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Íránský parlament odhlasoval zrušení
diplomatických vztahů s Velkou Británií
Íránský parlament dnes odhlasoval zrušení
diplomatických vztahů s Velkou Británií v reakci na
rozhodnutí Londýna zmrazit všechny ekonomické
vztahy s Íránem. Proti Velké Británii se vyjádřilo
87% a mluvčí parlamentu, Ali Larijani, prohlásil, že
jde teprve o začátek íránské odpovědi. Rozhodnutí
íránského parlamentu nyní musí ještě schválit
íránská Nejvyšší rada, která tak pravděpodobně
učiní. Írán také nejspíše požádá o zrušení britské
mise v Teheránu a vyhostí britského velvyslance.

Kosovští Srbové odmítají dohody Srbska s
Kosovem a hodlají žalovat šéfa srbských
vyjednavačů
Zástupci shromáždění Unie srbských obcí v
severním Kosovu vyzývají k zastavení dosažených
dohod Srbska s Kosove, protože jsou dle jejich
slov proti srbskému státu a národním zájmům.
Požadavek byl určen srbskému prezidentovi Borisu
Tadići a místopředsedovi vlády Ivicu Dacici stejně
jako vedoucímu srbských vyjednavačů s
Kosovem, Borislavu Stefanovici. Jeden ze
zástupců kosovských Srbů, Radovan Nicic,
oznámil, že všechny dohody podepsané
Stefanovicem nebudou akceptovány, a dále, že byl
vytvořen třicetičlenný tým právníků, kteří mají
zahájit trestní řízení proti hlavnímu srbskému
vyjednavači, který podle jejich názoru poškodil
zájmy Srbska a porušil tak ústavu.

Sýrie odsuzuje Ligu arabských států za
"internacionalizaci" konfliktu
Syrský ministr
zahraničí Walid al-Moallem prohlásil, že Liga
arabských států by měla odmítnout možnost
zahraniční intervence v jeho zemi. Arabská liga
nyní projednává sankce proti Sýrii, která se
postavila proti plánu na přítomnost mezinárodních
pozorovatelů v Sýrii. Sýrie dále podle slov svého
ministra chce vyřešit současné "nedorozumění"
dříve, než dá Arabská liga souhlas k jakékoliv
arabské misi. Arabská liga totiž mimo jiné požádala
OSN o pomoc při ochraně civilistů v Sýrii, čímž
podle Sýrie implicitně odsouhlasila zasahování do
záležitostí Sýrie ze vnějšku.

MMF připravuje krizovou půjčku pro Itálii, v
případě že by nezvládala, sám na to ale nemá
prostředky
Mezinárodní měnový fond (MMF)
připravil záchranný plán v hodnotě až 600 miliard
eur, pro případ, že by se italská dluhová krize
zhoršila, informaci přinesly italské noviny La
Stampa. Úvěr 400 - 600 miliard Euro by pak Itálii
měl poskytnout mezi 12 až 18 měsíci času na
zavedení zásadních rozpočtových škrtů. MMF by
mimo jiné zaručil úrokovou sazbu  4% nebo 5%,
což je podstatně výhodnější sazba, než za kterou
si Itálie půjčuje na komerčních trzích, kde se sazba
za dvouleté a pětileté dluhopisy vyšplhala nad 7%.
Ovšem MMF sám přiznává, že nemá dostatek
prostředků k poskytnutí tak velkého úvěru, v
takové případě by pak spolupracoval s Evropskou
centrální bankou (ECB), u které by se za Itálii
zaručil.

