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Venezuelský prezident Hugo Chávez: "u moci
zůstanu až do roku 2031"
Venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že u
moci zůstane až do roku 2031. Řekl to při projevu
před studenty a zdůvodnil to tím, že opozice hovoří
o jeho špatném zdravotním stavu, což není
pravda. Prezident Chávez dále prohlásil, že
původně hodlal v úřadu zůstat pouze do roku
2021. Stejně tak řekl, že je přesvědčen o svém
vítězství v budoucích volbách, které se budou
konat v říjnu 2012.

Selhalo zasedání států PABSEC kvůli sporu o
pojmenování Kosova
Selhalo 38. zasedání Valného shromáždění pro
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře
(PABSEC), které se konalo v hlavním městě
Albánie, Tiraně. Důvodem byl požadavek Ruska a
Srbska, aby byla provedena v programu zasedání
textová změna, neboť v dokumentu se o kosovské
delegaci hovořilo jako o "delegaci Republiky
Kosovo". Albánie odmítla označení odstranit. Je to
tak poprvé v historii  PABSEC, kdy členské státy
- Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bulharsko,
Gruzie, Řecko, Moldávie, Rumunsko, Rusko,
Turecko, Ukrajina a Srbsko ruší zasedání bez
výsledku.

V Bosně a Hercegovině bylo zatčeno 8 lidí za
válečné zločiny proti Srbům a Chorvatům
V Bosně a Hercegovině bylo zadrženo 8 osob na
základě podezření, že se dopustily válečných
zločinů na civilistech a válečných zajatcích během
války v Jugoslávii v první polovině roku 1990.
Oběťmi měli být Srbové a Chorvati.

Rusko považuje nové sankce ze strany USA
proti Íránu za nepřijatelné
Rusko oznámilo, že jednostranný krok ze strany
USA proti Íránu, ke kterému se později připojila
Kanada, Velká Británie a Francie, je nepřijatelným
porušením mezinárodního práva.V návaznosti
na rozhodnutí americké vlády zavést nové sankce
na ropný a bankovní sektor Íránu to oznámila
mluvčí ruského ministerstva
zahraničí, Maria Zakharova.

Zpráva pro Evropský parlament kritizuje
Kosovo, ale odmítá jeho dělení
Výbor pro zahraniční politiku Evropského
parlamentu, kde se dnes projednávala otázka
Kosova, k němuž předkládala zprávu rakouská
poslankyně Ulrike Lunacek, se shodl na tom, že je
proti jakémukoliv dělení Kosova, jehož území
považuje za celistvé, a vyzval k zahájení dialogu
mezi Srbskem a Kosovem o vízové liberalizaci.
Zpráva o Kosovu ovšem byla velmi kritická a mimo
jiné připomínala "nesrovnalosti" při posledních
volbách, ze kterých nebyla vyvozena ničí
odpovědnost. Výbor pro zahraniční politiku EP
také vyzval posledních 5 států EU (Španělsko,
Rumunsko, Slovensko, Řecko a Kypr), aby Kosovo
uznaly. Evropský parlament je jedinou institucí EU,
která oficiálně uznává Kosovo jako samostatný
stát. Diplomatické zdroje v Bruselu mezitím
oznámily, že Srbsko s Kosovem dosáhly uzavření
dohody o vzájemném uznávání vysokoškolských
diplomů. Dalším předmětem jednání má být otázka
telekomunikací a energetiky.

V Maroku se stupňuje předvolební napětí
Marocká opozice stále silněji vyzývá k bojkotu
plánovaných voleb, které se mají uskutečnit tento
týden v pátek. Podle opozice bude budoucí
parlamentní shromáždění pouhým
korumpovatelným celkem, který nebude schopen
produkovat zásadní reformy, které podle opozice

Maroko potřebuje. V Maroku průběžně probíhají
protesty inspirované "arabským jarem", zatímco
analytici považují nadcházející volby za zkoušku
závazků marockého krále Mohammeda V., který
slíbil posunout království blíže k demokracii
pomocí předání některých svých pravomocí
voleným zástupcům.

