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"Zlaté pravidlo" nejspíše nebude v ústavách
členských států EU
Dle portugalského listu Público bude od myšlenky
vynucování principu vyrovnaných rozpočtů
členských států nejspíše upuštěno, a to i přes
nesouhlas Německa. Irsko, Dánsko či Francie se
obávají právních obtíží spojených se změnou
jednotlivých ústav. Nový návrh smlouvy, jenž byl
projednáván ve čtvrtek zástupci členských států,
opravňuje každou zemi, aby se rozhodla o postupu
při nadměrném deficitu po svém.

Britský kancléř George Osborne: "Skotsko
mimo Spojené království by na tom bylo hůř"
Kancléř předpokládá, že Skotsko by na tom bylo
finančně hůře, kdyby se rozhodlo opustit Spojené
království. Dle jeho názoru by Skotsko
neprosperovalo tolik, kdyby se osamostatnilo.
Položil také otázku, zda-li by bylo schopno
Skotsko záchrany bank HBOS a RBS v roce 2009.
Mluvčí skotského ministra financí John Swinney
popřel tyto spekulace, dle jeho názoru zdejší
ekonomika bez Velké Británie značně posílí.

Podnikatel Michail Prochorov shromáždil 2
miliony podpisů nutné pro registraci
nezávislého prezidentského kandidáta v Rusku
Po odevzdání podpisů ústřední volební komisi se
oficiálně stane pátým kandidátem prezidentských
voleb naplánovaných na 4. března 2012 vedle
současného ruského premiéra Vladimira Putina,
lídra strany Spravedlivé Rusko Sergeje Mironova,
předsedy Komunistické strany RF Gennadije
Zjuganova a předsedy Liberálně-demokratické
strany Ruska Vladimira Žirinovského.

USA plánují obnovení diplomatických styků s
Barmou
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton v
pátek prohlásila, že Spojené státy budou usilovat o
navázání opětovných diplomatických styků s
Barmou, jako odměnu za reformy armádou
podporované vlády. "Po konzultaci se
členy Kongresu a na příkaz prezidenta Baracka
Obamy, zahájíme proces výměny velvyslanců s
Barmou," uvedla Hillary Clinton ve svém
prohlášení.

Dánsko znovu vyjádřilo podporu pro vstup
Bulharska a Rumunska do Schengenu
Dánský ministr
spravedlnosti Morten Boedskov prohlásil, že je
nutné nalézt řešení týkající se vstupu Bulharska a
Rumunska do Schengenu co nejdříve. Kroky
Bulharska a Rumunska, které tamní vlády podnikly
pro připojení se k Schengenské dohodě, by prý
měly být uznány, ale nejprve však musí být
dosaženo společného rozhodnutí v této otázce.
Poté, co svoje námitky na konci minulého roku
stáhlo i Finsko, je jedinou zemí blokující vstup
Bulharska a Rumunska do Schengenu Holandsko.

Bulharský parlament zamítl uznání arménské
genocidy
Bulharský parlament již po páté nepodpořil pokus
krajně pravicové strany Ataka, aby Bulharsko
oficiálně uznalo genocidu Arménů v letech 1915 -
1922. Vůdce bulharské strany etnických Turků
Hnutí za právo a svobodu se pak vyjádřil tak, že
parlamentu nepřísluší rozhodovat o historických
pravdách a nepravdách.

Bulharská vládní strana GERB zveřejnila
priority pro rok 2012
Udržení nízkého deficitu a finanční stability,
reformy ve zdravotnictví a sociální oblasti, využití
nových protikorupčních opatření, to vše je mezi

prioritami pro rok 2012, které ve své zprávě
zveřejnila bulharská vládnoucí strana
GERB. Rozhodující prioritou bulharské vlády prý je
ujistit své evropské partnery o tom, že vedení
země podniká veškeré kroky v boji proti korupci v
soudním systému a vnitřní správě státu.

