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Samsung nesmí prodávat tablety na německém
trhu
Toto nařízení dnes vydal vrchní zemský soud v
Düsseldorfu, čímž potvrdil předchozí rozhodnutí
soudu nižší instance. Zákaz se týká starších
tabletů Galaxy 10.1. Žalobu na jihokorejského
výrobce elektroniky podala americká společnost
Apple, která tvrdí, že Samsung nepovoleně využil
některé z jejích patentů. Obě dvě společnosti spolu
vedou soudní spory v mnoha zemích po celém
světě.

MAAE dala povolení ke spuštění testů
japonských jaderných reaktorů
Rozhodnutí však představitelé Mezinárodní
agentury pro atomovou energii nechávají na
japonské vládě. Ta se snaží co nejrychleji zacelit
mezeru vzniklou odstavením 17 jaderných reaktorů
po nehodě jaderné elektrárny Fukushima Daiichi.
Atomová energie zajišťuje třetinu japonského
zásobování elektrickou energií. Plány na obnovení
provozu reaktorů se ovšem setkaly s odporem jak
v řadách opozice, tak obyvatelstva. Japonští
technici by měli nejprve provést řadu
bezpečnostních testů. MAAE vydala doporučení ke
zlepšení komunikace mezi vedením jednotlivých
elektráren a okolním obyvatelstvem a dále k
vypracování detailního plánu postupu při krizových
situacích.

WTO: "Čína svojí obchodní politikou v oblasti
vzácných nerostů porušuje pravidla"
Světová obchodní organizace tak potvrdila stížnost
Spojených států, Evropské unie a Mexika, kteří
protestovaly proti čínské obchodní politice v otázce
těžby a prodeje vzácných nerostných surovin.
Čínská vláda se tak například svými omezeními
měla dopouštět záměrného zvyšování cen hliníku
a magnesia, což sice chránilo její domácí výrobce,
ale podle slov WTO také poškozovalo zahraniční
konkurenci. Čínská vláda se však hájí tím, že
exportní omezení vztahující se celkem na devět
významných kovů slouží především k ochraně
životního prostředí.

Byl spáchán pokus o atentát na jemenského
ministra informací
Na automobil, ve kterém seděl jemenský ministr
informací Ali al-Amrani, zahájili ozbrojenci palbu v
hlavním městě Sanaa. V jižním Jemenu byl pak
dříve proveden nálet amerického bezpilotního
letounu, který zabil 12 bojovníků Al-Kaidy včetně 4
místních vůdců.

Zisk automobilky Honda se propadl o 41%
Třetí největší výrobce automobilů v Japonsku tak
za poslední čtvrtletí roku 2011 vydělal pouze 624
milionů USD. I na Hondě se podle slov jejího
vedení projevil vysoký kurz jenu a výpadek
zásobování spojený s nedávno proběhlými
rozsáhlými záplavami v Thajsku. Prodeje Hondy za
toto období poklesly o 8% a její vedení již snížilo i
odhady pro zisk v letošním roce.

V kazašském městě Zhanaozen byl zrušen
výjimečný stav
Prezident Nursultan Nazarbayev na konci
minulého týdne prohlásil, že výjimečný stav v
tomto městě nebude prodloužen, jelikož situace se
prý začíná ubírat správným směrem. Město
Zhanaozen bylo zmítáno nepokoji iniciovanými
stávkou zaměstnanců tamního petrochemického
průmyslu. Jeho obyvatelé byli dokonce vyřazeni z
nedávných parlamentních voleb.

Čínská vláda zvyšuje bezpečnostní opatření v
Tibetu a přilehlé provincii Sichuan
Čínská vláda zároveň pohrozila před razantním
zákrokem, který stihne všechny obyvatele
zapojené do "separatistické, destruktivní a
kriminální činnosti". Posílení bezpečnostních
opatření v okolí klášterů tibetských mnichů a na
hlavních silničních komunikacích ve městech
následuje po několika střetech mezi demonstranty
a pořádkovými silami, které v oblasti proběhly
minulý týden.

