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EU stahuje cestovní omezení vůči vrchním
barmským politikům
To je výsledkem jednání o zmírnění sankcí vůči
této zemi, která zažívá v poslední době četné
demokratické reformy. Evropská unie bude nyní
udílet cestovní víza všem barmským politikům
včetně prezidenta a ministrů. V závěrečné tiskové
zprávě bylo také řečeno, že další demokratické
reformy povedou i k dalšímu zvolňování sankcí
vůči tomuto státu. Barmu letos v dubnu čekají také
důležité parlamentní volby.

Blackberry zažívá zásadní změny vedení
společnosti
Mluvčí firmy Research In Motion (RIM), která
vlastní značku Blackberry, oznámila, že dosavadní
generální ředitelé společnosti, jimiž jsou Mike
Lazaridis a Jim Balsillie odstupují z funkcí
generálních ředitelů společnosti. Oba dva na jejich
pozici nahradí dosavadní provozní ředitel Thorsten
Heins. Prvně jmenovaný se stane místopředsedou
správní rady RIM, přičemž druhý jmenovaný
zůstane ve správní radě bez konkrétní odpovědné
funkce. Investoři již dlouho naléhají na RIM, aby
změnila firemní strategii ve snaze dohnat
konkurenty Google a Apple. Mike Lazaridis založil
společnost Research In Motion v roce 1984.

Spojené arabské emiráty a Albánie podepsaly
dohodu o bilaterální hospodářské spolupráci
Ministr Spojených arabských emirátů (SAE) pro
hospodářství Sultan Bin Saeed Al Mansouri a
albánský místopředseda vlády Edmond
Haxhinasto podepsali dohodu o rozvíjení vzájemné
spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, dopravy,
telekomunikací, cestovního ruchu a investic.
Ministr SAE pro hospodářství také prohlásil, že tato
dohoda je krokem k vytvoření společného
hospodářského výboru mezi SAE a Albánií.

Světová banka poskytne Albánii 40 milionů
dolarů
Světová banka poskytne Albánii 40 milionů dolarů
ke zmírnění negativních dopadů krize a k udržení
současného tempa ekonomického růstu.
Zástupkyně Světové banky v
Albánii Kseniya Lvovsky prohlásila, že finanční
podpora má být použita na podporu důchodových
reforem a změn v zákoně o sociálních dávkách.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy má
nové vedení
Do čela Parlamentního shromáždění Rady Evropy
(PACE) byl zvolen Francouz Jean-Claude Mignon,
jeho viceprezidentkou se pak stala z členka stálé
delegace Srbska do PACE Natasa Vuckovic.

University of Tokyo: "Tokyo v ohrožení- 75%
pravděpodobnost zasažení ničivým
zemětřesením v horizontu 4 let"
Výsledky této studie jsou tak o poznání horší, než
poslední odhady japonské vlády. Hlavní město
Japonska by prý mělo v následujících 4 letech
zasáhnout zemětřesení o síle pohybující se okolo
7 stupňů magnitudy. Předchozí vládní studie
vyjádřila tuto pravděpodobnost jako 70% pro
následujících 30 let. Tokyo bylo naposledy
zasaženo zemětřesením podobné síly v roce 1923,
kdy si otřesy o síle 7,9 stupně magnitudy vyžádaly
100 tisíc obětí.

Rumunský premiér odvolal ministra
zahraničních věcí
Rumunský premiér Emil Boc odvolal ministra
zahraničí Teodora Baconschi po
jeho pohrdavé poznámce o demonstrantech, že se
jedná o "nešikovné násilníky ze slumů". V

Bukurešti zatím probíhají již 10 dní nepokoje a
demonstrace vyvolané snížením platů státních
zaměstnanců o čtvrtinu a zvýšením daní z obratu.
Podle analytiků je odvolání ministra zahraničí
politickou obětí ve snaze zabránit dalším
protestům, ovšem panují obecné pochyby o tom,
že to skutečně pomůže.

