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Další americké společnosti zveřejnily své
výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2011
Společnost MasterCard zvýšila zisk o 24 % na 514
mil. USD, neboli 4,03 USD na akcii. Růst jejích
zisků zvyšuje častější používání bezhotovostních
formem plateb. V příštích dvou letech by měly
tržby MasterCard růst 12-14procentním tempem. 
Akcie v reakci na to přidaly 7 % a dnes pokračují v
růstu.
Akcie farmaceutické společnosti Gilead Sciences
posílily o 9 % díky příznivým  číslům ze 4. čtvrtletí 
a pozitivním výsledkům testování experimentálního
léku proti žloutence typu C.

Bolivijský prezident odsoudil vměšování USA
do vnitřních záležitostí země
Bolivijský prezident odsoudil výroky, které ho
popisují jako autoritářského a zdůraznil, že žádný
takový prezident by nikdy nesvolal summit, na
které pozval všechny národní sociální organizace,
aby se dohodli na plánu vývoje v sociální oblasti.
Prezident Moráles dále odsoudil intervenci USA do
těch částí země, kde ,,nevládne kapitalistický nebo
imperialistický režim". Dodal také, že jediným
autoritářským systémem jsou samotné Spojené
státy. Prezident zdůraznil, že ,, kapitalismus ani
imperialismus nejsou pro lidstvo řešením".

Gazprom: "Požadavky evropských firem
převyšují smluvní objem dodávek plynu."
Zástupce ruské plynárenské společnosti Gazprom
Sergej Komlev dnes uvedl, že evropské firmy
žádají větší objem plynu, než je jim společnost dle
smluvních ujednání povinna dodat. Zároveň
zdůraznil, že koncern "dělá vše pro zajištění
spolehlivých dodávek". Reagoval tím na stížnosti
mnoha evropských zemí na nedostatečné dodávky
plynu z Ruska.  Ukrajina dnes popřela
odpovědnost za nedostatečné dodávky ruského
plynu, jak uvedl ukrajinský ministr energetiky a
uhelného průmyslu Jurij Bojko, Kyjev odebírá
plyn "v přísném souladu se smlouvou, ale jelikož
plyn nepřichází v dostatečném objemu z Ruska,
nepřichází samozřejmě ani do Evropy."

Jihoafrická republika popírá vliv svého
telekomunikačního giganta na politiku vůči
Íránu
Jihoafrická republika (JAR) se brání tvrzení, že by
byla pod tlakem největší africké telekomunikační
společnosti MTN Group, aby podpořila íránský
jaderný program.  Důvodem pro to by měla být
snaha MTN Group udržet svou telefonní licenci v
Íránu, kterou získala v roce 2004 a kvůli které čelí
v USA žalobě od turecké společnosti
Turkcell. Jihoafrické ministerstvo zahraničí uvedlo,
že politika JAR je nezávislá a neovlivnitelná. JAR
totiž dříve odmítlo přistoupit na embargo íránské
ropy, vzhledem k tomu, že ta tvoří 1/4 veškeré
ropy, která se dováží. MTN Group se zatím stala
poslední jihoafrickou společností, která má bát
kvůli svému jednání s Íránem kontrolována.

Na internetu byl spuštěn portál s živým
vysíláním z volebních místností po celém
Rusku
Dnes byl na internetu spuštěn webový
portál webvybory2012.ru, na němž bude v průběhu
prezidentských voleb v Rusku 4. března k dispozici
živé vysílání samotného průběhu hlasování
a sčítání hlasů. Zájemci o sledování dění ve
volebních místnostech se mají možnost
zaregistrovat na portálu do 3. března. Projekt
přenosu voleb on-line byl v Rusku spuštěn z
iniciativy premiéra V. Putina.

Human Rights Watch oznámilo umučení
bývalého libyjského velvyslance 
Organizace Human Rights Watch přinesla policejní
zprávu soudu v Tripolisu, ve které se uvádí že
velvyslanec Libye ve Francii v době vlády
Muammara Kaddafi, Omar Brebesh, zahynul na
umučení milicí al-Shohada Ashura z města Zintan.