Africká unie označila novou teroristickou
skupinu a vyzvala OSN ke stejnému kroku
Africká unie zařadila do seznamu teroristických
skupin ugandskou Armádu božího odporu (LRA),
která existuje od roku 1987 a operuje na území
Ugandy, Jižního Súdánu, Demokratické republiky
Kongo a Středoafrické republiky. LRA je
povstalecká armáda, která ve jménu křesťanské
ideologie smíšené s africkými vlivy od roku 2007
vede otevřené povstání proti Ugandské vládě.
Vůdce LRA Joseph Kony se označuje za
"mluvčího boha" a samotná LRA je  zodpovědná
za znásilňování, vraždy, porušování lidských práva
a mimo jiné i z verbování tzv. dětských vojáků či
sebevražedných útoků. Podle odhadů OSN má
LRA na svědomí desítky tisíc mrtvých či
znetvořených nebo znásilněných. USA v říjnu
tohoto roku rozhodly do Ugandy vyslat 100
vojenských poradců, kteří mají ugandské armádě
pomoci v boji s LRA. Rada pro mír a bezpečnost
Africké unie zároveň vyzvala Radu bezpečnosti
OSN, aby učinila totéž a stejně jako Africká unie
vyzvala africké země, aby zvážily zavedení
takových předpisů a změny legislativy, které by
zakázaly činnost jakýchkoliv místních orgánů LRA
na svém území a uznaly členství v LRA za trestné
pro jednotlivce.

Egyptská prozatímní vláda rezignovala zatímco
policie v Káhiře potlačuje těžké nepokoje -
Nejvyšší vojenská rada svolává krizové
zasedání
Zatímco organizace Amnesty International již
označila některé kroky proti demonstrantům ze
strany policie za horší, než za vlády bývalého
prezidenta Husniho Mubaraka, policie pokračuje v
centru Káhiry v potlačování protestů. Demonstranti
jsou nespokojení s minimálním postupem vpřed v
přechodu k demokracii a v neposlední řadě
znechuceni posledními kroky Nejvyšší vojenské
rady, která avizovala své návrhy k budoucí
egyptské ústavě. Ačkoliv vojenská rada, v čele s
polním maršálem Mohamedem Husseinem
Tantawim, chce, aby ústavu tvořila lidem zvolená
vláda, hodlá zároveň postavit egyptskou armádu
mimo ústavu do pozice "ochránce egyptské
ústavnosti" s autonomním fungováním - v praxi
tedy bez civilní kontroly egyptské demokraticky
volené vlády. V Káhiře zatím od 18. listopadu
probíhají nepokoje, které již podle posledních
informací mají 36 obětí. Egyptská vláda pověřená
vojenskou radou mezitím rezignovala, ačkoliv
demisi ještě nepřijala vojenská rada, a šéf
vojenské rady, polní maršál Tantawi, vyzval
politické strany a významné osobnosti k připojení
se ke krizovému jednání, ovšem
například Mohammed ElBaradei, bývalý šéf MAAE
a jeden z kandidátů na budoucího prezidenta,
odmítl svou účast s tím, že řešení musí pocházet z
lidu, nikoliv z rady generálů. Politické strany se
dále shodují na tom, že volby se musejí konat v
termínu, a to i přes násilí.

Chevron dostal od brazilské vlády pokutu 28
milionů dolarů
Americká ropná společnost tak byla potrestána za
nedávný únik více než 400 tisíc litrů surové ropy z
jejího ložiska poblíž brazilského pobřeží.
Společnost Chevron již dříve přijala zodpovědnost

za celý incident. Podle mluvčího brazilské vlády se
však nemusí jednat o poslední finanční sankci vůči
celé společnosti.

