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Česko otálí s možnou finanční pomocí
eurozóně 
Dle premiéra Petra Nečase není Česká republika
nadšená z finanční pomoci eurozóně, kterou by
poskytla v rámci půjčky pro Mezinárodní měnový
fond (MMF). Premiér toto řešení však zcela
nevyloučil. Česko by tento plán stál zhruba 3,5
miliardy eur. Francie a Německo opakovaně
vyzývají státy Evropské unie k větší solidaritě. O
možné výpomoci se bude jednat na zítřejším
summitu.

V Praze protestovali aktivisté proti průběhu
ruských parlamentních voleb
Protestní akci pořádalo Centrum na podporu
demokracie a lidských práv Člověka v tísni,
zúčastnilo se jí také několik desítek členů ruské
komunity žijící v Praze. Prostřednictvím
transparentů si účastníci připomněli ruské novináře
nebo právníky zavražděné v průběhu posledních
let. Demonstrace byla uspořádána v souvislosti s
návštěvou ruského prezidenta Dmitrije Medveděva
v Praze, který během rozhovorů připustil, že
nedělní parlamentní volby v Rusku mohly provázet
nedostatky, dohady však podle jeho slov musí
prošetřit příslušné úřady.

Bývalý sovětský prezident vyzval k opakování
ruských voleb
Michael Gorbačov, jenž zastával post sovětského
prezidenta v letech 1990-1991, se vyjádřil ke
stávajícím protestům vůči nedělním parlamentním
volbám v Rusku. Dle jeho názoru výsledky
neodráží vůli lidu. Ignorace veřejného mínění
zároveň vede k větší destabilizaci situace.
Představitel bývalého režimu vyzval vládu k
opakování voleb.

Ruský prezident Medvěděv: Evropská unie
musí řešit krizi sama
Během dvoudenní návštěvy Prahy ruský prezident
formuloval své stanovisko ke krizi eurozóny. Dle
jeho názoru si musí Evropská unie poradit se
stávající situací sama, bez ohledu na dary z
různých zdrojů. Zásadním problémem unie je dle
něj fakt, že stejnou měnu používají ekonomiky na
různém stupni rozvoje. V rámci svých závazků k
Mezinárodnímu měnovému fondu je však Rusko
odhodlané se řešení krize účastnit.

Česká republika a Rusko uzavřely během
návštěvy ruského prezidenta v Praze řadu
bilaterálních dohod
Patří mezi ně společná deklarace o partnerství
pro modernizaci, která byla za přítomnosti hlav
států podepsána místopředsedou vlády Ruské
federace a českým ministrem průmyslu a obchodu,
dále dohoda o sociálním zabezpečení, o
spolupráci v boji proti trestné činnosti, o spolupráci
v oblasti kultury a další. Jednání prezidentů obou
zemí se kromě toho týkalo dostavby jaderné
elektrárny Temelín, otázek souvisejících s
protiraketovou obranou, ale i s výsledky
parlamentních voleb v Rusku, které jsou
kritizovány kvůli údajným manipulacím.

Francouzský prezident Sarkozy: Evropská unie
nikdy neměla blíž k dezintegraci
Prezident Sarkozy se také zmínil o tom, že i když
vyváznutí z krize bude trvat řadu let, k jejímu
úspěchu je bezpodmínečně nutná větší integrace
unijních členů. Dle jeho proslovu ve Štrasburku
před několika týdny, stojí Evropa na pokraji nového
dvourychlostního systému. První částí by se v
budoucnu mohlo stát více federalizované jádro
jednotné měny, druhou pak státy s vlastní měnou.
Tato situace je však dle prezidenta nežádoucí a

odporuje unijnímu mottu "jednota v rozmanitosti".
Francouzský prezident dále označil stávající situaci
za jednu z nejzávažnějších v dějinách Evropy, kdy
je nutné, aby státy potlačily své národní zájmy a
byly solidární s problémovými regiony. Předseda
Evropské centrální banky Mario Draghi opětovně
vyzval členské státy ke snížení půjček a reformám
hospodářství, nezmínil se však o žádné možné
finanční pomoci ze strany ECB.

