Brazílii, která
vyhlásila v roce 2005 tzv. rok Afriky a zahájila svou
expanzi na tento kontinent.

 

Síly prozatímní libyjské vlády hovoří o přípravě
konečného útoku na město Sirta s podporou
NATO
Zatímco světové humanitární organizace otevřeně
hovoří o tragické situaci civilistů ve městě Sirta,
vojenští velitelé Libyjské národní rady (NTC)
neoficiálně hovoří o nadcházejícím "konečném
útoku" na jednu z posledních bašt sil loajálních
Muammarovi Kaddafimu, a to s vojenskou
podporou letadel NATO. Již tři týdny probíhá
intenzivní dělostřelecké a raketové ostřelování
města a doposud se nezdařil žádný pokus o
prolomení obrany. Podle posledních informací se
podařilo některým jednotkám udržet se na
předměstí Bouhadi. Nejhorší situace je podle
svědků z Červeného kříže i uprchlíků v
nemocnici Ibn Sina, kde umírají pacienti na
operačních sálech kvůli vyčerpaným zásobám
kyslíku, paliva pro generátory a zdravotnického
materiálu.

American Airlines a Dexia stojí před bankrotem
Francouzsko-belgická finanční instituce Dexia je v

současnosti považována za jednu z
nejzranitelnějších částí evropského finančního
sektoru díky svým úvěrům v Řecku v hodnotě 4,8
miliardy eur. Poslední propady jejích akcií se
pohybují okolo 39%. Hodnota třetí největší letecké
společnosti v USA, kterou je American Airlines,
klesla zhruba na čtvrtinu kvůli obavám investorů z
jejího zbankrotování. Tyto obavy vypukly poté, co
na veřejnost vyšly spekulace, že aerolinky hledají
ochranu před věřiteli, aby tak snížily své náklady.
Vedení American Airlines však oznámilo, že tento
krok rozhodně v plánu nemá.

Hewlett-Packard dokončil koupi společnosti
Autonomy
Převzetí britské softwarové společnosti Autonomy
stálo Hewlett-Packard 12 miliard dolarů. Dohoda
byla již dříve iniciována bývalým ředitelem HP,
kterým byl Leo Apotheker. Smlouva byla ovšem
kritizována pro údajně přehnanou výši kupní částky
a špatné odstupní podmínky, které téměř
znemožňovaly její zrušení. Akcie společnosti HP
se kvůli postupům bývalého ředitele propadly tento
rok o 47%.

Afghánský prezident je na strategické návštěvě
Indie
Prezident Afghánistánu Hamid Karzáí se v Indii
sešel s tamním premiérem, aby spolu projednali
otázky vzájemné kooperace, rozvojové pomoci pro
Afghánistán a bezpečnosti. Indie je klíčovým
strategickým partnerem Afghánistánu a již dříve
přislíbila 2 miliardy dolarů na rozvoj tamního
hospodářství a společnosti. Indický premiér
Manmohan Singh zároveň vyjádřil hluboké
znepokojení nad bezpečnostní situací v
Afghánistánu a Pákistánu, která úzce souvisí s
plánovaným stažením mírových jednotek z
regionu.

Český ministr zdravotnictví Leoš Heger
(TOP09) chce pozastavit provoz elektronické
zdravotní knížky (IZIP)
Zároveň minist požaduje, aby vedení VZP zajistilo
audit pojišťovny. Tento audit má být proveden
dříve, než VZP získá vetšinový podíl akcií projektu
IZIP. Na výsledku auditu bude také záviset to, zda
setrvá ředitel VZP Pavel Horák ve své funkci či
nikoli. U projektu IZIP má být také ověřena jeho
efektivnost a je zde také možnost, že správní rada
VZP projekt zruší.

Premiér České republiky Petr Nečas (ODS)
odvolal ministra zemědělství Ivana Fuksu
(ODS)
Premiér dnes předal jeho demisi prezidentovi
Václavu Klausovi. Toto odvolání zanamená pro I.
Fuksu konec jeho působení jak v dosavadním
úřadu tak i ve vládě. Prozatím se mluví o možných
nástupcích, mezi které patří např. Martin Kuba či
Martin Říman.

Australský obchod zaznamenal nárůst o 72%
Za tak výrazným nárůstem navzdory globální krizi
stojí především export uhlí a minerálů, který byl
plně obnoven po ničivých záplavách v prvním
pololetí tohoto roku. Obchodní přebytek australské
ekonomiky se tak pohybuje okolo 2,9 miliardy
amerických dolarů, což je druhý největší přebytek v
historii. Australská centrální banka vzhledem k
současnému vývoji jak domácí, tak světové
ekonomiky ponechává diskontní sazbu na 4,75%.

