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Somálský premiér zvažuje možnost leteckého
zásahu proti rebelům
Premiér Abdiweli Mohamed Ali ve středu uvedl, že
by země mohla přistoupit k jednání o leteckém
úderu USA a Velké Británie proti islamistickým
bojovníkům na somálském území. Předpokládá, že
by odpor rebelů byl zlomen během měsíce.
„Letecký nálet na Al-Kaidu by byl vítanou
příležitostí. Musíme udělat vše, abychom ochránili
životy, bezpečí a majetek somálských obyvatel,“
řekl pro Reuters.

Malawijská ekonomika zaznamenala zpomalení
Ministr financí Ken Lipenga uvedl, že pomalejší
růst ekonomiky Malawi je způsoben vyššími
cenami pohonných hmot a nižšími příjmy za tabák.
Ekonomický růst Malawi se v posledních letech
pohyboval kolem 7,4 procenta. Malawi je z velké
části závislé na mezinárodní pomoci, která tvoří
čtyřicet procent jejího rozpočtu. Několik západních
zemí navíc minulý rok přistoupilo k redukci výše
finanční pomoci kvůli autoritářské vládě prezidenta
Bingu wa Mutharika.

Chorvatsko a Kypr zvýší v rámci boje s krizí
DPH
Chorvatsko a Kypr se chystají od počátku příštího
měsíce zvýšit daň z přidané hodnoty ve
snaze vyrovnat se s krizí a získat další příjmy do
státního rozpočtu. Chorvatsko plánuje zvýšit DPH
z 23% na 25%, čímž se stane jednou z evropských
zemí s nejvyšší sazbou DPH, a to
vedle Dánska, Švédska a Norska. Na Kypru se od
1. března zvýší daň z přidané hodnoty z 15% na
17%. Kyperská vláda tím chce dosáhnout snížení
schodku státního rozpočtu v roce 2012 na 2,4%
hrubého domácího produktu země. V loňském roce
činil schodek 6%. Zvýšení DPH bylo navrženo
jako součást balíčku nových úsporných opatření,
která zahrnují také zavedení tzv. daně z luxusu
nebo minoritní podíly ve státem vlastněných
společnostech.

Růst zambijské inflace se zpomalil
Meziroční růst inflace vnitrozemského státu se
snížil na 6%. Ještě v lednu inflace činila 6,4%.
Jedná se o nejnižší inflaci od roku 2002. „Ke
snížení přispěla nižší cena potravin a
nealkoholických nápojů,“ uvedl zambijský
statistický úřad. Podle průzkumu Reuters se ale
inflace v příštím měsíci opět zvýší.

Boje ve městě Kano na severu Nigérie
Střelba a exploze otřásly ve středu největším
severním městem Nigerie. Boje propukly mezi
vládními jednotkami a islamistickou militantní
skupinou Boko Haram. Napětí ve městě trvá od
minulého měsíce, kdy členové Boko Haram zabili
na 186 lidí. Po středečním zásahu byli čtyři lidé
zatčeni. Skupina Boko Haram se snaží rozdělit
Nigérii na část křesťanskou a muslimskou, v níž by
následně zavedla právo šaría.

Město Baidoa pod kontrolou somálských
jednotek
Poté, co somálská armáda s pomocí etiopských
jednotek ovládla ve středu klíčové město Yurkud,
získala další významné město. „Kontrolujeme
Baidoa. Není zde žádný odpor militantní skupiny
Al-Shabaab,“ uvedl Abdifatah Mohamed Gesey,
velitel somálské armády. Obsazení Baidoa
v centru Somálska je ztrátou klíčové oblasti pro
Al-Shabaab.

Prezident Obama pod tlakem v souvislosti s
vysokými cenami pohonných hmot v USA
Postupné zvyšování cen pohonných hmot se stává

jedním z klíčových témat prezidentských voleb.
V posledních týdnech se stal B. Obama a jeho
kabinet terčem rozsáhlé kritiky ze strany
republikánských prezidentských kandidátů. Je
obviňován především z nedostatečné podpory
domácí produkce fosilních paliv a kritizován za
rozhodnutí o blokování stavby nového ropovodu
z Kanady, které političtí oponenti označují jako
důkaz jeho provázanosti s ochránci životního
prostředí. Obamova administrativa naopak za
hlavní důvody nárůstu cen označuje zvyšující se
spotřebu ropy v rámci Číny a neklid v oblasti
Blízkého východu.

Společnosti British Petroleum (BP) a Anadarko
označeny za viníky úniku ropy v Mexickém
zálivu
Soud v New Orleans vydal rozsudek označující
společnosti BP a Anadarko jako viníky úniku ropy
v Mexickém zálivu v roce 2010. Rozhodnutí
umožňuje vládě Spojených států potenciální
pokutování obou společností v řádech miliard
dolarů. Mluvčí BP Daren Beaudo učinil prohlášení,
ve kterém se společnost zavazuje k uhrazení
všech „legitimních nároků“ a k pomoci
s ekonomickou obnovou zasaženého pobřeží.
K dnešnímu dni již BP vyplatila více než 8 miliard
dolarů. Anadarko Petroleum se k rozhodnutí soudu
zatím nevyjádřila. Exploze jednoho z vrtů 20.
dubna 2010 zapříčinila smrt 11 lidí a vedla
k největšímu úniku ropy v historii země.