Ukrajina schválila nový zákon o volbách
Ukrajinský prezident Viktor Janukovych dnes
podepsal nový zákon o volbách do poslanecké
sněmovny. Zákon mimo jiné zahrnuje zvýšení
volební klauzule ze 3 na 5 procent, což má podle
slov prezidenta stimulovat vývoj politického
systému. Poslanci budou do poslanecké
sněmovny voleni podle smíšeného volebního
systému.

Rozhovory NATO s Ruskem o protiraketových
opatřeních budou pokračovat
I přes nedávné neshody budou Rusko a
Severoatlantická aliance dále  pokračovat v
rozhovorech o tzv. protiraketovém deštníku. Přesto
se NATO vůči ruským výtkám k plánovanému
projektu ostře ohradilo. Dle jeho představenstva
má Rusko představu, že bude určovat plány celé
organizace, aniž by se jí jakkoli samotné podřídilo.

Srbský prezident varuje svou zemi - bez EU
nám hrozí pád
Srbský prezident Boris Tadić varoval svou zemi, že
zpoždění procesu integrace do EU představuje pro
Srbsko velké riziko destabilizace. Srbský prezident
dále upozornil, že bez EU se opět mohou vynořit
otázky západo-balkánského nacionalismu, který by
se v době krize mohl uchytit. Prezident  Tadić dále
pro Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že Srbsko
již splnilo a přesto výsledky nejsou uspokojivé,
přičemž srbský prezident překvapivě podpořil EU a
prohlásil, že tento fakt ukazuje, jak pevný a
důležitý je hodnotový systém EU.

V Bruselu jednají představitelé Kosova s
americkou ministryní zahraničí
Během setkání v Bruselu americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton a kosovský premiér
Hashim Thaci řešili evropskou perspektivu Kosova,
přičemž americká ministryně zahraničí přislíbila
Kosovu plnou podporu USA s tím, že Kosovo
nemůže zůstat v izolaci. USA dále ocenily poslední
dohody Kosova se Srbskem a vyzvaly k
pokračování v reformách, zvláště pak v justici. S
šéfkou americké diplomacie dále bude jednat i
prezidentka Kosova Atifete Jahjaga, která se má
setkat i s představiteli americké FBI - řešit se má
pomoc v boji proti korupci a organizovanému
zločinu. Prezidentka Kosova také oznámila
vytvoření nové Antikorupční rady.

ECB pravděpodobně sníží úrokové sazby v
eurozóně
Ty by měly podle prvních údajů spadnout na
úroveň 1%. Tyto spekulace se šíří spolu s těmi o
připravování záchranného balíčku ze strany ECB
pro italskou vládu. Podle mnohých je ale "italský
problém" příliš velký na to, aby byl zachráněn
ostatními členskými státy. Na v současné době
probíhajícím dvoudenním summitu EU by také
mělo dojít ke změně pravidel týkajících se
zadlužování vlád členských států. Jejich půjčky by
nově nesměly překročit hranici 3% HDP.
Představitelé členských zemí dále doufají, že
naleznou společné řešení pro rozšíření kapacity
Evropského fondu finanční stability, která v
současnosti čítá 440 miliard euro.

Čína se otevírá zahraničním investorům
V roce 2009 čínská vláda odmítla nabídku
společnosti Coca-Cola na převzetí firmy na výrobu
nápojů China's Huiyuan Juice Group v hodnotě 2,4
miliardy dolarů kvůli obavám  o budování
konkurence na domácím trhu. Dnes však čínští
představitelé schválili nabídku společnosti Nestlé v
hodnotě 1,7 miliard dolarů, za které švýcarská
firma požaduje 60% podíl na společnosti Hsu Fu
Chi International. Tato dohoda společně s několika
menšími signalizuje možnou změnu čínského
postoje k zahraničním investicím.

