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Bývalý chorvatský premiér čelí obvinění z
úplatkářství 
Bývalý chorvatský premiér, Ivo Sanadera, je
obviněn z úplatkářství a obohacování se za války v
Jugoslávii v 90. letech. Sanadera je obviněn z
přijmutí úplatku ve výši 10 milionů Euro od
maďarské ropné společnosti MOL, která měla
rozhodující vliv na chorvatskou ropnou společnost
INA. Bývalý premiér mimo jiné údajně dával
společnosti MOL větší pravomoci v INA, než které
jí příslušely z jejího akciového podílu na INA.
Sanader je v současnosti vyšetřován kvůli 6
různým podezřením z  korupce - mimo jiné i kvůli
nelegálnímu financování tehdejší vládnoucí strany
HDZ. Sanader všechno popírá a v otázce ropných
společností se brání tím, že všichni ministři
schvalovali jeho kroky, o kterých byl informován i
prezident Stjepan Mesić.

Otto Perez Molina vyhrál prezidentské volby v
Guatemale, viceprezidentkou bude jeho žena
Nový prezident Perez Molina, jehož vítězství se
očekávalo, slibuje přitvrdit boj proti násilí, zločinu a
drogovým kartelům. Podle expertů se Guatemala
tímto posunula do pravicových zemí.
označovat posun
doprava v chudé středoamerické země. Bývalý
generál Perez, který nahradí současného
prezidenta Álvara Colom Caballera, je prvním
vojákem zvoleným za prezidenta od skončení
vojenské diktatury před 25 lety, ve které měl
významné postavení. Podle komentátorů je
důvodem jeho vítězství především populismus a
fakt, že mladá generace si již nepamatuje na
občanskou válku a brutální vládu tehdejších
vojenských velitelů. Podle svědků bylo za
tehdejšího režimu zničeno v rámci politiky "spálené
země" zničeno stovky vesnic. Perez dlouhodobě
odmítá, že by byl účasten jakéhokoliv masakru či
genocidy, ze kterých ani nikdy nebyl obviněn, a v
roce 1996 stál u zrození mírové dohody. Novou
viceprezidentkou Guatemaly bude jmenována jeho
žena, Roxana Baldetti.

V St. Peterburgu zasedlo SCO, Rusové s
Číňany si ji chválí
Na svém setkání v St. Peterburgu se členové
Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO)
Rusko a Čína shodly na úspěšnosti svého
ekonomického bloku. 10 let stará SCO je podle
obou zemí výborným pojítkem s investory a
napomáhá ekonomické stabilitě, a to i v době krize.
Moskva a Peking dále oznámily, že SCO, jehož
členy jsou dále Kazachstán, Kyrgyzstán,
Tádžikistán a Uzbekistán, hodlají vytvořit
společnou rozvojovou banku, která by podpořila
klíčové finanční a tranzitní projekty. SCO se dále
na svém zasedání v Rusku shodla o otevřenosti
pro nové členy, přičemž se očekává, že by do SCO
mohly vstoupit Indie a Pákistán, kteří mají zatím
statut pozorovatelů SCO.

V Srbsku zasedne konference energetických
gigantů o budoucnosti jihovýchodní Evropy
V pátek 11. 11. se v hlavním městě Srbska,
Bělehradě, uskuteční konference o ropě a zemním
plynu v jihovýchodní Evropě. Zástupci největších
světových ropných společností a konsorcií zde
představí své plány ohledně ropovodů a plynovodů
a budou diskutovat nad rychlými změnami v
ropném průmyslu s cílem podpořit investice
v regionu s důrazem na kritické otázky energetické
bezpečnosti a dodávek ropy a zemního plynu do
Evropy. Konferenci pořádá Energy Stream CMG
GmbH a TGI International Group.