Libyjská vláda slíbila prošetření zpráv o mučení
v prozatímních věznicích
Libyjský místopředseda vlády Mustafa Abu
Shagour, oznámil, že vláda prošetří zprávy o týrání
bývalých bojovníků Muammara Kaddafi v
provizorních věznicích po celé zemi. Jedná se o
reakci na obvinění ze strany humanitární
organizace Lékaři bez hranic, která hovoří o tom,
že měla poskytovat ošetření mučeným.

Francouzská společnost Dassault Aviation
vyhrála zakázku pro indické vojenské letectvo
Dassault Aviation tak získala kontrakt v hodnotě 10
miliard USD na dodání celkem 126 stíhacích
letounů typu Rafale indickému vojenskému
letectvu. Jedná se o jednu z největších zakázek
tohoto druhu na celém světě, přičemž Dassault
Aviation díky ní zasadilo tvrdou ránu
konkurenčnímu projektu Eurofighter, který nedávno
prohrál i v tendru vypsaném pro japonské armádní
letectvo se společností Lockheed Martin.
Akcie Dassault Aviation ihned na to vzrostly o
20%. Nyní bude zahájeno exklusivní jednání mezi
vítězem tohoto obchodního klání a indickou
vládou.

Tisíce lidí protestují před egyptským
parlamentem - "lidé chtějí pád bratrstva",
skanduje se
Tisíce demonstrantů pochodovaly na egyptský
parlament s požadavkem ukončení vlády armády.
Část protestujících dokonce zahájila protesty i proti
Muslimskému bratrstvu, jehož strana Svoboda a
spravedlnost (FJP) jasně zvítězila v egyptských
parlamentních volbách. Protestující kritizují, že
islamisté nyní "jen vydělávají" na politických
změnách. Demonstranti totiž obviňují islamistické
hnutí z toho, že vychází vstříc vojenské vládě
země. Druhá část protestujících se ale
Muslimského bratrstva zastává s tím, že poslanci v
parlamentu nyní kritizují Nejvyšší vojenskou radu z
pomalého přijímaní reforem. 

Kosovský parlament přijal usnesení o konci
nezávislosti pod dohledem 
Kosovský parlament přijal usnesení, které dláždí
cestu pro ukončení dohledu nad kosovskou
nezávislost a kterým se parlament zavazuje,
že splní všechny povinnosti vyžadované pro
ukončení dohledu. Bezprostředně
po hlasování kosovský premiér
Hashim Thaçi prohlásil, že jde o novou fázi pro
Kosovo a o velký úspěch, neboť usnesení bylo
přijato s plnou politickou shodu. Podle premiéra
Kosova je nyní třeba připravit nezbytné ústavní
změny.

Ropný gigant Exxon Mobil zaznamenal nárůst
zisku o další 2%
Mohou za to především vyšší ceny ropy, které jsou
způsobeny napětím na blízkém východě, což
sebou nese i zmenšení produkce této suroviny.
Společnost Exxon Mobil zaznamenala za poslední
čtvrtletí roku 2011 čistý zisk v hodnotě 9,4 miliardy
USD. Její ropná produkce přitom poklesla o 9%,

ačkoliv vedení společnosti uvedlo, že hodnota
prodané ropy v tomto období byla o 27% větší než
ve stejném období minulý rok.

Nezaměstnanost v Německu klesla na nový
rekord 6,7%, v rámci eurozóny vzrostla na
10,4% 
Oproti minulému měsíci tak v lednu německá
nezaměstnanost klesla o 0,1%, nejméně od roku
1991. Podle údajů zveřejněných Spolkovou
bankou, německá celková nezaměstnanost klesla
oproti prosinci o dalších 34 tisíc.
Nezaměstnanost eurozóny naopak vystoupala na
rekordních 10,4% v prosinci loňského roku.
Celkově se tak v prosinci ocitlo v rámci unie
jednotné měny 16 milionů lidí bez práce.