Ghana uznala stát Kosovo
První kosovský vicepremiér Behgjet Pacolli 
oznámil, že západoafrická Ghana uznala Kosovo
jako samostatný stát. Jedná se tak o další úspěch
cest, které vicepremiér Behgjet Pacolli v
posledních měsících podniká po celém světě, aby
získal podporu pro Kosovo. Poslední země, které
Kosovo uznaly jsou Gabon, Pobřeží slonoviny či
Kuvajt. Nově tak Kosovo uznává 86 zemí.

Spojené státy přivítaly evropské zavedení
sankcí na Írán
Ministryně zahraničí Hillary Clinton a Timothy
Geithner, ministr financí americké vlády, ocenili ve
společném prohlášení kroky Evropské unie vůči
Íránu. V prohlášení dále uvedli, že Spojené státy
jsou spolu s mezinárodními partnery odhodláni
zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.

V libyjském městě Bani Walid povstali příznivci
Muammara Kaddafi
Ve městě Bani Walid, které leží zhruba 200 km
jihovýchodně od hlavního města Tripolis, se střetli
příznivci bývalé vlády s milicí loajální nové libyjské
vládě a prozatímní národní radě NTC. Bani Walid
je hlavním centrem silného kmene Warfallah, který
v době povstání byl jednou z hlavních opor vlády
Muammara Kaddafi. Boje vzplanuly poté, co místní
milice zatkla několik lidí věrných bývalé libyjské
vládě - to vyvolalo násilný odpor ostatních
doposud mlčenlivých stoupenců Muammara
Kaddafi. V bojích bylo podle místních svědků užito
těžkých zbraní včetně protitankových raket a podle
agentury Reuters již zahynuli 4 lidé.

Turecko hrozí Francii dalšími sankcemi kvůli
zákonu o popírání arménské genocidy
V době kdy se Senát, horní komora francouzského
parlamentu, připravuje na hlasování o zákonu,
který zakazuje popírání arménské genocidy,
Turecko vyhrožuje uvalením nových sankcí.
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu už
zrušil pondělní účast na jednáních ministrů
zahraničí EU ohledně uvalení ropného embarga na
Írán. Ministr uvedl, že se v sobotu setkal s
tureckým premiérem, s nímž diskutoval o možné
reakci Turecka, projde-li zákon francouzským
Senátem.

Italští taxikáři vstoupili do stávky kvůli novým
vládním reformám
Italští taxikáři vstoupili do národní stávky na protest
proti opatřením, která přijala vláda k posílení
liberalizace italské ekonomiky. Protest je začátkem
série podobných akci plánovaných na příští měsíc,
informovala agentura RIA
Novosti. Balíček strukturálních reforem
zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti
italského hospodářství prostřednictvím
liberalizace jednotlivých odvětví byl přijat vládou
premiéra Mario Monti 20. ledna.

Srbsko a Rusko opustily sumit ministrů
zemědělství kvůli Kosovu
Tento rok se sešlo během Mezinárodního
zeleného týdne v Berlíně 64 ministrů zemědělství
zastupujících své země kvůli sdílení svých znalostí
a zkušeností v oblasti globální
potravinové bezpečnosti a snižování chudoby, se

zaměřením na zemědělství s omezenými zdroji a
udržitelný růst. Na závěr setkání bylo Kosovo
poprvé prezentováno jako stát. Po vyjádření
podpory zemi Německem se prý země Rusko a
Srbsko odmítly zúčastnit sumitu ministrů.
Mezinárodní zelený týden bude pokračovat do 29.
ledna.

Itálie chce zdvojnásobit velikost záchranného
valu eurozóny na 1 miliardu eur
Italský premiér Mario Monti tlačí na zdvojnásobení
velikosti trvalého evropského záchranného fondu
na 1 miliardu eur. Evropský stabilizační
mechanismus (ESM), který nahradí stávající
dočasný Evropský fond finanční stability (EFSF) by
tak měl mít až dvojnásobnou sílu pomoci zemím
zmítaným krizí. Zdroj deníku Der Spiegel uvedl, že
italský premiér Monti argumentoval, že takovýto
krok by uklidnil trhy a současně snížil náklady na
půjčky na dluh zadlužených zemí eurozóny.