Úrok italských státních dluhopisů stále roste
Důvodem jsou obavy o politickou stabilitu v Římě,
a tím pádem i o budoucnost třetí největší
ekonomiky eurozóny. Současný úrok desetiletých
státních dluhopisů činí 6,64%.

Volby v Řecku proběhnou 19. února 2012
Po setkání řeckého premiéra Georga Papandreou,
šéfa socialistické strany PASOK a Antonise
Samarase, hlavy Nové demokracie, bylo
oznámeno, že se obě strany dohodly na volbách
19. února 2012. V Řecku se nyní řeší podmínky
koaliční smlouvy, přičemž PASOK zastupuje
především ministr financí Evangelos Venizelos, o
kterém se hovoří i jako o možném novém
premiérovi, jeho náměstek Filippos Sachinidis. Za
Novou demokracii jedná stínový náměstek ministra
financí Christos Staikouras a Dmitris Stamatis
spolu s Chrisanthosem Lazardisem, oba jsou
poradci Samarase.

Země skupiny BRIC jsou ochotné pomoci
eurozóně výměnou za reformy v MMF
Země skupiny BRIC jsou připraveny
poskytnout finanční
pomoc eurozóně prostřednictvím Mezinárodního
měnového fondu (MMF) výměnou za reformy v
MMF, oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej
Lavrov. Podle ministra Lavrova "jsou členové BRIC
připraveni účastnit se společného úsilí včetně
poskytování úvěrů podle současných pravidel
MMF".  Prohlášení přišlo poté, co se setkal ruský
prezident Dmitrij Medveděv s šéfkou MMF,
Christine Lagarde. Jaké reformy má Rusko na
mysli zatím ruský šéf diplomacie neuvedl, ovšem
samotné Rusko již pomoc prostřednictvím MMF
přislíbilo, nyní se tedy přidávají také Brazílie, Indie,
Jihoafrická republika a Čína.

Vláda na Srí Lance hodlá blokovat všechny
webové stránky kritizující vedení země 
Podle nového zákona se musí každá stránka
zabývající se vládními rozhodnutími a záležitostmi
registrovat a podrobovat kontrole. Několik
internetových stránek bylo nedávno zablokováno z
důvodu údajného pošpiňování pověsti tamního
prezidenta a vrchních vládních činitelů. Za několik
posledních dnů se zákaz dotkl i šesti
zpravodajských portálů. Experti hovoří o zavádění
internetové cenzury.

Bangkok zasáhla další vlna evakuací před
povodněmi
Důvodem je postupování záplav směrem na jih
Thajska. Voda postupuje stále více hlouběji do
středu thajské metropole, avšak vláda se stále
snaží udržet v provozu alespoň finanční centrum
města. Humanitární organizace navíc vyjadřují své
obavy vzhledem k počtu obyvatel, kteří nyní žijí na
rozsáhlém území zaplaveném špinavou vodou.

Dalai Lama obvinil Peking z "kulturní genocidy"
Podle Dalai Lamy staví jednání čínských vládních
představitelů Tibeťany do složité situace. Čínská
vláda prý nese přímou odpovědnost za vlnu
demonstrativních sebevražd mladých tibetských
mnichů v poslední době. Tento rok se na protest
proti čínské vládě upálilo již 11 mnichů.

Ekologičtí aktivisté obklopili Bílý dům
Předmětem protestu je plánované vybudování
ropovodu Keystone XL z kanadské Alberty na
texaské pobřeží o délce 2 700 kilometrů. Potrubí
by mělo přivádět kanadskou surovou ropu do
texaských rafinerií přes celkem šest států USA.
Ekologickým aktivistů se nelíbí jak způsob
kanadské těžby z tzv. ropných písků, při kterém dle

nich vzniká příliš mnoho skleníkových plynů, tak
potenciální znečištění, které by mohla způsobit
výstavba ropovodu nebo jeho případná porucha.
Celý projekt v hodnotě 13 miliard dolarů má za
úkol do budoucna zabezpečit zásobování USA
surovou ropu.