Italská nezaměstnanost se vyšplhala na 8,9%,
nejvíce od roku 2004
Čísla za prosinec 2011 ukazují, že italská
nezaměstnanost stoupla nejvíce za pět let.
Zvýšení přichází v době, kdy se vláda snaží omezit
státní výdaje a podpořit růst
ekonomiky. Mezi-měsíčně se však číslo zvýšilo o
pouhou 0,1%.

Francouzský zákon o zákazu popírání
arménské genocidy odložen
Francouzský kontroverzní zákon byl pozastaven v
úterý, kdy opozice požádala o jeho přezkoumání.
Francouzský prezident Sarkozy přes ostrou kritiku
Turecka slíbil, že zákon schválí do 14 dnů. Dnes
však dvě opoziční skupiny složené ze senátorů a
poslanců uvedly, že požádaly Ústavní radu
(obdobu ústavního soudu) aby přezkoumala tento
návrh. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan
krok levicové opozice uvítal.

Ve středu vejde v platnost smlouva o obchodu
mezi Mexikem a Peru
Smlouva se týká podpory obchodu a zpestření
nabídky mezi oběma zeměmi. Smlouva by měla
založit rámec rozvoje dalších komerčních aktivit a
zamezit jejich zneužití. Dále by měla pomoci
cirkulaci zboží, rozvoji služeb a férové konkurenci.
Smlouva byla vytvořena hlavně z důvodu růstu
obchodu mezi Mexikem a Peru mezi lety 2000 -
2010. Během tohoto období byl průměrný roční
nárůst obchodu 13%. Díky smlouvě by se
vzájemný obchod mohl do 5 let zdvojnásobit.

Brazilská průmyslová produkce v roce 2011
vzrostla o 0,3%
To je o proti růstu v roce 2010 ( 10,5% ) markantní
pokles. Podle statistiky Brazilského institutu pro
geografii a statistiku byl nejvýdělečnějším
sektorem automobilový průmysl, s růstem 2,4%,
který byl následován důlním a těžebním
průmyslem. Sektorem s největším poklesem se
stal textilní průmysl, následován chemickým a
kožedělným. Ztráty také zaznamenalo elektrické
strojírenství. I přes to je Brazílie 6. nejsilnější
ekonomikou světa. 

Protesty pracujících v Mexico city
Pochod hlavními ulicemi Mexico city je spojený s
protesty za zlepšení pracovních podmínek většiny
Mexičanů. Při této příležitosti se odbory spojí s Unií
mexických pracovníků s elektřinou (SME). Během
posledních 27 měsíců bylo propuštěno na 44 000
pracovníků SME. Podle generálního sekretáře
SME Martina Esperanzy Unii čeká ,, rok
mobilizace". To hlavně z důvodu nadcházejících
prezidentských voleb, po nichž by se mohla změnit
státní ,,pracovní politika".
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Írán založil španělsky mluvící televizní kanál
Íránská tisková agentura Fars oznámila 24-
hodinové vysílání televizní stanice Hispanic TV.
Stalo se tak po návštěvě prezidenta Ahmadinejada
v Latinské Americe. Íránská vláda, která již dříve
rozjela anglicky mluvící Press TV, obvinila ostatní
mezinárodní media z předpojatého zpravodajství.
Nyní doufá, že se z Hispanic TV stane veřejné
diskuzní fórum. K založení španělsky mluvící
televizní stanice prezidentu Ahmadinejadovi
pogratuloval i venezuelský prezident Hugo
Chávez. 