V Srbsku se formuje nová národnostní skupina,
Demokratická strana Srbska se hrozí dalšího
dělení
Mluvčí provinční rady Demokratické strany Srbska
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(DSS), Milinko Jovanov, varoval před snahou
vytvořit v oblasti Vojvodiny nový národ. Varuje
před "formování nového národa v oblasti
Vojvodina". Podle jeho slov může činnost Výkonné
rady Vojvodiny v čele s Bojanem Pajtićem  a Ligy
sociálních demokratů Vojvodiny (LSV), které
šéfuje Nenad Čanak, vést k pokusu o další
rozdělení Srbska. Podle slov mluvčího DSS
nepřipadají v úvahu argumenty, že se jedná pouze
o regionální identitu, a je třeba dění v regionu
přezkoumat a případně zastavit. Po druhé světové
válce v rámci federalizované Jugoslávie
vznikla autonomní oblast Vojvodina, která náleží k
Srbsku. Těsně po válce vypukly ohledně Vojvodiny
spory, zda-li má být území přičleněno k Srbsku, či
fungovat jako zcela nezávislá republika v rámci
Jugoslávie. Ovšem poválečnými změnami
obyvatelstva došlo k dominanci Srbů,
odstranění Němců, a úbytku především Maďarů,
kteří zůstali v úzkém pruhu táhnoucím se od
severních hranic s Maďarskem.

Jižní Korea ruší plán na doručení humanitární
pomoci do KLDR
Jihokorejské úřady to odůvodňují tím, že ze strany
KLDR nepřišla žádná odpověď na jejich nabídku.
Jižní Korea nabídla severnímu sousedovi 4,7
milionu dolarů na pomoc obyvatelům zasaženým
masivními záplavami na přelomu června a
července. KLDR zpočátku požadovala především
cement a vybavení pro stavbu, což ovšem jih
odmítl z důvodu pochyb o správném přerozdělení
této pomoci a nabídl pomoc v podobě jídla, šatů a
pod.

Jižní Pacifik trpí nedostatkem pitné vody
Především menší ostrovy v regionu mají výrazný
problém způsobený nedostatkem srážek, které na
jejich území přinášejí pitnou vodu. Krize je největší
na ostrovech Tuvalu a Tokelau, kde již byl
vyhlášen výjimečný stav. Za příčinu tohoto
problému je označován klimatický jev La Nina.

Americký senát podporuje vytvoření zákona na
obranu proti zemím devalvujících svoji měnu
Nová zákonná opatření by měla umožnit uvalit
větší cla na výrobky importované do USA ze zemí
podezřelých ze záměrného podhodnocování svojí
měny. To by následně mělo vyvinout větší tlak
především na Čínu, která je za vládní zásahy do
vývoje ceny jüanu dlouho kritizována. Čína však
namítá, že navrhované opatření je v rozporu s
nařízeními Světové obchodní organizace a
výrazně ovlivní vzájemné obchodní vztahy.

Ministři financí eurozóny oddálili rozhodnutí o
další finanční pomoci Řecku
Okamžitě po zveřejnění této zprávy došlo k
dalšímu poklesu akcií na většině finančních trhů.

Důvodem pro toto rozhodnutí je včerejší výrok
řecké vlády, která oznámila, že nebude schopná
snížit deficit státního rozpočtu v souladu s
dohodou uzavřenou s EU a MMF. Další půjčka
Řecku měla být schválena 13. října, avšak tento
termín byl zrušen. Západoevropské akciové trhy
zaznamenaly propad v rozmezí od 3,3% do 2,4%.

Největší IT skupina v Chorvatsku je
vyšetřována pro korupci
Chorvatský protikorupční úřad USKOK zahájil
vyšetřování největší IT skupiny v zemi M SAN,
která jen v loňském roce uzavřela smlouvy se
státními podniky a ministerstvy za 60 milionů euro.
Budou přezkoumány všechny smlouvy s veřejnými
institucemi a státními podniky uzavřené od roku
2004, oznámil to deník Jutarnji List. Příslušné
orgány již zažádaly o veškerou dokumentaci o
službách poskytovaných M SAN a platbách, které
za ně společnost od státu obdržela - jedná se o
energetickou státní spoečnost HEP, Centrální
administrační centrum pro E-Hrvatska, ministerstvo
zemědělství a ministerstvo pro vědu. Společnost
také obdržela od bývalého chorvatského
premiéra Ivo Sanadera 300 000 euro za
"konzultace", bývalý premiér Sanader je v
současnosti prověřován v souvislosti s několika
dalšími podvody.