Americká nezaměstnanost opět klesla
Oproti prosincovým 8,5 % se v lednu
nezaměstnanost snížila na 8,3%. Počet
pracovních míst v jiných sektorech než v
zemědělství v USA v lednu narostl o 243 tisíc a
nezaměstnanost je tak nejnižší od února 2009.
Analytici agentury Reuters přitom předpovídali
nárůst jen o 150 tisíc. Leden se tak stal již
několikátým měsícem v řadě, kdy americká
nezaměstnanost nejenže klesala, ale klesala
rychleji, než předpokládali analytici.

Proti korupční kauze Gorila dnes na Slovensku
protestovalo asi 10 tisíc lidí
V Bratislavě a dalších slovenských městech dnes
znovu proběhly demonstrace proti korupční kauze
Gorila. Demonstraci podpořil i fakt, že Okresní
soud v Bratislavě vyhověl žádosti finanční skupiny
Penta a vydal předběžné opatření, které zastavuje
vydání nebo jakékoli jiný způsob šíření knihy o
tomto spisu. Na internetových portálech
slovenských médii se objevily informace, že
zástupci společnosti Penta se několikrát sešli i se
slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou. Ministr
vnitra přislíbil v brzké době zveřejnit první údaje o
vyšetřování kauzy.

OSN vyhlásilo konec hladomoru v Somálsku
Koordinátor humanitární pomoci OSN pro
Somálsko Mark Bowden oznámil, že v Somálsku
již nejsou podmínky hladomoru. Situace se podle
OSN zlepšila po výjimečně bohaté sklizni po
dostatečných deštích a díky úspěšným dodávkám
potravin od humanitárních agentur. Hladomor,
který byl vyhlášen v červenci, podle statistik OSN
zabil desítky tisíc lidí v jižním a centrálním
Somálsku a nyní nadále 2,3 milionu Somálců, což
je téměř třetina populace, stále potřebuje pomoc.

V Egyptě probíhají další pouliční nepokoje
Demonstranti před egyptským ministerstvem vnitra
v Káhiře se střetli s pořádkovou policií při
protestech vyvolaných událostmi při fotbalovém
zápase v Port Said, při kterých zahynulo 74 lidí. Ze
střetů je údajně již hlášen mrtvý demonstrant i
armádní důstojník, ve městě Suez pak byli zabiti 2
lidé, když se místní dav snažil proniknout na
policejní stanici.

Bosenská demokratická unie odsoudila výrok
prezidenta Republiky srbské: "jde o přímé
ohrožení státu"
Bosenská demokratická unie (BDZ), která má
blízko k Muameru Zukorlici ostře odsoudila výroky
prezidenta Republiky srbské Milorada Dodika, a to
zejména o "nevyhnutelném pádu Bosny a
Herzegoviny." Podle BDZ je prohlášení přímým
ohrožením státu Bosna a Hercegovina a Bosňanů.
BDZ dále vyzvala všechny obyvatele Srbska a
Bosny a Hercegoviny, aby se postavili proti politice
vyvolávající násilí a nenávist a spojili síly v boji za
mír, stabilitu a vzájemný respekt. BDZ dále uvádí,
že by prohlášení prezidenta Dodika "nebrala
vážně", kdyby před několika týdny nedošlo ve
městě Banja Luka k demonstraci podpory
prezidenta Dodika a "autorů genocidy" Radovana
Karadžiče a Ratka Mladiče ze strany vedení
Republiky srbské i církve.