Jihokorejský parlament ratifikoval smlouvu o
volném obchodu s USA
To se podařilo především díky tomu, že se většina
opozičních poslanců zdržela hlasování. Kongres
USA tuto dohodu ratifikoval již před měsícem. Pro
Spojené státy je dohoda o volném obchodu s Jižní
Koreou největší od doby uzavření stejného paktu s
Mexikem a Kanadou v roce 1994. Smlouva byla
oficiálně podepsána již v roce 2007.

Indická rupie se propadla na historické
minimum vůči americkému dolaru
Poslední údaje hovoří o tom, že za jeden dolar je
nyní 52,50 rupií. Tento fakt výrazně stupňuje
obavy o inflaci v zemi. Indická rupie ztratila od
začátku roku 2011 jež 14% ze své hodnoty.

Tuniská vládní koalice se shodla na složení
nové vlády
Předsedou nového vládního kabinetu
bude Hamadi Jebali z islámské strany Ennahada.
Prezidentem se má stát Moncef Marzouki, který
dnes předsedou kongresu Tuniské republiky, a
také dlouholetým aktivistou za lidská práva. Novým
mluvčím národního shromáždění bude podle
předpokladů  Ettakol's Mustafa Ben Jaafar. Všichni
tři výše jmenovaní mají dlouhou historii působení v
opozici proti svrženému prezidentovi Ben Alimu.

Britská vláda poprvé přiznala dluhové
problémy
Britský premiér David Cameron a jeho
ministři poprvé přiznali, že se nemusí podařit
vyřešit britské půjčky včas. Podle britského
premiéra se nemusí podařit snížit schodek ve
státním rozpočtu do roku 2014 - 15 tak, jak bylo
předpokládáno. Tím premiér nepřímo vyloučil
jakékoliv daňové škrty před příštími volbami, což
zároveň v Anglii vyvolává otázky o základním
smyslu vládní koalice. Odchýlení se od vládního
plánu by nyní mohlo vést k navyšování úroků, za
které si Velká Británie půjčuje, což v době
globálního strachu z velké recese, nepřidává
důvěru na finančních trzích.

Makedonie vyzývá EU k činům a odblokování
jednání o vstupu
Makedonský premiér Nikola Gruevski při svém
setkání s rakouským kancléřem Wernerem
Faymannem prohlásil, že blokáda makedonského
členství v EU je unijním precedentem. Makedonský
premiér dále řekl, že je nyní čas, aby představitelé
EU přehodnotili svá dosavadní rozhodnutí a našli
způsob, jak zahájit jednání o přistoupení
Makedonie k EU. Makedonská diplomacie v
posledních dnech rozjíždí velkou kampaň v EU,
která má přilákat investory do Makedonie a
zároveň vyřešit politické problémy způsobené
sporem s Řeckem.

Prezident USA Barack Obama: "Írán si zvolil
cestu mezinárodní izolace"
Americký prezident Barack Obama prohlásil, že
Írán "si zvolil cestu mezinárodní izolace" poté, co
byly dohodnuty nové sankce spolu s Kanadou a
Velkou Británií, k nimž se dnes připojila i Francie.
Prezident USA dále řekl, že vzhledem k
nebezpečné cestě Íránu, kterou si sám zvolil,
budou USA spolu se svými partnery pokračovat v
hledání způsobů, jak co nejvíce izolovat íránskou
vládu a jak na ni co nejintenzivněji zvýšit tlak.
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Arménie otevřela ambasádu v České republice
Kvůli otevření ambasády Arménské republiky v
České republice do Prahy dorazil i arménský
ministr zahraničí Edward Nalbandian. Ministr
Nalbandian si na briefingu věnovanému zahraniční
politice Arménie pod záštitou Ministerstva
zahraničí České republiky postěžoval na
nedostatek prostoru k mírovému diplomatickému
řešení problému Náhorního Karabachu, který
označil za klíčovou záležitost arménské zahraniční
politiky. Podle slov arménského ministra
Ázerbájdžán stále odmítá veškeré návrhy na
řešení problému. Arménie má podle šéfa své
diplomacie tři základní podmínky v jednání: 1)
vyhnutí se použití síly, 2) rovnocenné postavení
jednajících stran, 3) právo na sebeurčení. Ministr
se v Čechách se dnes ještě před odletem do
Dánska, kde bude řešit vztahy Arménie-EU a
především snahu o vízovou liberalizaci, setkal s
českým ministrem zahraničí Karlem
Schwarzenbergem a předsedou českých socialistů
(ČSSD), Bohuslavem Sobotkou, jenž dnes oznámil
svou plánovanou rezignaci na post předsedy.
Vztahy Arménie a České republiky se v posledních
3 letech výrazně zintenzivňují, což dokazuje jak
otevření velvyslanectví, ale i podepsání 8
bilaterálních dohod z celkových deseti
česko-arménských smluv.