ČEZ se podle nového ředitele Daniela Beneše
bude orientovat dále především na jadernou
energetiku
A to i navzdory tomu, že globální tendence jak v
Evropě, tak po celém světě hovoří především o
odklonu od tohoto způsobu získávání
energie. Krom výstavby dalších bloků Temelína i
Dukovan by v Česku mohla v blízké době vyrůst i
nová atomová elektrárna. Nové bloky JE Temelín
by měly začít generovat elektřinu kolem roku 2022.
Plány do budoucnosti se budou týkat také
prodloužení životnosti JE Dukovany, která má
podle původních předpokladů sloužit do roku 2025.

Mezinárodní měnový fond snížil předpokládaný
růst HDP Rumunska
Šéf mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v
Rumunsku Jeffrey Franks oznámil, že dosavadní
prognózy růstu HDP Rumunska byly příliš
optimistické. Dle jeho slov čeká Rumunsko
nepochybně podstatně menší růst než 3,5 % a dle
jeho osobního odhadu by se mohl držet na 2 %.
Stejně tak MMF oznámilo, že Rumunsko musí
nutně urychlit své reformy, aby se mu podařilo
vyhnout problémům. Rumunsko v květnu 2009
získalo nouzovou půjčku od MMF, EU a Světové
banky na dva roky ve výši 20 miliard euro výměnou
za provedení klíčových reforem na snížení
veřejných výdajů. V roce 2010 již  rumunská vláda
snížila platy všech státních zaměstnanců o 25 %.

Slovenská centrální banka očekává zpomalení
ekonomiky země vlivem globální krize
Kondice finančního sektoru se podle Národní
banky Slovenska zhoršuje. V zátěžových testech
však slovenský bankovní sektor obstál a podle
statistik se za poslední pololetí dokonce zvýšil čistý
zisk bankovních institucí o čtyři pětiny. Podíl na
tom má především nižší tvorba rezerv na "špatné"
úvěry a rozmach poskytování nových úvěrů
domácnostem.

Maďarská vláda jedná s bankami o
restrukturalizaci dluhů obcí
Po osmiměsíčním jednání se maďarský vládní
kabinet usnesl na tom, že počínaje příštím rokem
převezme tamní vláda od obcí dluhy a správu
některých školských a nemocničních zařízení.
Celkově by měl stát převzít dluhy v přepočtu za 15
miliard Kč. Tato forma pomoci by se měla týkat 19
obcí, jejichž příjmy nejvíce zaostávají za výdaji, a
které by se bez státní pomoci nebyly schopny příští
rok zaopatřit.

Atény: "Snížení deficitu státního rozpočtu
nejspíše neproběhne podle dohody s EU a
MMF"
Deficit řeckého státního rozpočtu by měl podle
řeckých odhadů čítat 8,5% HDP oproti 7,6% HDP,
které stanovily pro rok 2011 EU a MMF.
Následkem toho zaznamenaly evropské akciové
trhy další výrazný propad, jenž se v průměru
pohyboval okolo 2,5%.

Generální tajemník NATO: "KFOR jednalo v
Kosovu pouze v jasné sebeobraně"
Generální tajemník NATO Fogh Rasmussen v
Bruselu na tiskové konferenci v před zasedáním
ministrů obrany členských zemí NATO prohlásil, že
neexistuje žádný důvod k šetření jednání jednotek
KFOR v Kosovu. Obrana NATO se týká incidentu
ve vesnici Qeshmellug, kde bylo zraněno 16 Srbů
a 4 příslušníci sil KFOR při vzájemných střetech.
Generální tajemník Rasmussen dále uvedl, že o
incidentu hovořil i se srbským prezidentem
Tadicem, kterého ujistil o nestrannosti mise KFOR.
Dále jménem NATO Rasmussen vyzval všechny
zúčastněné strany, aby zahájily otevřený dialog a a
vyvarovaly se jakéhokoliv konfliktního jednání.

U soudu svědčil šéf Nejvyšší vojenské rady
Egypta a bývalý ministr obrany prezidenta
Mubaraka
Polní maršál Mohamed Hussein Tantawi u procesu
s bývalým egyptským prezidentem Mubarakem
vypověděl, že armáda nebyla v průběhu nepokojů
nikdy požádána o střelbu do lidu. Informaci
přinesla tisková agentura MENA. Polní maršál
Tantawi tak potvrdil předchozí výpověď šéfa
egyptské policie, generála Husseina Saeeda
Mohameda Mursi.
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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: Marek Görges, jr.
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