Ratingová agentura Standart&Poor’s se
rozhodla snížit rating Francie
Francie tak přijde od svůj dosavadní nejvyšší
možný rating AAA. Agentura o možnosti již dříve
informovala.  Německo, Belgie, Lucembursko a
Nizozemsko, o kterých agentura také uvažuje v
souvislosti se snížením ratingu, budou prozatím
ušetřeny, informovala agentura AFP s odvoláním
na vládní zdroje EU, které byly o rozhodnutí
agentury informovány. Francie dosud patřila k 6
státům eurozóny s takto vysokým ratingem.
Rozhodnutí může značně ovlivnit dosavadní
politiku EU. 

Společnost Enbridge, která dostala na starost
projekt ropovodu Northern Gateway
zaznamenala v USA 175 havárií od roku 2002 
Kanadská firma Enbridge, která má mít na starosti
stavbu ropovodu Northern Gateway z kanadské
provincie Britská Kolumbie do Alberty, je
odpovědna za 159 ropných havárií a 16 nehod
týkajících se přepravy zemního plynu ve
Spojených státech za posledních 10 let. Národní
energetická rada již zahájila vyjednávání o stavbě
ropovodu a spolehlivost firmy Enbridge bude
jedním z hlavních bodů agendy jednání. Kanadská
konzervativní vláda projekt tvrdě prosazuje a
odmítá veškeré ekologické protesty a zahraniční
radikální skupiny, které proti ropovodu protestují.

Rozhovor mezi bankami a Řeckem o odpisu
dluhů zřejmě neúspěšný
Velké banky nebyly schopny dosáhnout dohody o
odpisu části řeckého dluhu, řekla skupina
reprezentující finančníky v pátek. Institut
mezinárodních financí oznámil, že nebyl poskytnut
konstruktivní návrh na konsolidaci všech stran.

Byl zveřejněn 1. celosvětový žebříček států
podle bezpečnosti zajištění jaderného
materiálu
Americká nevládní organizace Iniciativa za
omezení jaderné hrozby zveřejnila tento seznam
poprvé. Nejlépe v žebříčku dopadla Austrálie,
nejhůře pak KLDR. Kanada se z celkového počtu
třiceti dvou států disponujících jaderným
materiálem umístila na 10. příčce spolu s
Německem a Velkou Británií. Stejně jako USA,
které zaujaly 13. místo, má Kanada poměrně velké
množství jaderného materiálu, necelých 500 kg.
Posun na světovém žebříčku zdržují ratifikace
smluv z roku 2005 o fyzické obraně jaderných
materiálů a o jaderném terorismu.

Kazašský prezident Nazarbayev slíbil další
ekonomický rozvoj a modernizaci země
Ve svém prohlášení k občanům učiněném v
souvislosti s blížícími se parlamentními volbami v
Kazachstánu prezident Nursultan Nazarbayev
uvedl, že země bude i nadále pokračovat v cestě
modernizace za účelem zvýšení životní úrovně
obyvatel. Kazachstán je podle prezidenta rovněž
připraven ke konání řádných parlamentních voleb,
z nichž dle jeho slov vzejde nejméně bipartijní
parlament. Volby do obou komor kazašského
parlamentu proběhnou 15. ledna a zúčastní se jich
7 politických stran. Ústřední volební komise k
dnešnímu dni akreditovala již 819 pozorovatelů z
osmi mezinárodních organizací a devíti států
světa, mimo to bude průběh voleb sledovat 118

představitelů zahraničních médií. Ústavní rada
minulý týden přijala řešení k neprovedení voleb v
kazašském městě Zhanaozen, kde byl v souvislosti
s rozsáhlými stávkami vyhlášen výjimečný stav, její
rozhodnutí však prezident vetoval.