Honduraští novináři čelí rostoucí hrozbě
To uvedl honduraský komisař pro lidská práva
poté, co byl zastřelen provozovatel jedné z
největších rádiových stanic v zemi Luz Marina Paz.
Za poslední dva roky se přitom jedná již o
sedmnáctou vraždu pracovníka tamních médií.
Honduras má podle OSN nejvyšší procento
zavražděných ze všech zemí světa.

Laoská vláda opět pozastavila projekt
hydroelektrárny na řece Mekong
Důvodem pro pozastavení této monstrózní
přehradní stavby je prý nutnost provedení dalších
ekologických výzkumů. Hydroelektrárna v
provincii Xayaburi má být prvním přehrazením
hlavního proudu dolní části řeky Mekong. Laoská
vláda má v plánu zde vyprodukovanou elektrickou
energii v budoucnu exportovat do sousedního
Thajska. Proti stavbě však stojí Kambodža a
Vietnam, jejichž představitelé tvrdí, že přehrada
negativně ovlivní životy milionů lidí žijících dále po
proudu. Odpůrci výstavby navíc argumentují tím,
že by tento projekt v hodnotě 3,5 miliardy dolarů
mohl spustit lavinu podobných projektů, které by
zničily křehký ekosystém řeky a jejího okolí.

Ruský premiér Vladimir Putin obvinil USA ze
zapříčinění současných povolebních nepokojů
v Rusku
Ruský premiér uvedl, že Spojené státy stojí v
pozadí celého dění a dále obvinil americkou
ministryni zahraničí Hillary Clinton z udávání "tónu"
pro opoziční aktivisty. Ti podle slov premiéra
Putina začali svoji aktivitu právě na popud USA.
Mezinárodní pozorovatelé po skončení voleb
vyjádřili značné obavy o správnosti a legitimnosti
jejich průběhu. K opakování hlasování vyzval i
bývalý sovětský prezident Mikhail
Gorbachev. Strana Vladimira Putina v posledních
volbách ztratila nadpoloviční většinu.

Německo přislíbilo podporu Černé Hoře v EU
Německý velvyslanec v Podgorici Pius Fisher
přislíbil jménem své vlády podporu Německa pro
vstup Černé Hory do EU na zasedání Rady EU 9.
prosince. Výměnou za to ale prý Německo
očekává další dobré výsledky Černohorců v boji
proti korupci a organizovanému zločinu, stejně jako
zajištění svobody tisku a nezávislosti justice.

Bulharsko ukončilo vzájemný projekt ropovodu
s Ruskem
Bulharsko se rozhodlo ukončit projekt výstavby
ropovodu Burgas-Alexandroupolis a ukončilo tak
vzájemné plány s Ruskem. Podle ruského deníku
Pravda se Bulharsko Rusku vyhýbá stále
častěji. Bulharské úřady přitom zvolily originální
přístup k problematice týkající se
výstavby ropovodu - nejprve nebyl plán ropovodu
přijat kvůli dopadům na životní prostředí, po
expertní analýze, která ale zásadní negativní
dopady vyvrátila, Bulharsko odstoupilo od projektu
úplně. Rusko je přesvědčeno, že za odmítnutím
nestojí pouze ekonomické důvody, jak uvádí
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Dmitrij Abzalov z Centra pro politické postoje
Ruska.

Francouzský ministr pro evropské záležitosti
varuje Evropu před zhroucením
Francouzský ministr pro evropské záležitosti
Jean Leonetti varoval před tím, že jednotná
evropská měna euro by mohla potopit celou
Evropu ke dnu, pokud se nevyřeší současná
dluhová krize. Podle jeho slov je situace velmi
vážná a euro může každou chvílí "explodovat", což
povede k "rozpadnu celé Evropy". Toto prohlášení
francouzský ministr učinil v televizi Canal Plus jen
pár hodin před zahájením klíčového evropského
summitu v Bruselu. Francouzský ministr také ostře
odsoudil země, které se staví k řešení zdrženlivě,
nejvíce pak Velkou Británii, s tím, že se problém
týká všech a může způsobit úplné "ochrnutí". Dále
ministr Leonetti přiznal, že nejtěžší budou jednání
o disciplíně v EU, kterou chce Francie s
Německem výrazně utužit, zatímco Velká Británie
se ostře brání.

