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Byl odvolán pákistánský ministr obrany,
armáda se bouří
Pákistánská armáda varovala před "bolestnými
následky" odvolání ministra obrany, generála
Naeema Khalida Lodhi, a před zhoršením vztahů
armády s civilní vládou. Pákistánský premiér Yusuf
Raza Gilani odvolal podle svých slov ministra
obrany za "hrubé pochybení a nezákonné jednání,
které vytvořilo nedorozumění mezi institucemi". V
Pákistánu je doposud živý skandál "Memogate"
týkající se minulý rok uniklého dokumentu o
pomoci USA civilní vládě předejít vojenskému
převratu, který vystupňoval vzájemné napětí.

Sdělení redakce - oprava tiskové chyby
Vážení čtenáři, dne 10. 1. 2012 byla publikována
zpráva pod názvem "Srbské plány na etnickou
čistku v Kosovu předalo v roce 1999 Německu a
NATO Bulharsko", ve které jsme se dopustili
chyby, na kterou nás upozornil pan Václav Dvořák.
Bulharská poslankyně Nadezhda Neynski, zde
byla jmenována v mužském rodě jako poslanec - k
této chybě došlo díky překladu z původních zdrojů
a tímto se za ni omlouváme. Dále jsme pro jasnost
zprávy doplnili slovo "údajném". Za upozornění
panu Dvořákovi děkujeme.

Evropská komise: "Maďarská protikrizová
opatření jsou neúčinná"
V důsledku pozorování vývoje Maďarska
Evropskou komisí by země mohla ztratit přístup k
rozvojovým fondům EU. Komise dále Maďarsku
pohrozila právními kroky ohledně nových změn v
maďarské ústavě, které mohou porušovat unijní
právo. Maďarský schodech státního rozpočtu
překračuje hranici 3% HDP od roku 2004, kdy se
země stala členem bloku. Komise navrhla "přejít
k další fázi postupu při nadměrném schodku."

Další protest chilských studentů
Zástupci organizace vysokoškolských studentů
oznámili další protest na tuto středu. Protestovat
budou proti zákazu zapsání se na univerzitu pro
studenty, kteří se minulý rok účastnili obsazování
škol. Stalo se tak po podobné demonstraci ve
městě 

Fitch doporučuje ECB, aby zvýšila objem
nákupů dluhopisů zemí eurozóny 
Dle ratingové agentury by se Evropská centrální
banka neměla bránit razantně vyššímu nákupu
dluhopisů od zadlužených zemí bloku jednotné
měny, zvláště pak těch italských. Představitel
agentury David Riley prohlásil, že konec eura by
byl katastrofálním, možnost však nevyloučil, v
případě, že Itálie nedokáže řešit své problémy.
ECB má prozatím zakázano vystupovat jako věřitel
poslední instance. Návrh podporuje Itálie, spíše
proti se staví Německo. Dle pana Riley by také
ECB neměla klást odpor větším pravomocích
záchranného valu EFSF. Ten by měl mít možnost
půjčovat si peníze právě od ECB.

Íránský prezident na návštěvě Kuby
Druhou zastávkou návštěvy prezidenta Mahmouda
Ahmadinejada v Latinské Americe se stala Kuba.
Prezident Ahmadinejad zde chce během 24
hodinové návštěvy posílit vzájemné vztahy obou
zemí. Podle jeho naplánovaného programu, by měl
dát i přednášku na Havanské Univerzitě a uctít
památku kubánského hrdiny na Náměstí revoluce.

Chorvatsko bude pravděpodobně čelit recesi v
roce 2012, růst poklesne o 0,2%
Ekonomika Chorvatska, připraveného vstoupit
do Evropské unie v roce 2013, se pravděpodobně
sníží o 0,2 % v tomto roce, oznámila zdejší

centrální banka ve středu. "Pokles bude odrážet
zejména nižší růst zahraniční poptávky
doprovázen očekávaným nízkým růstem ekonomik
členských zemí EU, jakož i strukturálními
nedostatky chorvatské ekonomiky." V roce 2011
ekonomika země rostla o 0,4%, především díky
turistice. Centrální banka předpokládá návrat růstu
o 1,2% v roce 2013.