Předseda libyjské prozatímní rady (NTC)
poděkoval Súdánu za zbraně v době povstání
(a embarga)
Předseda NTC, Mustafa Abdel Jalil, na své první
oficiální návštěvě Súdánu poděkoval za zbraně,
které súdánská vláda poslala libyjským rebelům
přes Egypt v době povstání. Podle slov Jalila
súdánské zbraně výrazně pomohly rebelům porazit
síly Muammara Kaddafiho. Stalo se tak na sjezdu

súdánské vládnoucí strany Národní kongres.
Libyjský vůdce Muammar Kaddafi za své vlády
podporoval súdánské povstalce v Dárfúru, což
vedlo k velmi napjatým vzájemným vztahům. Díky
slovům Mustafi Abdel Jalila se ovšem potvrdili
dříve vehementně popírané spekulace o
porušování zbrojního embarga uvaleného rezolucí
Rady bezpečnosti OSN. Když se v červnu ukázalo,
že embargo pravděpodobně porušuje Francie,
několik týdnů to bylo popíráno a nikdy nebyly
vyvozeny žádné důsledky.

Pákistán po uzavření hranic pro NATO vydal
ultimátum k vyklizení svých letišť
Pákistánský ministr zahraničí Hina Rabbani Khar
upozornil svého amerického protějška, Hillary
Clonton, že útok, při kterém zahynuli pákistánští
vojáci , je nepřijatelný. Přičemž oznámil, že tím
došlo k znegování dosavadního pokroku ve
vzájemných vztazích USA a Pákistánu. Ačkoliv
americká ministryně přislíbila šetření incidentu a
vyjádřila svou soustrast, Islámábád již včera
uzavřel všechny hraniční přechody pro zásobování
jednotek NATO v Afghánistánu, které jsou pro
mise spojenců životně důležité. Dnes také
Pákistán vydal patnáctidenní ultimátum na
vyklizení letecké základny, kterou USA využívá pro
své bezpilotní letouny.

Vladimir Putin oficiálně kandiduje na post
prezidenta ve volbách 2012
Vladimir Putin se stal oficiálním kandidátem
vládnoucí strany Jednotné Rusko na post
prezidenta Ruské federace. Nominace proběhla
dnes na sjezdu strany, kde se svým projevem
vystoupil i současný prezident Dmitrij Medveděv.
Ten se v dalším volebním období bude ucházet o
pozici premiéra. Prezidentské volby jsou
naplánovány na 4. března příštího roku. Voliči
budou v nadcházejících volbách volit prezidenta
poprvé na šestileté období – v listopadu 2008 byla
z iniciativy D. Medveděva ruská ústava
pozměněna tak, že funkční období prezidenta bylo
prodlouženo ze 4 na 6 let a funkční období dolní
komory parlamentu ze 4 na 5 let.

Svoboda médií v Makedonii se nebezpečně
zhoršuje 
To poznamenal viceprezident americké nevládní
neziskové organizace Freedom House, která se
zabývá hájením a studiem demokracií v zemích po
celém světě. Paola Schrajfer řekl, že makedonská
vláda potřebuje zavést nové reformy ve
zpravodajském zákoně, a zároveň podpořit
implementaci dosavadních zákonných opatření.
Dle organizace Freedom House v zemi chybí
pluralita v sektoru médií, stejně jako
transparentnost a zodpovědnost ve vlastnických
strukturách jednotlivých zpravodajských
společností. Tamní vláda podle slov Paola
Schrajfera potřebuje zavést politicky nestranné a
transparentní zpravodajské médium.

Makedonie očekává investice ze strany
Německa
Na jednáních v německém Dusseldorfu bylo 30
zástupců největších německých firem seznámeno
s podmínkami pro investování a expanzi do
Makedonie. Mezi přítomnými společnostmi
nechyběli ani giganti jako Siemens a BMW.
Makedonští vládní představitelé očekávají vstup
německých firem především do sektoru IT
technologií, farmaceutického a energetického
průmyslu, stavitelství a infrastruktury. Makedonská
vláda je podle slov premiéra Gruevskiho
připravena podpořit realizaci investic ze strany
německých společností a vyjít maximálně vstříc

spolupráci s dosavadními makedonskými firmami.