Nizozemí je na summitu EU v izolaci kvůli
Rumunům a Bulharům
Nizozemí bude na summitu EU vystaveno velkému
tlaku kvůli svému blokování Bulharska a
Rumunska ve vstupu do Schengenu. Nizozemský
postoj se dostal do izolace poté, co svůj odmítavý
pohled stáhlo i Finsko. Nizozemí ovšem stále trvá
na tom, že bude souhlasit s přistoupením
Bulharska a Rumunska až poté, co obě země
vyvinou větší úsilí v boji proti korupci a
organizovanému zločinu. EU mezitím přišla s
variantou "dvoufázového" přístupu, ovšem zatím
nebyl projednán.

Prezident USA a německá kancléřka si před
summitem EU volali kvůli euru
Americký
prezident Barack Obama hovořil telefonicky
s německou kancléřkou Angelou Merkel o podpoře
USA v kritickém okamžiku eurozóny. Oba
představitelé se shodli na významu trvalého a
důvěryhodného řešení krize a souhlasili s
pokračováním v úzké spolupráci, uvedl Bílý dům.

V Súdánu byla jmenována nová vláda
Súdánský prezident Omar al-Bashir představil
nový vládní kabinet, který zahrnuje více opozičních
stran ve vládě spolu s vládnoucí Stranou
národního kongresu (NCP). Prezidentova NCP si
přesto nechává ve vládě významnou většinu.
Důvodem vládní změny je tlak vyvíjený na NCP k
překonání hospodářské krize, která se zhoršila
poté, co se osamostatnil Jižní Súdán spolu se 3/4
zásob ropy, které tvoří hlavní příjem státního
rozpočtu.

 

Klimatická konference OSN v JAR se přiblížila
vytvoření tzv. zeleného fondu
Vyjednavači v jihoafrickém Durbanu mají blízko k
dohodě o podobě "zelené fondu", který má být
 určen na pomoc chudým zemím čelit globálnímu
oteplování a přispět k jejich rozvoji v oblasti boje
proti změnám klimatu. Bohaté země se zavázaly
do fondu uvolnit do roku 2020 ročně až 100 miliard
dolarů. Podle kritiků plánovaného fondu ale hrozí,
že se fond stane pouze prázdnou schránkou
dokud nebude uzavřena dohoda o skutečném
původu a vyplácení pěnez, stejně jako o tom, jak
se tyto peníze budou utrácet.

Human Rights Watch kritizuje Angolu za
používání síly při potlačování demonstrací
Organizace Human Rights Watch oznámila, že
angolské úřady opětovně použily sílu k potlačení
drobné pokojné demonstrace asi 100 studentů v
hlavním městě Luandě. V Angole se protesty
objevují stále více kvůli blížícím se volbám v
příštím roce, neboť obyvatelé vyjadřují svou
nespokojenost s 32 let vládnoucím prezidentem
José Eduardem dos Santosem.

Armáda Jižního Súdánu se střetla s vojáky
Súdánu ve sporných hraničních oblastech
Mluvčí ozbrojených sil Jižního Súdánu Philip Aguer
oznámil, že súdánské dělostřelectvo a letectvo
bombardovalo oblast Jau, která podle jeho slov
leží na území Jižního Súdánu. Podle slov mluvčího
jihosúdánské Lidově-osvobozenecké armády
(SPLA) se proto Jižní Súdán musel bránit. Mluvčí
súdánské armády (SAF) Khalid Al-Sawarmi
potvrdil boje v oblasti Jau, ovšem prohlásil, že je
územím Súdánu. Obě země již podaly další
stížnosti k OSN, přičemž oba státy se vzájemně
obviňují z podpory povstalců a vyprovokovávání
konfliktu.