Maďarsko žádá Mezinárodní měnový fond o
podporu
Maďarské ministerstvo financí hájí tento krok tím,
že by se mělo jednat o podporu, která by zajistila
ekonomický růst a naopak nezatížila stávající dluh
země. Jednat by se přitom mělo o druh pojistných
smluv, který by zvýšil bezpečnost maďarských
investorů v době krize. Mluvčí MMF oznámil, že
výše pomoci zatím nebyla ustanovena bude
projednávána v závislosti na požadavcích
maďarské vlády. Maďarsku se již dostalo pomoci
od EU 

Potravinářský gigant Nestlé rozšiřuje nabídku
mikroúvěrů pro své dodavatele
Toto oznámil generální ředitel Nestlé Paul Bulcke.
Uvedený krok prý napomáhá menším firmám
přečkat krizi, v případě, že by nedostaly standardní
úvěr od banky. Bulcke oznámil, že Nestlé
investovalo již více jak $ 40 milionů na pomoc
zemědělským farmám, dle strategie firmy je toto
chování přínosné jak v krátkodobém, tak
v dlouhodobém horizontu zisku firmy.

USA, Velká Británie a Kanada budou
koordinovat svou novou vlnu sankcí vůči Íránu
USA, Velká Británie a Kanada se dohodly na
uložení koordinovaných finančních a energetických
sankcí proti Íránu. Sankce se mají týkat především
elitních íránských vojenských složek, Revolučních

gard, a dále íránského petrochemického průmyslu.

Velká Británie a Německo se přiblížily společné
dohodě o změně smluv o EU
Německá kancléřka, Angela Merkel,  odsouhlasila
"konstruktivní" návrhy ze strany britského premiéra
David Camerona z minulého týdne. Návrhy se
týkají likvidace některých zákonů EU včetně
zrušení vybraných pracovních zákonů, vše je
součástí úmluvy o změně smluv
EU. Evropská směrnice o pracovní době, která
stanovuje maximální počty odpracovaných
hodin, je chápána jako jedna z možných oblastí
budoucího kompromisu. Velká Británie je kromě
toho dlouhodobě proti zásahům EU do
pracovněprávních předpisů Britů. Výměnou za
tento "německý souhlas" slíbil britský premiér
podporu německých návrhů na změny smlouvy o
EU, která by měla vést k posílení rozpočtové
disciplíny v rámci eurozóny.

Izraelský ministr obrany volá po akci proti Íránu
Izraelský ministr obrany, Ehud Barak, v neděli
vyzval k opatření proti Íránu, které by této zemi
zabránilo získat jaderné zbraně, slovy: "přišel čas".
Ministr Ehud Barak v rozhovoru pro CNN ale
odmítl přímo sdělit, zda se Izrael chystá nyní
napadnout Írán, s tím, že to není předmětem
veřejné diskuse. Izraelský ministr obrany ale poté
dodal, že zpráva z 8. listopadu, kterou předložila
Mezinárodní agentura pro atomovou bezpečnost
(MAAE), vedla k "vystřízlivění" mnoha světových
vůdců a veřejnosti, neboť lidé podle jeho názoru
pochopili, že nadešel čas řešit tuto situaci. Podle
izraelských médií již před zveřejněním zprávy
MAAE o íránském jaderném programu, který podle
MAAE může sledovat cíl vytvoření jaderných
zbraní, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a
ministr obrany Barak začali hledat podporu vlády a
parlamentu pro vojenský úder proti Íránu.