Francie: "Bývalý panamský diktátor Manuel
Noriega může být vydán do své vlasti"
O vydání bývalého hlavního představitele země,
přitom Panama zažádala již dříve v tomto roce.
Noriega by zde měl čelit obviněním z 27 let staré
vraždy svého politického rivala Huga Spadafora.
Bývalý diktátor si již odseděl dvacet let v USA za
pašování drog a další těžké zločiny. Následně byl
předán francouzským soudům, které jej odsoudily
k sedmi letům vězení za praní špinavých peněz a
velké peněžní pokutě. Sám Noriega popřel
všechna obvinění popírá. Francouzský premiér
Francois Fillon nyní podepsal příkaz k vydání, čímž
uvedl celou situaci znovu do pohybu.

Premiér John Key obhájil v novozélandských
volbách svoji pozici
Středo-pravicová Národní strana dosavadního
premiéra jen těsně nezískala nadpoloviční většinu
hlasů a skončila se 48,1%, což je i tak historicky
největším úspěchem. Národní strana podle všeho
půjde do koalice se dvěma menšinovými stranami.
Hlavní opoziční Labouristická strana získala 27%
hlasů, což je její nejslabší výsledek od roku 1996.
Premiér John Key si získal silnou podporu voličů
především díky svému působení v těžkých dobách,
jako například při ničivém zemětřesení na začátku
tohoto roku.

Jednání v Belgii dospěla k závěru- během
následujících dní by mohla mít země stálou
vládu
Představitelé prozatímní Belgické vlády se dnes
dohodli na podobě rozpočtů země pro následující
tři roky. Zároveň také dospěli k dohodám o
strukturálních, pracovních a penzijních reformách,
jak uvedl mluvčí budoucího premiéra Elia di Rupa.
Belgie je pod vedením prozatímní vlády od 13.
června 2010.

Pobaltské státy zažádaly o prodloužení
ochrany jejich vzdušného prostoru silami
NATO
Ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska
společně zažádali o prodloužení mise NATO na
ochranu jejich vzdušného prostoru. Vzdušné síly
Severoatlantické aliance brání tyto tři pobaltské
státy od doby jejich vstupu do tohoto společenství
v roce 2004. Současná mise by měla vypršet v
roce 2014, avšak představitelé všech tří vláda se
shodli na tom, že nemá smysl investovat do vlastní
letecké obrany v případě, že ji mohou zajistit
spojenci z NATO.

Automobilka Daimler končí s výrobou vozů
Maybach
Německá automobilka Daimler ukončí výrobu
luxusních vozů Maybach, díky slabé poptávce po
této značce. Generální ředitel Daimleru Dieter
Zetsche oznámil, že koncern bude v budoucnosti
stavět hlavně na značce Mercedes-Benz. Výroba
jedněch z nejluxusnějších vozů světa bude
ukončena v následujících dvou letech.

Rada Evropy vyšetřovala Vatikán kvůli
nepřehledným finančním transakcím
Představitelé tzv. Moneyvalu, výboru expertů Rady
Evropy, kteří hodnotí opatření proti praní
špinavých peněz v jednotlivých zemích, navštívili
Vatikán poté, co italské úřady v roce 2010 odhalily
podivné praktiky vatikánské banky L'Istituto per le
Opere Religiose, na které papež Benedikt XVI.
reagoval založením nového finančního úřadu.
Zpráva o závěru vyšetřování bude zveřejněná
v polovině roku 2012.
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Dluh Itálie zvyšuje tlak na novou vládu
Italské dlouhodobé finanční náklady
se vyšplhaly nad úroveň považovanou
za udržitelnou veřejným financováním, čímž se
zvýšil tlak na novou nouzovou vládu v Římě.
Hlavním představitelům Německa, Francie a Itálie
se přitom ve Štrasburku nepodařilo dosáhnout
pokroku v opatřeních řešících krizi eurozóny. I
když Itálie
dokázala získat celou plánovanou částku
10 miliard eur, slábnoucí poptávka a
nejvyšší náklady na půjčku od jejího vstupu do
eurozóny vystrašily investory, následkem čehož se
propadly italské akcie a výnosy
dluhopisů vyšplhaly do rekordních výšin.