Rakouský prezident se obává vývoje situace v
Maďarsku
Rakouský
prezident Heinz Fischer v pátek vyjádřil znepokoje
ní nad politickou situací v Maďarsku,  které tento
rok přijalo několik změn své ústavy. Prezident řekl,
že sdílí obavy jak EU, tak jejich jednotlivých
institucí a národů. "Můj postoj není nepřátelský,
spíše naopak. EU potřebuje Maďarsko a Maďarsko
potřebuje EU. Kritizovaná země již souhlasila s
několika změnami nových zákonů. 

Maďarsko připraveno změnit některé části
zákona o centrální bance
Premiér Viktor Orbán v pátek uvedl, že Maďarsko
je připraveno čelit kritice ohledně části tohoto
zákonu, poté co se zúčastnilo rozhovorů s MMF o
případné finanční pomoci zemi. "Zvažujíc výtky,
maďarská vláda s některými zmíněnými body
kritiky souhlasí a já nevidím žádnou překážku v
jejich změně." řekl premiér. "Existují ovšem body,
ve kterých se naše názory velmi liší." Ve čtvrtek
EK oznámila, že udělá vše proto, aby Maďarsko
dodržovalo unijní právo.

Japonský ministr zahraničí: "Stabilní ceny ropy
mají být klíčové hledisko při uvalování sankcí
na Írán"
Tento cíl by měl být pro ukládání sankcí vůči Íránu
rozhodující. Vyšší ceny ropy by totiž výrazně
prospěly právě Íránu. Ministr Koichiro Gemba
zároveň zdůraznil, že by veškeré sankce
navrhované ze strany USA měly být pečlivě a
moudře zváženy. Japonsko již dříve v tomto týdnu
vyjádřilo podporu Spojeným státům v jejich
postupu vůči Íránu tím, že japonská vláda
podnikne opatření vedoucí k omezení závislosti na
íránské ropě.

Euro stoupá díky ujištěním od ECB
Euro obrátilo směr a stoupá nahoru oproti dolaru,
díky ujištěním ECB a včerejším úspěšným aukcích
španělských a italských dluhopisů, informovala
agentura AFP. "Je již znát pozitivní vývoj. Čím více
času uplynulo od první aukce tříletých dluhopisů,
tím více je vidět známky toho, že to bylo
účinné politické opatření." řekl šéf banky
Mario Draghi.

Rozhovor MMF a Maďarska o finanční pomoci
zemi
Představitelé Maďarska ve čtvrtek jednali v městě
Washington o velmi potřebné finanční pomoci od
EU a MMF, Maďarsku však bylo řečeno, že musí
řešit své klíčové politické problémy, jako možné
oslabení nezávislosti centrální banky, díky
změnám v maďarské ústavě. Místopředseda
maďarské vlády Tamas Fellegi se setkal s šéfkou
MMF Christine Lagarde kvůli rozhovorům o
navrhované úvěrové linií v řádu 15-20 miliard eur.

Indické zdravotnictví- Indie se blíží k vymýcení
viru dětské obrny
Dle tamních lékařských úřadů je země již rok bez
nových případů této zákeřné nemoci, která byla v
Indii považována za endemickou. V následujících
týdnech, pokud poslední testy budou negativní,
bude Indie mezinárodně uznána za zbavenou viru
dětské obrny, což bude poprvé v její
historii. Dalšímu šíření viru zabránil především
rozsáhlý vakcinační program. Světová

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/


sobota

14
leden

2012
Rychlé noviny cena 5 Kč

zdravotnická organizace toto považuje za milník
pro celou Indii.

Chorvatská národní banka předpovídá pokles
HDP o 0,2% v roce 2012
Hlavním důvodem nyní předpovídaného poklesu,
jsou významné změny v mezinárodních trendech a
silné fiskální konsolidace veřejných financí. Tento
stav se však změní k pozitivnímu
díky mírnému růstu exportu zboží a služeb a
posílení kapitálových investic především
v soukromém sektoru. Předpovědi pro rok
2013 jsou pozitivní: podle HNB by se měl
chorvatský HDP zvýšit o 1,2%.