Makedonský premiér bude v Rakousku a
Německu hledat možné investory
Makedonská delegace v čele
s premiérem Nikolou Gruevski zahájila návštěvu
Rakouska a Německa. Makedonci hodlají ve Vídni,
Mnichově a Düsseldorfu prezentovat investiční
příležitosti v Makedonii mimo jiné s cílem zlepšit
podnikatelské prostředí a vyřešit technické a
průmyslové nedostatky země. Oznámilo to rádio
Svobodná Evropa.

Rusko obviňuje západní státy z provokace v
syrské otázce
Rusko obviňuje západní země z provokativního
chováni ve vztahu k syrské krizi. Rusům se nelíbí,
že západní země v čele s Velkou Británií říkají
syrské opozici, že na dialog se syrskou vládou již
mlže zapomenout. Ruský ministr zahraničí, Sergej

Lavrov to označil za provokaci na mezinárodní
úrovni a zkritizoval Západ za to, že zatímco Liga
arabských států vyzývá k zastavení násilí, Západ
odrazuje opozici od dialogu s prezidentem
Basharem al-Assadem. Rusko je v současnosti
jediným znatelným spojencem syrské vlády a
opakovaně vyzývá západní státy, aby měly k Sýrii
více vyvážený přístup.

Obchodu mezi Ruskem a Makedonií se daří
stále více
Rusko-makedonský obchodní obrat přesáhl v
lednu 2011 600 milionů dolarů a v říjnu dosáhl
úrovně před ekonomickou krizí, oznámil to ředitel
Rusko-makedonské obchodní komory, Deyan
Beshluev. Podle něj je hlavním cílem obchodní
komory pro Makedonii a Rusko nyní navodit
rovnováhu mezi ruským dovozem energií a
makedonským exportem. Podle jeho slov také
Makedonie výrazně pokročila ve zlepšování
podmínek pro zahraniční investory a přítomnost
zahraničního kapitálu se v této zemi razantně
zvyšuje. Obchod mezi Ruskem a Makedonií se
týká především cestovního ruchu, energetiky a
vinařství.

Kazachstán chce po Rusku vstoupit do WTO
do konce roku 2012
Kazachstán plánuje vstoupit do Světové
obchodní organizace (WTO) do konce roku 2012,
oznámil to kazašský prezident Nursultan
Nazarbajev agenturám Interfax a RIA Novosti,
podle kterého již Kazachstán dokončil všechna
jednání s členskými zeměmi WTO. Kazašský
premiér také zdůraznil, že je důležité, aby do WTO
vstoupilo jako první Rusko, které je pro
Kazachstán strategickým obchodním partnerem a
skrze které do Evropy vedou všechny kazašské
dopravní koridory.

Izrael otevře svou ambasádu v Albánii
Izraelský premiér Avigdor Liemberman oznámil
svému protějšku z Albánie, premiérovi Sali
Berishovi u příležitosti jeho návštěvy v Izraeli, že
Izrael hodlá otevřít své velvyslanectví v Tiraně.

Turecký prezident: "Turecko má stále zájem o
vstup do EU"
Turecký prezident Abdullah Gül tvrdí, že jeho země
má i nadále zájem o vstup do EU, a to i přes krizi
eurozóny. Turecký prezident, který se nyní chystá
na třídenní státní návštěvu Velké Británie, kde má
s britským premiérem Davidem Cameronem
projednávat především situaci v Sýrii, dále pro
Sunday Telegraph řekl, že je přesvědčen, že
Turecko by posílilo EU. V EU však přesto
přetrvává silný odpor k možnému vstupu Turecka.
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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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