Mexický kandidát na prezidenta odhalil své
ekonomické plány
Kandidát koalice Ústavní revoluční strany ( PRI) a
Zelených ekologů ( PVEM) Enrique Pe

Argentinský ministr zahraničí označil britské
akce za vojensky vyhrocené
Ministr Hector Timerman tak reagoval na zvýšenou
vojenskou ostrahu na Falklandských ostrovech.
Spojené království ji posílilo po demonstracích
před britskou ambasádou v Buenos Aires. Ministr
Timerman dále prohlásil, že ,,Spojené království by
mělo být pokáráno světem za cestu, kterou si
zvolilo. Za cestu, kterou Argentina jít nechce". Dále
řekl, že ,,Argentina neorganizuje žádnou blokádu
ostrovů, ale chce potlačit britský zájem o ostrovy
legálními fakty". Zdůraznil také
důležitost deklarace o nevpouštění lodí s
falklandskou vlajkou do přístavů členských zemí
MERCOSUR nebo zemí přidružených k této
organizaci. 

Práce na rozšíření Panamského průplavu opět
začaly
Na ukončení stávky, která trvala téměř týden, se
dohodly tisíce pracovníků. Stalo se tak po té, co
shromáždění, které má práce na starost
odsouhlasilo zvýšení minimální mzdy dělníků. The
United group ( GUPC), společnost, která za tímto
projektem stojí, oznámila zvýšení minimální mzdy
o 13%. Společnost se také rozhodla zpětně
proplatit práci přesčas. Dnes by se měli pracovníci
vrátit do práce.

Rakousko a Itálie podpoří Srbsko v získání
statusu kandidátské země EU
Italský ministr zahraničí Giulio Terzi a rakouský
ministr zahraničí Michael Spindelegger v Bruselu
oznámili, že nevidí žádný problém v udělení statutu
Srbsku. Rakouský ministr
uvedl: "Jsem optimistický a věřím, že Srbsko
status kandidátské země EU v březnu bude mít."
Oba ministři se shodli na tom, že Srbsko udělalo
velký pokrok v jednání s Kosovem, ačkoliv je třeba
velkou část dohod reálně aplikovat. Italský
ministr Terzi  pak dodal, že "v příštích
dvou měsících se pro Srbsko i Kosovo otevřou
zcela nové perspektivy".

Libye nemusí vydat Saifa al-Islam Kaddafi
Mezinárodnímu trestnímu tribunálu
Libyjský ministr spravedlnosti Ali Khalifa Ashur
oznámil, že Mezinárodní trestní tribunál (ICC)
vyhověl libyjské žádosti z pátku minulého týdne,
aby směl být nejstarší syn Muammara
Kaddafi Saif al-Islam souzen v Libyi. Datum soudu
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bude podle libyjského ministra stanoveno po
ukončení vyšetřování jeho účasti na zabíjení
libyjských demonstrantů v době povstání proti jeho
otci, ze které je obviněn. Kritici rozhodnutí však
namítají, že není jisté, zda bude Libye Saifu
al-Islam Kaddafi schopna zajistit spravedlivý
proces.

Irák opět kritizuje své sousedy kvůli údajnému
zasahování do svých vnitřních záležitostí
Irák již podruhé obvinil Turecko z vměšování se do
vnitřní politické situace a z nerespektování irácké
svrchovanosti. Stejně tak obvinil i sousední Írán a
ještě jednu arabskou zemi, kterou ale irácké
ministerstvo zahraničí na svých internetových
stránkách odmítlo specifikovat. Podle iráckého
ministerstva zahraničí se všechny tři země snaží
využít politické krize a napětí v Bagdádu k
naplnění svých vlastních zájmů. Irácké
ministerstvo zahraničí pak uvádí, že "nebude
pěšcem jiných a ani arénou jiných". Dále vyzývá
jmenovitě Turecko, Írán a "některé arabské země",
aby respektovaly nezávislý a svobodný Irák.