Jednání s řeckými bankami o dluhu země by
mělo být brzy dokončeno
"Jednání mezi Řeckem a bankami o odpisu dluhu
bude brzy dokončeno," řekl šéf EU pro
ekonomické záležitosti Olli Rehn v úterý. Řecko a
banky jednají o odpisu nejméně 50% s cílem
snížit zadlužení země o 100 miliard eur, což je
podmínkou pro uvolnění druhého záchranného
balíčku,  předběžně dohodnutého
na summitu EU loni v říjnu. Vlády eurozóny
nabízejí 130 miliard eur přímé pomoci, z nichž 30
miliard eur bude použito na rekapitalizaci řeckých
bank a určeno k pokrytí ztrát plynoucích z odpisu
dluhu.

Hlava skotské vlády volá po referendu o
nezávislosti v roce 2014
Toto datum by mělo prý lidem pomoci uváženě se
rozhodnout o své budoucnosti bez Velké Británie.
Výzva přišla poté, co britská vláda prohlásila, že
její skotský protějšek nemůže fungovat bez britské
autority. Představitel skotské vlády Alex Salmond
řekl, že pokud referendum proběhne v roce 2014,
zbude tak dostatek času pro schválení všech
právních předpisů a příprav.

Zástupkyně EU a MMF se setkaly kvůli řešení
krize

Německá kancléřka Angela Merkel jednala s
ředitelkou Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Christine Lagarde v Berlíně o způsobech, jak
zastavit dluhovou krizi eurozóny. Rovněž se
jednalo o nadcházející misi do Athén učiněnou
zástupci MMF, Evropské centrální banky a
Evropské komise. "Kancléřka a šéfka
MMF znovu deklarovaly podporu pro
trvale posílení růstu a zaměstnanosti v Evropě,"
uvedl mluvčí kancléřky, Steffen Seibert.

Srbsko se stalo přidruženým členem v CERN
Srbský prezident Boris Tadić a generální ředitel
Evropské organizace pro jaderný
výzkum (CERN) Rolf-Dieter Heuer podepsali
dohodu o přidružení Srbska k CERN. Srbsko tak
získalo status přidruženého člena v CERN.

EU rozhodne o definitivním uvalení embarga na
íránskou ropu 23. ledna
Ministři zahraničních věcí EU budou diskutovat o
uvalení ropného embarga na Írán 23. ledna. Toto
rozhodnutí bylo přijato, aby v souvislosti s
rozhodnutím o embargu nedošlo k zastínění
summitu vedoucích představitelů EU 30. ledna. EU
nyní připravuje poslední detaily embarga, které již
bylo v zásadě odsouhlaseno a má zabránit stejně
jako v USA rafinériím nakupovat íránskou ropu.

Hrozí další ropný šok - nigerijské odbory
plánují zastavení vývozu ropy
Zatímco v Nigérii pokračuje již třetí den
celonárodní neomezené stávky proti odstranění
vládních dotací na pohonné hmoty, které vedlo k
zdvojnásobení cen pro konečného spotřebitele,
unie odborových svazů ropného
průmyslu PENGASSAN plánuje úplné zastavení
práce v ropném sektoru země, který je pro Nigérii,

jakožto jednoho z největších producentů ropy
životně důležitý. Mluvčí PENGASSAN Chika
Onuegbu oznámil, že je již jen otázkou stanovení
termínu, kdy se zastaví nejen produkce ropy, ale
zároveň veškerý její export. Nigérie denně vyváží 2
miliony barelů ropy a je klíčovým dodavatelem pro
USA a Evropu, pokud by tedy skutečně došlo k
zastavení ropné produkce, znamenalo by to v
době krize vztahů s Íránem další masivní navýšení
cen a nebezpečí pro plán nahrazení dodávek ropy
z Blízkého východu, o kterém se spekuluje v
souvislosti s možností, že by Írán uzavřel průliv
Hormuz.