Moskva povolila NATO tranzit nákladu z
Afghánistánu přes ruský Uljanovsk
Rusko je připraveno podepsat dohodu o
zřízení tranzitního bodu v ruském Uljanovsku pro
multimodální převoz nákladů NATO z
Afghánistánu do Evropy. Napsal o tom dnes ruský
deník Kommersant s odkazem na několik
zdrojů. Jednání o zřízení logistické základny pro
NATO ve středním Rusku začalo před rokem a půl,
jeho cílem bylo vybrat vhodné město, kam bude
náklad z Afghánistánu přepravován letecky,
a odtud následně po železnici
do Rigy či Tallinnu. Dříve Aliance využívala
pro tranzit Uzbekistán, Taškentu ale nyní podle
Kommersantu odmítl poskytnout své území k
přepravě zboží z Afghánistánu kvůli "strachu z
převozu drog a zbraní".

Ekonomika Velké Británie pravděpodobně brzy
vstoupí do recese
Uvádí to Národní institut pro hospodářský a
sociální výzkum (NIESR). Ve své zprávě institut
tvrdí, že vláda by měla dočasně omezit výdajové
škrty, aby posilnila ekonomický růst. Ten by se v
roce 2012 měl pohybovat okolo 0,1%, v roce 2013
pak okolo 2,3%. NIESR ve své prognóze ohledně
britské a světové ekonomiky uvedl, že "
předpokládá návrat k technické recesi v první
polovině letošního roku, protože úvěrové podmínky
zůstávají napjaté a podniky se zdráhají investovat
vzhledem k nejistotě o domácí
i zahraniční poptávky."

USA reaguje na prohlášení prezidenta
Republiky srbské: "územní celistvost je
nezpochybnitelná"
Americká ambasáda v Sarajevu oznámila, že
považuje Bosnu a Hercegovinu za "nezávislý,
multietnický, demokratický a suverénní stát s
nepopiratelnou územní celistvostí." Velvyslanectví
USA tak reagovalo na setkání prezidenta
Republiky srbské Milorada Dodika a šéfa strany
LDP Čedomira Jovanoviće v Bělehradě, kde
prezident Dodik "předpověděl" rozpadnutí Bosny a
Hercegoviny. Američané zdůraznily, že Bosna a
Hercegovina je členem OSN od roku 1992 a že
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou
Jugoslávii (ICTY) označil události v Srebrenici za
akt genocidy, a "vyjádřili zklamání nad rétorikou,
která  tyto základní fakta zpochybňuje." Milorad
Dodik během debaty v Bělehradě prohlásil,
že nezpochybňuje, že zločin proti Bosňanům byl v
Srebrenici spáchán  v roce 1995, ale odmítal
tvrzení Čedomira Jovanoviće, že Republika srbská
byla "založena na genocidě v Srebrenici" s tím, že
byla založena již v roce 1992.

Evropská komise potvrdila nedostatečné
dodávky ruského plynu
Na konferenci v Bruselu tisková mluvčí evropského
komisaře pro energetiku Marlene Holzner oficiálně
potvrdila, že Rusko snížilo své dodávky plynu do
Evropy.
Podle údajů Evropské komise (EK) Polsko,
Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko,
Rumunsko, Řecko a Itálie nedostaly dojednané
množství zemního plynu.
Ve čtvrtek Rakousko nedostalo 40%
smluvního množství, Itálie - 24% a Polsko - 8%.
Paní Holzner uvedla, že Rusko nezveřejnilo
dostatek informací, aby vysvětlilo krizi. V této
kauze se již objevily první nesrovnalosti,
společnost Gazprom však včera dementovala
zprávy o snížení dodávek objemu.

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

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


sobota

04
únor

2012
Rychlé noviny cena 5 Kč

Prezidenti Bosny a Hercegoviny, Srbska a
Chorvatska se setkali na hoře Jahorina 
Poblíž hlavního města Bosny a Hercegoviny,
Sarajeva, se na hoře Jahorina setkali představitelé
těchto tří států, aby podle svého prohlášení
"potvrdili orientaci všech tří zemí na posílení
vzájemných dobrých vztahů". Situace se výrazně
změnila poté, co v Chorvatsku byla zvolena
sociálně-demokratická vláda naladěná na
regionální spolupráci. Řešila se zde iniciativa
chorvatského prezidenta Ivo Josipoviće s cílem
dosažení mezinárodní dohody, která by usnadnila
proces stíhání osob odpovědných za válečné
zločiny.