Cena afghánského opia vzrostla o 133%
Důvodem tak razantního nárůstu ceny opia za rok
2011 je podle zprávy OSN zasažení úrody z roku
2010 houbovými chorobami. Afghánští zemědělci
na výrobě opia v loňském roce vydělali okolo 1,4
miliardy dolarů, což tvoří zhruba 9% HDP celé
země. Odhadem až 90% světové produkce opia
pochází právě z Afghánistánu a jeho prodejem je
podle OSN financována i činnost hnutí Taliban. V
minulém roce bylo zaznamenáno i výrazné
rozšíření pěstování této suroviny pro výrobu
heroinu.

ECB: Nejsme zapojení do jednání o odpisu
části řeckého dluhu
Evropská centrální banka ve čtvrtek uvedla, že
není zapojená do rozhovorů mezi Řeckem a
soukromými investory o možnosti odepsání části
řeckého státního dluhu, informovala agentura AFP.
V rámci druhého záchranného balíčku pro Řecko
ve výši 130 miliard eur, soukromí věřitelé souhlasili
s odpisem 50% řeckých dluhopisů, které teď drží.
Řecké vládní zdroje uvedly, že doufají ve výsledek
jednání během příštího týdne, ale náměstek
ministra financí Philippos Sahinidis varoval, že
pokud plánovaný škrt 100 miliard eur skončí
neúspěchem, bude potřebovat více finančních
prostředků od evropských partnerů.

Ruská volební komise zveřejnila údaje o
financování volební kampaně V. Putina a
dalších prezidentských kandidátů
Dle údajů zveřejněných ruskou Ústřední volební
komisí dosáhla částka v předvolebním fondu
kandidáta Vladimira Putina výše 102,5 milionů
rublů (přibližně 64,5 milionů Kč), z toho 20 milionů
rublů bylo poskytnuto z fondu strany Jednotné
Rusko a 1,7 milionu soukromými osobami. Původ
zbylé částky nebyl zveřejněn. Největší finanční
částku získal nezávislý prezidentský kandidát
Michail Prochorov, jehož předvolební fond dosáhl
výše 400 milionů rublů (cca 250 milionů Kč). Z toho
činil příspěvek fyzických osob 263 milionů rublů a
příspěvek ve výši 97 milionů rublů postoupil od

právnických osob, z nichž většina má podle ruské
analytické organizace SPARK vztah k holdingu M.
Prochorova s názvem Onexim Group.

JP Morgan Chase hlásí nižší zisk za čtvrtý
kvartál, zisky za celý uplynulý rok jsou však
větší
Tato bankovní společnost z Wall Street
zaznamenala za poslední tři měsíce roku 2011 zisk
3,7 miliardy dolarů, což je o 23% méně než ve
stejném období v předcházejícím roce. Důvodem
pro tento pokles je prý slabší výkonnost investiční
divize tohoto finančního gigantu. Celkový profit JP
Morgan Chase za rok 2011 však činil necelých 19
miliard USD, což je o 9% více než za rok 2010.

Japonský premiér Yoshihiko Noda provedl
změny ve složení vládního kabinetu
Vyměněno bylo celkem pět ministrů, včetně
ministra obrany Yasua Ichikawy, který byl spolu s
ministrem pro spotřební záležitosti (Consumer
Affairs Minister) obviněn horní komorou
parlamentu z řady závažných pochybení. Novým
ministrem obrany bude Naoki Tanaka. Beze změny
zůstalo všech dvanáct zbývajících ministerstev,
včetně ministerstva zahraničí. Kabinet premiéra
Nody nyní čeká především úkol prosadit návrh na
zdvojnásobení prodejní daně, která v současnosti
činí 5%.

Norsko hodlá spolupracovat s dalšími národy
při nákupu nových stíhaček F-35 za účelem
snížení ceny
Norský ministr obrany Espen Barth Eide se
chce pokusit o koordinaci nákupu nových stíhacích
letounů F-35 s dalšími národy, které mají zájem o
tato letadla - jde o Velkou Británii, Kanadu,
Turecko, Dánsko a Nizozemsko. Smyslem
spolupráce a koordinace nákupu má být snížení
nákladů v době snižování rozpočtů na obranu. O
spolupráci při nákupu i údržbě již dříve požádal i
holandský ministr obrany Hans Hillen, a to Norsko
a Dánsko, uvedlo to zpravodajství NRK.