Výbor na ochranu novinářů: "svoboda tisku v
Turecku je hrozná"
Výkonný ředitel Výboru na ochranu novinářů v
New Yorku (CPJ) Joel Simon pro Hürriyet Daily
News prohlásil, že svoboda tisku v Turecku je
"hrozná" a na "politováníhodné úrovni", a dále
oznámil, že turecký premiér Recep Tayyip Erdogan
nereagoval na dopis od CPJ, který na tuto
problematiku upozorňuje. a dodal, že je
zklamán, premiér neodpověděl na dopis o této
otázce. Joel Simon dále upozornil na to, že podle
údajů Turecké novinářské asociace (ÇGD) je v
Turecku uvězněno nejméně 95 novinářů, a
odsoudil útoky Kurdské unie (KCK), která unesla
29 novinářů a svými útoky podle CPJ zapříčinila
razie turecké vlády.

EU rozšiřuje opatření proti Sýrii
Ministři zahraničí EU se na jednání v Bruselu, kde
již bylo rozhodnuto o embargu na íránskou ropu a
řeší se sankce proti Barmě, dohodly na rozšíření
opatření proti syrské vládě. Jedná se tak již o 11
vlnu sankcí, ve které je na seznam přidáno dalších
22 vládních činitelů, kterým je nyní zakázáno
cestovat do EU a bude jim zmrazen majetek v
bankách v EU. Stejné sankce nově platí i pro
dalších 8 syrských společností. Představitelka pro
zahraniční politiku EU Catherine Ashton dále
podpořila návrh Arabské ligy na vytvoření vlády
národní jednoty a odstoupení syrského prezidenta,
který ale již Sýrie odmítla.

Spojené arabské emiráty liberalizují obchod s
12 komoditami
Spojené arabské emiráty (SAE) podle

státní tiskové agentury WAM rozhodly o liberalizaci
obchodních pravidel u 12 komodit v rámci boje
proti monopolním praktikám a neúměrnému
zvyšování cen. Cílem vlády SAE je také posílení
konkurenceschopnosti ekonomiky, prohlásil ministr
pro hospodářství Sultan bin Saeed Al-Mansouri.
Liberalizace se týká obchodu se zvířaty, mléčnými
výrobky, tuky, oleji, medem, vejci, ovocnými
šťávami, solí, droždím, krmivy pro zvířata, čistícími
prostředky a hygienickými výrobky. Podle analytiků
se nyní vláda SAE snaží zabránit jakýmkoliv
případným důvodům k nespokojenosti. Vláda již
zavedla fixní ceny pro zhruba 400 druhů potravin a
spotřebních výrobků pro domácnosti v 70
vybraných prodejnách po celých SAE a dále
oznámila, že utratí dalších 1,6 miliardy dolarů na
zlepšení infrastruktury v méně rozvinutých částech
země., že utratí 1,6 miliardy dolarů na
zlepšení infrastruktury v méně
rozvinutých Severní emirátech. Dále se zvýšili o
70% vojenské důchody a byly zavedeny dotace na
ceny rýže a chleba.

Řečtí věřitelé : "Naše nabídka je maximem v
rámci dobrovolné dohody"
Dle představitele věřitelů  Charlese Dallary
soukromí věřitelé v jednáních s řeckou vládou
dospěli k mezím únosných ztrát, aby dohoda ještě
byla "dobrovolná". Nyní je prý na Mezinárodním
měnovém fondu (MMF) a Evropské unii (EU) , aby
nabídku věřitelů přijali. Pokud nabídka nebude
přijatá, Řecko se technicky ocitne v platební
neschopnosti. O podmínkách přístupu k dohodě
dnes jednají ministři financí eurozóny. Dle agentury
Reuters jednání směřují k tomu, že nové dluhopisy
budou mít progresivní úrok, jehož průměr se bude
pohybovat kolem 4%.