Vyšetřování týkající se důvodů genocidy ve
Rwandě je u konce - prezident Rwandy měl
pravdu
Francouzští vyšetřovatelé uzavřeli vyšetřování
případu sestřelení letadla s prezidenty Rwandy a
Burundi v roce 1994, které vedlo ke genocidě ve
Rwandě. Francie totiž v roce 2006 prohlásila, že
letadlo sestřelili bojovníci Rwandské vlastenecké
fronty z etnika Tutsi, kterou vedl současný
prezident Rwandy Paul Kagame a  obě země
spolu přerušily diplomatické vztahy. Rwandský
prezident naopak obviňoval Francii z vyzbrojování
rwandské armády držené v rukou vůdců genocidy
a z jejich ochrany. Vyšetřování nyní potvrdilo, že
rakety, které zničily letadlo s tehdejším
prezidentem Juvenal Habyarimanou, nebyly
vystřeleny rebely Tutsi. Od nastoupení
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy k moci
se ovšem vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi
zlepšují.

Situace v Nigérii se zhoršuje, útoky pokračují v
mešitách, kostelech i barech
Napětí mezi křesťany a muslimy v Nigérii stále více
roste a množí se vzájemné střety, útoky a
napadání. Dnes došlo k útoku davu na mešitu ve
městě Lagos na převážně křesťanském jihu,
přičemž mezi desítkami zraněných bylo i 5
mrtvých. Dav mimo jiné vyzýval, aby 3000 místních
muslimů opustilo Lagos. Ve stejný den také došlo k
útoku v místním baru v severovýchodní Nigérii, kde
dva útočníci, pravděpodobně z islamistické sekty
Boko Haram, která vede povstání proti vládě,
postříleli osm lidí včetně čtyř policistů.

Egyptský soud zakázal vycestovat některým
představitelům opozice kvůli nepokojům v
prosinci 2011
Egyptský soud zakázal v rámci zahájení šetření
posledních velkých nepokojů, které probíhaly v
Káhiře na konci roku 2011 a při nichž došlo i k
požáru Národního archivu. Zákaz byl uvalen
například na opozičního aktivistu a bývalého
prezidentského kandidáta z roku 2005 Aymana
Noura, zakladatele politické strany Ghad. 

V Jemenu bylo zabito 5 důstojníků vojenské
rozvědky - boje pokračují
Na jihu Jemenu došlo ke koordinovanému útoku
na minibus převážející důstojníky vojenských
zpravodajských služeb, který byl podle oficiálních
prohlášení pravděpodobně spáchán teroristickou
sítí Al-Kaida. Jedná se o další ze série útoků na
bezpečnostní pracovníky v posledních dnech ve
stínu bojů armády a ozbrojenci s Al-Kaidou. V zemi
zatím dále pokračuje proces předávání moci z
prezidenta Ali Abdullah Saleha na
viceprezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadiho.
Sousední Saúdská Arábie a nedaleké Spojené
arabské emiráty (SAE) zatím stále více hovoří o
obavách z toho, před čím již dříve odborníci
varovali - že se Jemen pokusí ovládnout místní
silná organizace Al-Kaidy.
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Byl spáchán atentát na íránského jaderného
vědce - Íránský viceprezident obvinil Izrael a
jeho západní spojence
Írán oznámil, že byl spáchán bombový útok na
jednoho z vedoucích představitelů íránského
jaderného programu. Univerzitní profesor Mustafa
Ahmad Roshan, který dohlížel na obohacování
uranu, je od roku 2010 již čtvrtým vědcem zabitým
podobným způsobem. Na jeho automobil byla z
motorky přilepena magnetická bomba. Íránský
viceprezident Mohammad Reza Rahimi obvinil z
útoku izraelské tajné služby ve spolupráci s USA a
Velkou Británií, jako v minulosti - všechny zmíněné
země obvinění popírají. Událost opět zvýšila
napětí, které nyní panuje mezi Íránem a Západem,
a to ve chvíli, kdy se USA snaží přesvědčit Čínu ke
spolupráci v sankcích proti Íránu.