Barmská vláda ohlásila amnestii týkající se i
politických vězňů
Prezident Thein Sein ve svém prohlášení uvedl, že
celkem 651 vězňů, mezi nimiž je i blíže
nespecifikovaný počet disidentů, obdrží
prezidentskou milost. Podle barmského prezidenta
by ale ta část politických vězňů, která bude
propuštěna, měla sehrát "konstruktivní roli" v
blížícím se politickém dění v zemi. Mezi
propuštěnými disidenty by se mělo nacházet jak
několik účastníků demonstrací z roku 2007, tak
například i Min Ko Naing, který vedl studentské
povstání v roce 1988. Propuštění všech politických
vězňů, které dosud zadržuje barmská vláda, je
hlavním požadavkem mezinárodního společenství.

Ekvádorští vojáci odjedou na Haiti
Ekvádorský 15. mírový kontingent, čítající 66
členů, odjede pomáhat na Haiti. Vojáci zde budou
působit jako součást Mise OSN pro stabilizaci Haiti
(MINUSTAH). Během 6 měsíců na základně
Charlie Base v hlavním městě země
Port-au-Prince se vojáci zapojí do obnovy haitské
dopravní infrastruktury.

Prezident USA Barack Obama požádal Kongres
USA o zvýšení dluhového stropu o 1,2 bilionu
dolarů
Je to třetí a poslední žádost o zvýšení dluhového
stropu Spojených států, která je "povolena" na
základě dohody mezi Kongresem a Bílým domem
ze srprna loňského roku. Dohoda byla po dlouhých
sporech uzavřena, aby administrativa USA měla
na vyplácení mandatorních výdajů. Vládní výdaje a
jejich výška jsou i nadále terčem kritiky
republikánských zákonodárců. Kongres má nyní 14
dní na posouzení žádosti, Obama však varoval
před případnými námitkami, které hodlá vetovat.

Americká ambasáda v Thajsku varuje před
teroristickou hrozbou v Bangkoku
Americká velvyslankyně Kristie Kenney považuje
tuto hrozbu pro americké občany v Bangkoku za
vážnou a velmi věrohodnou. Velvyslanectví
rozeslalo během pátečního rána naléhavou
zprávu, ve které je před touto hrozbou varuje. Ve
zprávě je též doporučení americkým občanům, aby
na sebe ve společnosti neupozorňovali a v
oblastech výskytu západních turistů se pohybovali
se zvýšenou opatrností.

Britský premiér na návštěvě Saúdské Arábie
Britský premiér David Cameron dnes dorazí na
návštěvu krále Saúdské Arábie Abdullaha ve
snaze o zlepšení vztahů mezi Velkou Británií a
Saúdskou Arábií. Oba státníci mají jednat o
problémech globální ekonomiky, energetické
bezpečnosti a o boji proti terorismu. Spekuluje se
ale o tom, že se má jednat i o prodeji britských
zbraní a vojenské expanzi Saúdské Arábie, ve
které by Britové měli významně pomoci. Saúdská
Arábie je největším obchodním partnerem Velké
Británie a drží ve Velké Británii investice ve výši 62
miliard liber. Saúdská Arábie již vyjádřila své obavy
z napětí v Íránu, který je chápán jako nepřátelská
země, stejně jako nesouhlasí s problematickým
vývojem v Egyptě.

Ministr obrany Thomas de Maizi
Německá politická strana CDU zvažuje nominaci
nynějšího ministra obrany na post německého
prezidenta. To pouze za předpokladu, že by
nynější prezident Christian Wulff, jenž čelí
skandálu, na svůj post rezignoval. Pan De Maizi
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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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