Americký prezident Barack Obama se sejde s
hlavními představiteli eurozóny
Agentura Reuters oznámila, že prezident Obama
se v pondělí sejde s předsedou Evropské rady
Hermanem von Rumpuyem a předsedou Evropské
komise José Manuelem Barrosou. Řešena bude
především evropská reakce na již dva roky trvající
krizi státních rozpočtů. Todd Salamone,
viceprezident výzkumu ve Investment
Research Schaeffer, situaci komentoval
slovy:„Jediné, k čemu dojde, budou spekulace.“.
Mimo jiné, prezident Evropské centrální
banky Mario Draghi ve čtvrtek představí v
Evropském parlamentu výroční zprávu o
hospodaření instituce.

Francouzský prezident Nikolas Sarkozy odmítl
nařčení z politické sabotáže
Prezident
Sarkozy odmítl obvinění z politického spiknutí
s cílem zdiskreditovat
bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Dominique Strauss-Kahna. Novinář
Edward Jay Epstein vznesl otázku, zda-li telefon
patřící
Strauss-Kahnovi nebyl využit jeho politickými
odpůrci v době jeho zatčení v květnu na základě
obvinění ze sexuálního útoku na
hotelovou služku. V té době byl Strauss-Kahn,
bývalý ministr financí, hlavním favoritem na výhru 
ve francouzských prezidentských volbách v příštím
roce. Skandál jej však dohnal k rezignaci na
svůj post v MMF a ukončil
jeho prezidentské vyhlídky.

Bělorusko bude odebírat ruský plyn o 60%
levněji než zbytek Evropy
Výměnou za to převezme Gazprom, společnost
kontrolovaná ruskou vládou, plnou kontrolu nad
běloruským ropovodem od firmy Beltranshaz. Tuto
dohodu na konci týdne podepsal ruský premiér
Vladimir Putin s běloruským prezidentem
Alexandrem Lukashenkem. Přes Bělorusko jde

dnes 20% ruského zemního plynu prodávaného do
Evropy.

Podle předběžných odhadů obhájí Národní
strana prvenství v parlamentních volbách na
Novém Zélandu
Průběžné výsledky hlasování hovoří o tom, že ba
Národní strana mohla obsadit 60 křesel v
novozélandském parlamentu. Strana by tak mohla
sestavit první většinovou vládu v zemi od roku
1996. Předseda Národní strany a dosavadní
novozélandský premiér John Key půjde nejspíše
do vládní koalice ještě se dvěma menšími
parlamentními stranami.

NASA je připravena spustit další misi na
prozkoumání Marsu
Vývoj nejnovějšího výzkumného roveru "Curiosity"
(Zvědavost) stál 2,5 miliardy dolarů. Vozidlo vážící
900 kilogramů nese nejmodernější vybavení, s
jehož pomocí by mělo prokázat, zda byla kdysi tzv.
Rudá planeta vhodná pro život. Start rakety, která
donese nově postavený rover až k Marsu by měl
proběhnout v sobotu okolo třetí hodiny GMT.

NATO obviněno ze zabití 26 pákistánských
vojáků
Podle pákistánských úřadů vrtulníky
Severoatlantické aliance zaútočily na vojenskou
základnu poblíž hranic s Afghánistánem. Dle
pákistánské strany byl útok nevyprovokovaný.
Pákistán v reakci na celou událost uzavřel hraniční
přechody sloužící pro dopravu zásob jednotkám
NATO do Afghánistánu. Vedení Severoatlantické
aliance prý celý incident podrobí vyšetřování.