Oživení společnosti Eastman Kodak- akcie
stouply o 46%, další žaloby na Apple a HTC
Společnost zabývající se fotografickou technikou
funguje na trhu již 132 let, avšak poslední dobou
zažívala propad vlivem silné konkurence a
spekulovalo se i o jejím bankrotu. Nárůst ceny
akcií následoval poté, co vedení společnosti
oznámilo zjednodušení firemní strategie ve snaze
snížit náklady a speciální zaměření se na digitální
technologie. Kodak také vznesl žalobu na
společnosti Apple a HTC u federálního soudu, kde
tyto dva giganty obviňuje z porušení čtyř svých
patentových práv týkajících se technologie
přenosu obrazu.

Italsko-německá jednání ohledně krize
eurozóny pokračují  
Dnes německá kancléřka Angela Merkel jedná s
italským premiérem, jímž je Mario Monti. Ten
přitom žádá od unie odměnu za úspory, jinak hrozí,
že se v Itálii prohloubí proti evropská nálada.
Pomoc požaduje například formou snížení
úrokových sazeb. Nesouhlasí také se
samostatným francouzsko-německým řešením
krize, dle jeho názoru má Evropa několik center a
Itálie je jedním z nich. Premiér chce prosadit větší
vliv ECB právě při řešení krize. Třetí největší
ekonomika eurozóny zápasí se zadlužením země
ve výši asi 1,9 bilionu eur, vláda prozatím prosadila
úsporná opatření ve výši 30 miliard eur.

Zemětřesení v Indonésii o síle 7,3 stupně
magnitudy- bylo vyhlášeno varování před vlnou
tsunami
Otřesy s epicentrem v hloubce 29 kilometrů
zasáhly pobřeží provincie Aceh. Úřady pak
nakrátko vyhlásily varování před možným
příchodem vlny tsunami, která však k pobřeží
nakonec nedorazila. Z oblasti nebyly hlášeny
žádné větší škody ani oběti na životech. Úřady se
obávaly opakování scénáře z roku 2004, kdy vlna

tsunami zabila napříč Indickým oceánem 230 tisíc
lidí a zdevastovala velkou část právě indonéské
provincie Aceh. Tzv. "ohnivý kuh", seismicky
nejaktivnější oblast na zemi, zaznamenává v
poslední době stále častější otřesy o velké síle.

Německá elektřina přetěžuje českou síť
Kvůli obnovitelným zdrojům v Německu čelila
česká elektrická síť v minulém roce většímu
zatížení než obvykle. Provozovatel soustavy, firma
ČEPS, uvedla, že musela loni zvládnout někdy
přenos až 3500 megawattů elektrického výkonu,
obvyklá hodnota se pohybuje kolem 1000 MW.
ČEPS bude do modernizace soustavy v příštích
letech investovat, je zde však i možnost zavedení
transformátorů na hranicích s Německem, které by
náhle toky energie omezovaly. Stejná opatření v
minulosti zavedlo Rakousko a dnes zvažuje
Polsko.

Dánský ministr pro evropské záležitosti
poodhalil plán předsednictví EU
V rozhovoru pro polský deník Gazeta Wyborcza,
uvedl dánský ministr Nicolai Wammen plán
začínajícího předsednictví Dánska v EU. Kromě již
zmíněných stěžejních problémů nadcházejícího
půlroku, zmínil, že Dánsko by uvítalo, aby
EU opustila od systému slev z
národních příspěvků do společného rozpočtu. Co
se Srbska týče, další kroky k možnému získání
postu kandidáta na člena EU
budou projednávány na summitu v březnu. Řekl
také, že přes dánskou účast v nové fiskální unii,
plán na zavedení eura nepatří do agendy dánské
vlády pro příští 4 roky.