Spojené království vyšle k Falklandám
válečnou loď
Jedna z nejdokonalejších britských bitevních lodí,
torpédoborec Dauntless, by měla být vyslána k
Falklandským ostrovům. Podle ministra obrany
Spojeného království jde jen o rutinní záležitost, při
které by měla Dautless nahradit válečnou loď,
která u Falkland momentálně kotví. Ministr obrany
dále ubezpečil, tímto aktem Spojené království
nereaguje na zvětšující se neshody mezi touto
evropskou mocností a Argentinou, která se snaží
získat ostrovy zpět pod svou nadvládu. Podle BBC
jsou britská vojenská plavidla v oblasti naprosto
normální záležitostí. Server dále dodal, že podle
jeho korespondentů přítomnost válečného plavidla
takové úrovně situaci nijak nezlepší.

Jednání mezi Gruzií a USA se podle Rusů
mohlo týkat i využití gruzínských letišť
Američany
Dle ruských médii měla být možnost využití
gruzínských letišť Spojenými státy k možnému
útoku na Írán jedním z hlavních bodu včerejšího
setkání prezidentů obou zemí ve Washingtonu.
Takovouto možnost však
odmítli gruzínští politologové, neboť země přímo
nehraničí s Íránem a k přeletům amerických letadel
by musely dát povolení Arménie či Ázerbájdžán.
Uznávají však, že Gruzie rekonstruuje své letecké
základny v Baziani a Marneuli , společně s
přístavem Batumi. Možnost návrhu tohoto kroku
znázorňuje velké odhodlání Gruzie stát se členem
NATO a ukázat svou nezávislost na Rusku.

Slovensko by mohlo zastavit platnost smlouvy
ACTA v Evropské unii
Smlouva ACTA na ochranu duševního vlastnictví
se zaměřením proti internetovému pirátství, byla ve
čtvrtek podepsána 22 státy EU. Proti podpisu již
proběhla řada demonstrací a byly uskutečněny
hackerské útoky na řadu internetových stran
evropských vlád. Proti aktuální podobě smlouvy se
nepřímo staví slovenská vláda i opozice. Pokud jí
neschválí jen jedna členská země unie, nenabude
platnosti v celém bloku. V České republice se
chystá další demonstrace, které by se mohly

zúčastnit až na 4,5 tisíce lidí.

Italský parlament seškrtává platy poslancům o
1300 eur měsíčně
O okamžitém snížení platů, které se bude
pohybovat kolem 1300 eur rozhodla italská
poslanecká sněmovna. Krok je výsledkem
politiky snižování vládních nákladů a vyslyšením
občanů, kteří si žádali nižší mzdy pro členy
parlamentu. Dosavadní platy italských senátorů a
poslanců byly přitom jedny z nejvyšších v Evropě -
pohybují se okolo 16 tisíc eur za měsíc.

Předseda Evropské rady vyzval k dokončení
prací na 2. záchranném balíků 
Dle předsedy Evropské rady, jímž je Herman von
Rompuy, by mohly být práce dokončeny ministry
financí eurozóny do konce tohoto týdne. Finální
úpravy úzce souvisí se završením jednání o
dobrovolném seškrtání části řeckého dluhu mezi
vládou a soukromými věřiteli. Lídři EU na
včerejším sumitu však uvedli, že zaznamenali
pokrok v tomto směru.

Dluhová krize v Itálii relativně polevuje
Itálie včera prodala klíčové desetileté dluhopisy s
výnosem, který jen těsně přesáhl 6%, čímž se
aukce stala nejúspěšnější od října 2011. Za
úspěch Itálie dle analytiků vděčí zásahům
Evropské centrální banky (ECB), která půjčila
komerčním bankám neomezený objem peněz s
tříletou splatností. Změna může být však pouze
dočasná.