Americké trhy dnes uzavíraly vysoko navzdory
obavám panujícím v eurozóně
Americké akcie v posledních hodinách čtvrtečního
obchodování smazaly ztráty za poslední období, a
to i navzdory obavám o to, zda-li v současné době
probíhající summit EU přinese řešení nynější krize,
jež by uklidnilo právě rozkolísané trhy. Této
skutečnosti napomohla i zpráva amerického Fedu,
který hovoří o navracení důvěry amerických
spotřebitelů a jejich opětovné "chuti utrácet". Za
čtvrtek si polepšily všechny významné indexy jako
Dow Jones a S&P. Téměř beze změny však zůstal
Nasdaq.

Hospodářský růst Brazílie ve třetím čtvrtletí
stagnoval
Podle vyjádření tamního statistického úřadu byl v

porovnání s minulým čtvrtletím růst HDP takřka
nulový. Brazilská vláda pro letošek očekává růst
ekonomiky na úrovni 3,5%, zatímco se tato
hodnota v minulém roce pohybovala na 7,5%. V
reakci na tento fakt snížila brazilská centrální
banka diskontní sazbu na 11% z původních
12,5%, aby tím podpořila opětovný vzestup
ekonomiky. Brazílie má ale i nadále nejvyšší
diskontní sazbu ze zemí společenství G20.

CELAC žádá USA o otevření trhu pro Kubu
Členské státy nově vzniklé organizace CELAC (
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe

Kolumbie- hnutí FARC propustí po četných
protestech rukojmí
Po protestech proti FARC, největší kolumbijské
guerrilové organizaci, které se odehrály po celé
Kolumbii, je FARC ochotná propustit svá rukojmí.
Mluvčí organizace ovšem neuvedli, kolik vězňů
osvobodí ani kdy tak učiní. Protesty se uskutečnily
10 dní po zabití 4 příslušníků bezpečnostních sil v
kolumbijské džungli. Farc stále drží 10 členů
bezpečnostních sil a tucty civilistů. V Kolumbii
nepanoval mír již od 60. let minulého století. Nyní
se ke kolumbijcům připojil i prezident Santos, který
již několikrát prohlásil, že začne s rebely
vyjednávat, pokud přestanou útočit a složí zbraně.
Santosova vláda nedávno podnikla řadu výpadů
proti FARC, mezi nejzdařilejší patří zabití velitele
skupiny Alfonse Cany minulý měsíc.

Jemenský viceprezident vydal dekret o vládě
národní jednoty
Jemenský viceprezident Abd-Rabbu Mansour
Hadi, který nyní drží prezidentské pravomoci, vydal
dekret, kterým vytváří vládu národní jednoty
sestavenou za účelem přípravy voleb. Tento krok
je součástí plánu  o předání moci odstupujícího
prezidenta Ali Abdullah Saleha. V hlavním městě
Sanaa přesto pokračují boje.

Turecko oznámilo nové sankce proti Sýrii
Turecko oznámilo nový soubor sankcí vůči Sýrii,
které zahrnují novou 30% daň na veškeré zboží ze
Sýrie. Informaci o dani přinesla televize NTV, která
citovala ministra obchodu Hayati Yaziciho.

Mexiko zadrželo syna Muammara Kaddáfího
Mexické úřady oznámily, že se jim podařilo zastavit
propašování syna Muammara Kaddafího a
některých příbuzných na území Mexika. Jedná se
o Saadiho Kaddáfí, který uprchl z domácího vězení
v Nigeru, kam uprchl z Libye. Podle Mexičanů šlo o
spiknutí, které bylo sledováno od počátku září
mexickými tajnými službami. Mexický ministr
vnitra Alejandro Poire naznačil, že plán a podvody
včetně padělaných dokladů zahrnují prstenec
mezinárodního rozměru.
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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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