Sergei Lavrov: "Vojenská iniciativa proti Íránu
by mohla znamenat závažnou chybu s
nepředvídatelnými důsledky"
Ruský ministr zahraničí dále dodal, že jedinou
cestou k řešení sporu ohledně íránského
jaderného programu je diplomacie, nikoliv rakety.
Vyjádření ruského ministra zahraničí přišlo poté, co
izraelský prezident Shimon Peres řekl, že ofenzíva
vůči Íránu se stává stále pravděpodobnější.
Íránská vláda i nadále tvrdí, že její jaderný výzkum
slouží výhradně pro mírové účely. Významnou roli
pro budoucí vývoj situace bude mít i zpráva
Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Francie připravuje úsporná opatření pro
udržení ratingu AAA
Vláda druhé největší ekonomiky eurozóny hodlá
provést úsporná opatření v hodnotě 7 miliard euro,
aby předešla již dříve avizovanému možnému
snížení ekonomického ratingu AAA agenturou
Moody´s. Deficit státního rozpočtu pro rok 2012 by
tak měl být nižší o výše zmíněných 7 miliard euro,
přičemž pro rok 2013 by měla úspora činit až 11,6
miliardy eur. Francouzský premiér Francois Fillon
řekl, že do úsporných opatření spadá i urychlení
přijetí penzijní reformy a zvýšení daní, včetně těch
týkajících se právnických osob.

Ukrajinská finanční policie znovuotevřela 4
případy krácení daní proti Julii Tymošenko
Ukrajinské policie vede proti bývalé ukrajinské
premiérce Julii Tymošenko 4 případy krácení daní.
Policie znovuotevřela případ, dle kterého je Julia
Tymošenko obviněna ze čtyřnásobného daňového
podvodu z roku 1990, kdy stála v čele ukrajinské
společnosti United Energy Systems. Případ byl v
roce 2000 již jednou uzavřen. Informoval o tom
advokát Julie Tymošenko Sergej Vlasenko. Před
necelým měsícem byla bývalá premiérka
odsouzena k sedmi letům vězení za překročení
svých pravomocí a za nevýhodné jednání pro
Ukrajinu při vyjednávání smluv o dodávkách
zemního plynu s Ruskem v roce 2009.

Syrská armáda přes noc vstoupila do města
Homs
Vojáci a milicionáři loajální k syrskému
prezidentovi Basharu al-Assadovi vstoupili do
obytných čtvrtí města Homs po šesti dnech
bombardování, při kterém podle aktivistů bylo
zabito několik desítek lidí a stovky zraněno.
Vojenští povstalci a zbězi, kteří operují z Bab
Amro, celou noc podle svědectví místních
pomáhali s obranou čtvrtí, což podle některých lze
považovat za regulérní důkaz o syrském povstání.

 

Irsko chce být nadále členem eurozóny
Ministr zahraničních věcí Irska, Eamon Gilmore,
prohlásil, že Irsko rozhodně neopustí eurozónu, a
to i přes existující problémy. Na konferenci v
Moskvě dále řekl, že Irsko hodlá pokračovat ve své
konstruktivní spolupráci se členy EU s cílem
vyřešit problémy v eurozóně. Irsko v současnosti
zažívá vážnou dluhovou krizi, kterou lze podle
mnohých překonat pouze s pomocí Evropské unie.
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Balkánští ministři obrany se v Kosovu dohodli
na užší spolupráci
Šest balkánských ministrů obrany, kromě Srbska,
se na svém zasedání
v Kosovu, zavázalo úžeji spolupracovat na
řešení regionální stability. Ministři obrany ze
Slovinska, Chorvatska, Makedonie, Černá
Hory, Albánie a Kosova se na setkání ve městě
Peja dohodly na posílení spolupráce v oblasti
regionální bezpečnosti. Srbsko ke konferenci
nebylo přizváno pro svou politiku bojkotu všech
jednání, kterých se účastní Kosovo.
Ve svém projevu na zahájení konference kosovská
prezidentka Atifete Jahjaga prohlásila: "Díváme
se do budoucnosti na cestu evropské integrace
a členství v NATO."