Do České republiky dorazila irácká delegace -
řeší se nákup bitevních letadel či incident s
českou ochrankou v Bagdádu
Do Prahy dorazili představitelé Iráku, ovšem bez
iráckého premiéra Nouriho al-Maliki, který již dříve
svou účast zrušil kvůli napětí v jeho zemi. Delegaci
do ČR vede irácký vicepremiér Hussain
al-Shahristani, který má na starost otázky irácké
energetiky. Má se řešit rozvoj česko-iráckých
vztahů a především politická, obchodní a
hospodářská spolupráce, český premiér Petr
Nečas bude mimo jiné žádat vysvětlení zatčení
ochranky české ambasády v Bagdádu. Irácká
delegace bude pak jednat s českými ministry
průmyslu a obchodu, obrany a zahraničních věcí a
setká se zástupci českých firem. Irák by se také
mohl stát kupcem českých bitevních
letadel Aero L-159 Alca.

Prognóza rekordní těžby ropy v Rusku
Ruské ministerstvo energetiky v neděli uvedlo, že

předpokládá, že těžba ropy v Rusku v letošním
roce stoupne o 1%, protože pokles produkce na
tradičních ropných polích bude kompenzován
nárůstem těžby na nových nalezištích. V loňském
roce se těžba ropy v Rusku zvedla na 511 milionů
tun. V následujících letech chce Rusko držet tuto
hladinu na 510 milionech tun. Stagnovat bude
letos dle prognóz export.

Liga arabských států vyzývá Sýrii k utvoření
vlády národní jednoty a rezignaci prezidenta -
Sýrie odmítla
Sýrie odmítla žádost ministrů zahraničních věcí
členských států Arabské ligy, aby syrský prezident
Bashar al-Assad předal moc do rukou svého
zástupce a aby byla sestavena nová vláda národní
jednoty obsahující i zástupce opozice. Tato nová
vláda by pak měla dle návrhu Arabské ligy v řádu
měsíců dovést zemi k předčasným parlamentním a
prezidentským volbám. Syrská vláda již návrh
zamítla s tím, že se jedná o součást řízeného
"spiknutí proti Sýrii." Sýrie dále v reakci oznámila,
že návrh Ligy arabských států  považuje za
"porušení své státní suverenity a za flagrantní
vměšování do svých vnitřních záležitostí". Ke
včerejšímu návrhu generálního tajemníka Arabské
ligy Nabila Elaraby na prodloužení pozorovatelské
mise v Sýrii se podle syrské státní tiskové agentury
SANA vláda nevyjádřila.

Německo-francouzský návrh daně z přidané
hodnoty se nemá týkat státních dluhopisů
Oznámil to francouzský ministr financí François
Baroin. Státní dluhopisy by neměly být zdaněny,
neboť vlády v tomto krizovém období potřebují
investory. Konkrétní návrh zákonu bude
vypracován na konci února. Francie prosazuje, aby
se daň týkala pouze 17 států eurozóny. Proti
navrhované dani se již dříve vyjádřila Velká
Británie či Česká republika.

Velká Británie chce na dnešním zasedání
ministrů zahraničí EU zmírnit sankce proti
Barmě
Britský ministr zahraničí William Hague oznámil, že
věří, že se dnes při zasedání ministrů zahraničních
věcí EU, u příležitosti řešení nových sankcí proti
Íránu a otázky Sýrie, dohodne i zmírnění sankcí
vůči Barmě (Myanmaru) v reakci na reformy tamní
vlády, která mimo jiné propustila politické vězně, či
ukončila 62 let trvající boje s rebely. O zmírnění
sankcí již dříve mluvil i francouzský ministr
zahraničí Alain Juppé při návštěvě Barmy. Tato
země se v poslední době dostává do popředí
zájmu, což dokazuje i historická návštěva
ministryně zahraničí Hillary Clinton a plány na
obnovení diplomatických vztahů mezi USA a
Barmou. Sankce proti Barmě již zmírnily například
Austrálie či Norsko.
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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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