Organizace Lékaři bez hranic obvinila libyjskou
vládu z mučení vojáků bývalé vlády
Humanitární organizace Lékaři bez hranic ve
čtvrtek oznámila, že zastavuje svou činnost v
zadržovacích střediscích soustředěných v
městě Misrata, protože po zdravotním personálu
bylo požadováno, aby opakovaně ošetřoval
mučené vojáky bývalé vlády, kteří byly věrní
Muammaru Kaddafi, aby byli schopni absolvovat
další mučení. Libyjská vláda dnes obvinění odmítla
s tím, že pokud k mučeni, vláda o tom
neví. Libyjský ministr zahraničí Ashour bin Khayyal
řekl, že to není politika vládnoucí prozatímní
národní rady (NTC), která přislíbila konec éry vlády
Muammara Kaddafi a cestu k respektování
lidských práv.

Řecký premiér Lucas Papademos komentoval
výsledek sumitu lídrů EU
"Je těžko říct, zda-li bude Řecko potřebovat další
veřejné financování, kromě 2. záchranného balíčku
v hodnotě 130 miliard eur." Uvedl však také, že
jeho cílem je vyhnout se této alternativě. Zatímco
Evropská centrální banka (ECB) a Mezinárodní
měnový fond (MMF) prosazují, aby Řecko

zavádělo další úsporná opatření, premiér uvedl, že
v rozhovorech s privátními investory o seškrtání
části řeckého dluhu je stále potřeba vyřešit některé
nesrovnalosti.

Fúze mezi EFG Eurobank a Alpha Bank
pravděpodobně odložená
Řecké banky EFG Eurobank a Alpha Bank
pravděpodobně odloží jejich sloučení, z důvodu
toho, že řecká vláda pokračuje v jednáních o
odpisu části řeckého dluhu se soukromými věřiteli.
 Spojení dvou finančních institucí by
vytvořilo největší banku v zemi z hlediska objemu
aktiv. Během dne banky oznámily, že datum pro
dokončení transakce v této situaci není možno
určit. Řecký ministr financí ve svém prohlášení
vyjádřil údiv, dle jeho názoru jednání o škrtu dluhu
fúzi nijak nepoznamená.

25 států EU se dohodlo na podepsání smlouvy
o rozpočtové zodpovědnosti 
Kromě Velké Británie a České republiky se
všechny členské státy dohodly na podpisu
francouzsko-německého návrhu, oznámil to v
pondělí švédský premiér Frederik Reinfeldt. Velká
Británie vetovala návrh již v prosinci loňského roku,
zatímco Česká republika se potýká s problémy
ohledně parlamentní procedury. Britský premiér
David Cameron zdůraznil obavy, že samotná
smlouva nebude k vyřešení
problémů eurozóny stačit. Dle jeho názoru je zde
stále problém konkurenceschopnosti, který je třeba
řešit. Italský premiér Mario Monti je dle svých slov
s výsledkem sumitu spokojen. Smlouva by měla
být podepsána již v březnu.

EU vyzývá Radu bezpečnosti OSN k
urychlenému jednání v Sýrii
Evropská unie se připojila k USA a vyzvala Radu
bezpečnosti OSN, aby podnikla kroky k "ukončení
represí v Sýrii". Předseda Evropské rady
Herman Van Rompuy to oznámil na tiskové
konferenci po summitu EU v Bruselu. Herman Van
Rompuy oznámil, že EU podporuje veškeré
úsilí Ligy arabských států při snaze ukončit násilí v
Sýrii a zvýšení spolupráce mezi Arabskou ligou a
OSN. "Je třeba urychlená reakce ze strany Rady
bezpečnosti," prohlásil předseda Evropské rady.

Egyptská civilní rada chce urychlit
prezidentské volby
Civilní rada, která byla ustanovena jako poradní
orgán Nejvyšší vojenské rady, se chce zabývat
návrhem na urychlení prezidentských voleb a
kompletního předání moci z rukou armády, dříve
něž v červnu, jak původně chtěla armáda.
Důvodem jsou stálé nepokoje v Egyptě, zvláště
pak v hlavním městě Káhiře.
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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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