Německo si na USA vybojovalo daňové úlevy
ve výši 8,3 miliard dolarů
Německá vláda se dohodla s USA na daňových
úlevách pro Němce ve výši 8,3 miliardy dolarů.
Vzájemné právní předpisy musí ještě schválit
parlament. Německá kancléřka Angela Merkel
uvedla, že její vláda tak chce poděkovat občanům
za zátěž, kterou nesou v mezinárodní finanční
krizi. Snížení daní by pak mělo přijít ve dvou
krocích v lednu 2013.

V Albánii se protestuje proti novému zákonu o
importu odpadu
Albánský parlament nedbal prezidentského veta a
schválil zákon o importu odpadu do Albánie. Díky
tomuto zákonu se tak Albánie prakticky stane
"popelnicí Evropy". Před albánským parlamentem
protestují stovky lidí, kteří stejně jako albánský
prezident Bamira Topi tvrdí, že se zákon neslučuje
s ochranou životního prostředí Albánie. Zatímco
hlavní opoziční Socialistická strana vyzývá k
referendu na toto téma, albánský premiér
Sali Berisha odmítá veškerá obvinění s tím, že
dovoz odpadu podpoří vznik recyklačního
průmyslu v Albánii. Stejně tak premiér Berisha
odmítá, že by do země díky zákonu mohly být
dováženy toxické látky.

USA vyzývá Turecko k uklidnění svých vztahů
se sousedy, chce-li být garantem stability na
Blízkém východě
Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton naléhá na Turecko, aby nastavilo
bezproblémové vztahy se svými sousedy v regionu
a aby se více snažilo stmelovat demokratické
výdobytky. USA se pak nelíbí "pichlavé vztahy,
jaké má nyní Turecko s Izraelem, a mělo by je
nepravit, chce-li se Turecko považovat za lídra
regionu, řekla americká ministryně. Stejně tak USA
vyzývají Turky k vytvoření návrhu nové ústavy do
roku 2012, ve které bude jasně zaručena ochrana
lidských práv a menšin včetně garantování

svobody médií. "Chce-li se Turecko plně
realizovat, musí posílit svou demokracii a
podporovat mír ve svém regionu," prohlásila Hillary
Clinton. Turecko je pro USA stále více "žhavým
tématem", neboť během 10 let se více než
ztrojnásobil objem turecké ekonomiky a reformy v
ekonomické oblasti vedou k rozsáhlé turecké
expanzi v regionu a do Afriky. Stejně tak jsou ale
USA nervózní z tvrdého přístupu Turecka vůči
Izraeli a námořním sporům s Kyprem kvůli těžbě
zemního plynu.

V Řecku vznikne vláda národní jednoty,
premiér George Papandreou odstoupí
Řecké hlavní politické strany se dnes ráno dohodly
na vytvoření vlády národní jednoty,
která povede zemi k novým volbám a k dohodě o
"osekání" státního dluhu v naději, že se tak podaří
odvrátit finanční katastrofu a znovu získat důvěru
svých evropských partnerů. Dohoda byla uzavřena
poté, co řecký premiér George Papandreou
souhlasil s odstoupením ze své funkce, aby tak
uvolnil místo pro nového nástupce, kterého budou
volit všechny politické strany. Za zatím
nejpravděpodobnějšího nástupce ve funkci
premiéra nové vládní koalice je považován ministr
financí Evangelos Venizelos.