Pákistánský nejvyšší soud vydal varování proti
současnému premiérovi
Premiér Yousuf Raza Gilani by prý mohl být
zbaven funkce v případě, že neobnoví vyšetřování
korupčních obvinění vůči vysokým státním
představitelům. Komise ústavních soudců premiéra
viní z toho, že úmyslně nerespektuje zákonná
nařízení. Napětí mezi vládou a justičním systémem
v zemi je tak i nadále veliké. Pákistánský nejvyšší
soud v roce 2009 zrušil opatření ochraňující
prezidenta a stovky dalších politických
představitelů před zahájením korupčního stíhání.

Thajská vláda schválila vyrovnání obětem
nepokojů z roku 2005
Podle mluvčího thajské vlády bude obětem
protivládních nepokojů z roku 2005 přerozděleno
celkem 63 milionů dolarů ze speciálního fondu.
Jedná se o první formu odškodnění obětem
demonstrací, které si za poslední desetiletí
vyžádaly několik stovek mrtvých. Poslední
protivládní nepokoje před dvěma měsíci za sebou
jen v hlavním městě zanechaly 90 mrtvých.

Kompenzace se prý připravují i pro rodiny obětí po
nepokojích v roce 2010 a prozatím blíže
nespecifikované finanční prostředky budou
obyvatelům Thajska poskytnuty i v rámci
odškodnění po nedávných ničivých povodních.

Aliance Nissan-Renault zvýšila prodej vozů v
minulém roce o rekordních 10%
Dodávky dvou automobilových společností a
jejich ruského partnera AvtoVAZ se zvýšily na 8,03
milionu vozů, z 7,28 milionu v roce 2010. Tento
nárůst byl přičítán oživení automobilového trhu v
USA a silné poptávce z Číny. I přes katastrofální
rok pro japonské automobilky byl Nissan schopen
návratu na 80% své kapacity do poloviny března,
a řekl, že úplně se zotavil již září roku 2011.

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook
dostal za rok 2011 odměnu ve formě akcií za
400 milionů USD (8,1 mld. Kč)
Jedná se o největší část jeho zisku za rok 2011.
Kromě jednorázové odměny mu také náleží plat
900 tisíc USD a 16 a půl tisíce dolarů jako
příspěvek k životnímu pojištění. Tim Cook je v čele
amerického technologického gigantu od konce
loňského srpna, kdy odstoupil ze zdravotních
důvodů dosavadní ředitel a guru, Steve Jobs.
Současný šéf Applu se tak zařadil mezi nejlépe
odměňované manažery v USA.

Microsoft se chce více angažovat ve výrobě
smartphonů a tabletů
V zahajovací řeči mezinárodního veletrhu
spotřební elektroniky v Las Vegas to uvedl jeho
šéf, Steve Ballmer. Dále také hovořil o vývoji
softwaru a blízkém uvedení operačního systému
Windows 8 na trh. Kdy se tak stane ovšem
neuvedl.

Italský státní tajemník rezignoval kvůli aféře s
hotelovým účtem
Státní tajemník Carlo Malinconico je vzhledem k
jeho spojení s jistým podnikatelem, vyšetřovaným
kvůli korupci, nucen odstoupit. Alespoň část jeho
účtů za pěti-hvězdičkový hotel v toskánském
letovisku Il Pellicano v roce 2007 a 

USA vyšetřují útok hackerů na komisi
monitorující americko-čínské vztahy
Americké úřady zkoumají obvinění, že se indické
špionážní jednotky nabouraly do e-mailového
systému americké komise sledující ekonomické a
bezpečnostní vztahy mezi Spojenými státy a
Čínou. Žádost o vyšetřování přišla poté, co hackeři
zveřejnili na internetu dokument, který údajně
odkrývá plán indické špionážní rozvědky na
kybernetickou špionáž, zaměřenou na USA.
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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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