Španělské banky budou muset zvýšit rezervy o
50 miliard eur
Španělské banky budou potřebovat kvůli svým
investicím do realitního sektoru navýšit rezervy na
ztrátové investice o dalších 50 miliard eur. Příkaz
je součástí další z dnes představených reforem
španělské vlády. "Tato reforma má za cíl zvýšit
důvěru a důvěryhodnost španělské finančního
sektoru," uvedl nový ministr hospodářství Luis
de Guindos na tiskové konferenci. Španělský
bankovní sektor je negativně ovlivněn špatnými
úvěry a majetkovými aktivy, které ztrácejí svou
hodnotu poté, co padl španělský trh s
nemovitostmi v roce 2008.

Řecký premiér je připraven rezignovat, pokud
další rozhovory o reformách selžou
Řecký premiér Lucas Papadimous, jenž velí vládní
koalici, která řeší masivní zadlužení země uvedl,
že pokud politici selžou v jednáních o dalších
reformách potřebných k 2. záchrannému balíčku
od Mezinárodního měnového fondu (MMF) a
Evropské unie (EU), podá demisi.

EU chce prozkoumat nová pravidla pro osobní
údaje společnosti Google
Regulátoři Evropské unie (EU), chtějí prozkoumat,
zda-li nová pravidla společnosti neporušují
evropská pravidla a ochraně osobních údajů. EU
tak vyzvala americkou společnost, aby se
zaváděním nových pravidel počkala, dokud celá
věc nebude prošetřená. Změny by měly vstoupit v
platnost od 1. března 2012.

Řecko plánuje vlastního rozpočtového
komisaře
Řecko, které razantně odmítlo německý návrh na
vytvoření funkce komisaře pro rozpočty EU, jenž
by mohl vetovat rozhodnutí řecké vlády ohledně
řešení své rozpočtové krize, nyní sugeruje zavést
funkci vlastního komisaře, jenž by dohlížel na
zavádění úsporných opatření v zemi. Dle plánu by
měl mít daný komisař řadu pravomocí. Očekává se
brzké oznámení zastánce této funkce.

Maďarské banky utrpí ztrátu 721 milionů eur
Ztráty jsou způsobené vládní legislativou
zaměřenou na pomoc majitelům cizoměnových
hypoték. Maďarský parlament v září schválil zákon
umožňující držitelům těchto hypoték (zejména ve
švýcarských francích) jejich splacení za podmínek
výhodnějších než na trhu. Počátkem listopadu
banky požádaly o pomoc se zrušením zákona
Evropskou komisi. Opatření bylo
kritizováno Evropskou centrální bankou (ECB),
která upozorňovala na hrozbu pro věřitele, zatímco
Rakousko, jehož banky mají silnou přítomnost
na maďarském trhu, podalo stížnost právě k
Evropské komisi (EK).

Tým mezinárodních odborníků předložil návrh
kompromisní evropské protiraketové obrany
Skupina mezinárodních expertů nabídla
kompromisní řešení spolupráce mezi Ruskem,
Spojenými státy a NATO při budování
protiraketového štítu v Evropě. Návrh obsažený ve
zprávě programu Euro-Atlantic Security
Initiative (EASI) má vyřešit stávající rozpory a
vyhovět všem stranám. Spočívá ve sdílení
informací o protiraketové obraně mezi jednotlivými
stranami a jejich společném vyhodnocování, a také
v současném zapojení prostředků protiraketové
obrany každé ze stran. Zároveň však nemá dojít ke
sloučení systémů protiraketové obrany NATO a
Ruské federace. Data, přístupná pro družice NATO
i Ruska, mají postupovat na dvě společná
operační střediska v Moskvě a Varšavě, v nichž
budou současně pracovat vojenští představitelé
obou stran. Rozhodnutí o vypuštění protiraket mají
být přijímána také společně, přičemž použita má
být ta raketa, jejíž použití je v dané situaci
efektivnější. Tím bude podle expertů dosaženo
situace, kdy nemůže dojít k jakémukoliv úniku
 informací o technologiích a zároveň nebude
porušena ničí suverenita.