Írán tvrdí, že nadcházející zpráva MAAE o jeho
jaderném programu je lživá
Íránský ministr zahraničí, Ali Akbar Salehi,
prohlásil, že blížící se zpráva Mezinárodní
agentury pro atomovou energii (MAAE) o jaderném
programu Íránu je založena na padělaných
údajích. Zpráva, která má být předložena 8. nebo
9. listopadu podle diplomatů OSN hovoří o
teoretickém modelování jaderných hlavic v Íránu a
stejně tak o vývoji raketových nosičů. Podle
západních diplomatů jsou ve zprávě nesporné
důkazy, které Írán bude jako padělek těžko
vyvracet. Izraelská média zatím již spekulují, zda
by zpráva MAAE nemohla být vládou Izraele
použita jako ospravedlnění leteckého útoku na
Írán, protože izraelský prezident Peres varoval, že
útok na Írán je stále více
pravděpodobnější zatímco USA označily Írán za
nepřítele č. 1.

Srbský prezident odmítl prohlášení a
programový dokument vyzývající k otočení
srbské politiky
Srbský prezident Boris Tadić oznámil, že nemůže
podepsat a ani podpořit program Liberálně
demokratické strany (LDP) a Srbského hnutí
znovuzrození (SPO), který navazuje na prohlášení
Srbsko do Evropy - Evropa do Srbska.
Prezident Tadić by se podle svých slov podpisem
vzdal národních zájmů, přičemž oznámil,
že nesouhlasí s takovou politikou, která se

vzdává legitimních státních a národních zájmů a
odsoudil, že byl o podpis dokumentu požádán.
Dokument se totiž kromě postoje Srbska k Evropě
týká především problematiky Kosova.

V Nikaragui začaly všeobecné volby 
Nikaragujští občané volí nového prezidenta,
viceprezidenta a 90 poslanců do Národního
kongresu. Stejně tak probíhají volby i do
Středoamerického parlamentu (PARLACEN), kde
má Nikaragua 20 zástupců. V prezidentských
volbách zatím vede dosavadní prezident Daniel
Ortega, proti kterému stojí reprezentant Nikaragui
v PARLACEN, Fabio Gadea, kandidát Aliance
nezávislých liberálů.

V prezidentských volbách v Guatemale vede
bývalý generál Perez Molina
Bývalý armádní generál Otto Perez Molina má v
průzkumech veřejného mínění výrazný náskok
před svým rivalem, kterým je centrista
Manuel Baldizon. Otto Perez, důstojník vojenské
rozvědky hrající významnou roli v době 36 let
trvající občanské války, vede vlasteneckou
konzervativní stranu, která slibuje boj proti
kriminalitě, jíž Guatemala dlouhodobě trpí. Stejně
tak by se měly výrazně zvýšit výdaje na
bezpečnost.

Řecká opozice žádá premiérovu rezignaci
Předseda opoziční strany Nová
demokracie Antonis Samaras řekl v rozhovoru s
médii, že je sice pro sestavení tzv. vlády národní
jednoty, ale že premiér George Papandreou musí
nejprve sám podat rezignaci. V současnosti
probíhá krizové zasedání vlády, na kterém by se
mělo do dnešního večera rozhodnout o tom, zda
premiér Papandreou odstoupí či nikoliv.

ECB může přestat kupovat italské dluhopisy,
nepodaří-li se tamní vládě prosadit dojednané
reformy
To řekl jeden z členů správní rady Evropské
centrální banky a dodal, že vedení ECB zahájilo
odkup italských dluhopisů za určitých podmínek,
které nebudou-li i nadále splňovány, mohou vést k
ukončení této iniciativy. ECB podle Yvese Mersche
není nástrojem pro napravování chyb politiků. Na
průběh ekonomických reforem v Itálii tlačí a dohlíží
i MMF.

Příští summit skupiny G20 bude v Rusku
Ruský ministr
financí Anton Siluanov řekl novinářům, že Moskva
bude s největší pravděpodobností hostit summit
skupiny G20 v roce 2013. Zároveň dodal, že
předběžná jednání by mohla být i v jiných ruských
městech.

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: Marek Görges, jr.
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