Srbský prezident věří v trvalé řešení dialogu
mezi Kosovem a Srbskem
Srbský prezident Boris Tadić v Bruselu prohlásil,
že Bělehrad je v dialogu s Prištinou připraven najít
trvalé řešení citlivých otázek, ovšem práva Srbů v
Kosovu musí být za takového předpokladu
respektována. Prezident Tadić dále řekl, že
nemůže nyní říci, zda Srbsko získá 9. prosince
status kandidáta EU, ale bude o něj bojovat.
Srbský prezident je přesvědčen, že trvalé řešení
srbsko-kosovských vztahů se podaří najít, a že
nyní jde jen o ochranu práv a bezpečnosti
kosovských Srbů, kteří musejí mít šanci najít svou
busoucnost v Evropě. Hlava Srbska nakonec
prohlásila, že veškeré srbské úsilí směřuje k
jednomu cíli, a to je mír a stabilita v Evropě, stejně
jako členství v EU nejen pro Srby, ale i ostatní
balkánské země. Srbský prezident je přesvědčen,
že všichni srbští sousedé (jmenoval Chorvatsko,
Černou Horu, Makedonii "a další") jsou propojeni v
cestě za prosperitou a společnou budoucností v
EU.

Nouriel Roubini: "Pravděpodobnost rozpadu
eurozóny je nyní 50%"
Podle tohoto amerického ekonoma nemá MMF
dostatek zdrojů na to, aby eurozónu zachránil.
Navíc je prý již zřejmé, že krize neprobíhá pouze
na periferiích eurozóny, ale i v jejím srdci. Za
nepravděpodobnější adepty pro opuštění měnové
unie považuje Nouriel Roubini Řecko a
Portugalsko. Bez těchto zemí by se však podle
jeho slov eurozóna dokázala obejít. Rozpad by s
určitostí nastal při výpadku jedné z hlavních
ekonomik tohoto celku. Problémem jsou také
dluhopisové závazky Itálie a Španělska pohybující
se okol 3 bilionů eur. Samotné peníze ovšem
podle Roubiniho situaci nezachrání, kvůli
probíhající recesi v celé eurozóně.

Agentura Moody´s snížila rating Maďarsku
Agentura Moody’s Investors Service snížila rating
Maďarska na úroveň Ba1, která již spadá do tzv.
junk ratingových hodnocení. Ani do budoucna však
Maďarsko nemá podle Moody´s nijak dobré
vyhlídky. Za zhoršením ratingu země stojí
především nejasná strategie tamní vlády, jak snížit
rozpočtový deficit. Maďarské desetileté dluhopisy
se díky ekonomické situaci v eurozóně prodávají s
výnosem 9,56%.

Agentura Standard &amp; Poor's snížila rating
Belgie
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's
snížila rating Belgie o jeden stupeň  z "AA +" na
"AA", ratingový výhled je
"negativní". "Schopnost orgánů reagovat
na potenciální ekonomický tlak jak zevnitř, tak
zvenku, [...]  je podle našeho názoru omezena
opakovanými neúspěšnými pokusy o sestavení
nové vlády," uvedla agentura ve svém prohlášení.

Itálie bude muset zaplatit rekordní úroky po
aukci půlročních a dvouletých dluhopisů
V této aukci se prodaly italské státní dluhopisy za
celkem deset miliard eur, přičemž úročení
šestiměsíčního dluhopisu sahalo k 6,5% a úročení
dvouletých dluhopisů se vyšplhalo přes 7,8%.
Poptávka po italských dluhopisech byla dle
mluvčího italské centrální o 50% větší než jakou
byla jejich poslední aukce schopná uspokojit.

Indie otevře svůj trh velkým obchodním
řetězcům
Dlouho očekávané schválení tohoto návrhu nyní
umožní zahraničním řetězcům jako Tesco a
Wal-Mart vlastnit 51% obchodních domů na území
Indie. Tyto společnosti však budou moci prodávat
pouze na velkoobchodní úrovni a nikoliv přímo
zákazníkům. Kritici nového zákona argumentují
tím, že povede ke zkáze menších prodejců.

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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