Apple stáhl své tablety a telefony iPhone z
německých internetových trhů po další
patentové stížnosti
Tu na svého rivala podala tentokrát další americká
společnost Motorola Mobility, která již v několika
soudních sporech nad firmou Apple zvítězila.
Motorola zvítězila například v patentovém sporu o
bezdrátové příslušenství a emailovou aplikaci
iCloud, kterou nyní němečtí uživatelé výrobků
Apple nejspíše nebudou moci využívat. Proti
tomuto patentovému rozhodnutí se prý ovšem
právníci společnosti Apple odvolají.

Rozsáhlé povodně zasáhly východní břehy
Austrálie
Vodou jsou zaplavené především provincie New
South Wales a Queensland, kde byly již tisíce
obyvatel evakuovány ze svých domovů. Nejhorší

situace by podle úřadů měla být ve městě Moree,
které zažívá nejhorší záplavy za posledních 35 let.
V celé východní oblasti je narušené zásobování
jak potravinami, tak elektrickou energií.

Hrozba, kterou v současné době představuje
malárie, je údajně výrazně podceňována
O tom hovoří studie uveřejněná v britském
medicínském žurnálu Lancet. Ta v porovnání s
průzkumy Světové zdravotnické organizace (WHO)
hovoří o 1,24 milionu obětí této nemoci za rok
2010, což je dvojnásobek než uvádějí studie
provedené právě WHO. Oba dva výzkumy však
potvrzují, že se počet obětí této nemoci postupem
let snižuje. Nejnovější studie byla financována
nadací Billa a Melindy Gatesových.

Japonští výrobci elektroniky očekávají velké
ztráty
Vedení společnosti Panasonic očekává za období
od března minulého roku do tohoto března ztrátu
pohybující se ve výši 10,2 miliardy USD. Podobně
jsou na tom i Sony a Sharp, kteří dohromady
očekávají ztrátu 6,7 miliardy USD. Všechny tři
firmy vidí příčinu především v silném jenu a také v
přerušení zásobovacích řetězců kvůli povodním v
Thajsku v minulém roce. Akcie společnosti
Panasonic za uplynulý rok oslabily o 45% a tento
týden se dokonce propadly na své třicetileté
minimum.

Největší maďarská letecká společnost Malév
zastavila svůj provoz
Maďarská letecká společnost Malév zastavila v
pátek provoz z důvodu neschopnosti vypořádat se
se svými finančními problémy. Do potíží se
společnost dostala po nedávném oznámení
Evropské komise, že musí vrátit státní podporu
získanou v letech 2007 až 2010. Dlužná částka
činí okolo 270 milionů dolarů a podle agentury
Reuters odpovídá tržbám podniku za celý rok
2010. Akcie společnosti Malév byly převedeny do
vlastnictví státu v únoru 2010 po bankrotu jejich
původního vlastníka, ruských aerolinek AirUnion.
Nového investora se státu najít nepodařilo.

Černá Hora se připojí k projektu South Stream
Oznámila to dnes tisková služba ruské
plynárenské společnosti Gazprom na základě
výsledků jednání vedoucího projektového oddělení
Gazpromu Leonida Chugunova s černohorským
předsedou vlády Igorem Luksicem, ministrem
zahraničí Milanem Rocenem a ministrem
hospodářství Vladimirem Kavaricem. Účastníci
jednání prodiskutovali technické možnosti
a perspektivy přistoupení Černé Hory k
projektu "South Stream", o který země projevila
zájem na konci minulého roku.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
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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