Na podporu ruského prezidentského kandidáta
V. Putina se v Moskvě shromáždilo 130 tisíc lidí
Na moskevském stadionu Lužniki a na dalších
místech v ruském hlavním městě dnes proběhly
masové akce na podporu ruského premiéra a
prezidentského kandidáta Vladimira Putina. Podle
údajů policie se akcí zúčastnilo až 130 tisíc lidí. Od
prosincových parlamentních voleb čelí Vladimir
Putin vlně masových protestů proti svému
působení. Opakovaně se však konají i
protidemonstrace na premiérovu podporu,
které mají dle názoru podle opozice a nezávislých
médií zemi přesvědčit, že za V. Putinem stále stojí
většina Rusů, a zároveň veřejnost z
psychologického hlediska připravit k jeho vítězství
v prezidentských volbách. Ty proběhnou již příští
neděli, 4. března 2012. Podle aktuálních průzkumů
by Vladimir Putin mohl získat okolo 60% hlasů,
čímž by byl zvolen hned v prvním kole - stejně jako
v letech 2000 a 2004. Opozice však zpochybňuje
pravdivost průzkumů státních agentur a tvrdí, že
skutečná premiérova podpora je výrazně nižší.

Francouzský prezidentský kandidát Hollande:
"Pokud zvítězím, polovinu vládních postů
získají ženy"
Francouzský socialista Francois Hollande, který je
dle průzkumu nyní favoritem na vítězství v
nadcházejících prezidentských volbách, uvedl, že
pokud zvítězí, polovinu vládních postů získají
ženy. Zároveň pohrozil pokutovat ty firmy, které
nedodržují zásadu stejného platového ohodnocení
pro obě pohlaví. Nynější zastoupení žen se
ve středo-pravém kabinetu Francoise
Fillona pohybuje okolo 25%. Kandidát také
prohlásil, že by chtěl lesbickým párům umožnit
oplodnění in vitro, na které mají nyní právo pouze
heterosexuální páry.

Moskva a Kyjev vedou "obchodní válku"
Nejvyšší rada Ukrajiny dnes schválila zákon, na
základě kterého ukrajinská vláda obdržela právo
uplatňovat licenční režim, a zároveň možnost
"reagovat na nepřátelskou ekonomickou činnost
jiných zemí". Samotná Nejvyšší rada nyní může

zavádět plné nebo částečné embargo na dovoz
zboží. Zákon vznikl poté, co ruský Federální úřad
pro ochranu spotřebitele zavedl počátkem února
zákaz dovozu sýrů od několika ukrajinských
výrobců, jejichž výrobky podle ruské
strany nesplňují normy kvality vzhledem k
vysokému obsahu palmového oleje.

Prezident Kypru: "Kyperské předsednictví EU
bude úspěšné"
Kypr v červenci vystřídá v pozici předsednického
státu Evropské unie (EU) Dánsko, které v lednu
přejalo štafetu po Polsku. Mezi
výzvy šestiměsíčního předsednictví země patří
otázka společné zemědělské politiky a nový
víceletý finanční rámec. Prezident Demetris
Christofiass také zdůraznil imigrační problém, a
vyjádřil naději, že budou provedena rozhodnutí,
která by definovala budoucí strategie EU v této
důležité otázce, která se týká také Kypru.

Evropa nevěří tvrzením o tom, že Ukrajina
krade ruský plyn
Evropa nepokládá za pravdivé tvrzení Gazpromu o
tom, že problémy s dodávkou ruského plynu do
evropských států během únorových mrazů vznikly
důsledkem jednání Ukrajiny. Informovala o tom
ukrajinská agentura UNIAN s odkazem na "slova
vysoce postaveného představitele EU", který takto
reagoval na včerejší prohlášení zástupce
Gazpromu Alexeje Millera. Gazprom podle jeho
slov "předběžně varoval evropské společnosti před
snížením dodávek plynu z důvodu silných mrazů v
Ruské federaci a prohlášení je výsledkem snahy
prezentovat se v dobrém světle a ponechat si v
mysli veřejnosti obrázek spolehlivého dodavatele
plynu".

Chorvatská vláda plánuje v roce 2012
investovat 1,6 mld. euro do energetiky a
infrastruktury
Chorvatsko plánuje v letošním roce investovat 1,6
miliardy euro do projektů v oblasti energetiky a
infrastruktury za účelem oživení oslabené
ekonomiky, informoval dnes místopředseda
chorvatské vlády Radimir Cacic, citovaný
agenturou AFP. Podle jeho slov mají téměř jednu
miliardu z této částky poskytnout Světová
banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj
a Evropská investiční banka.

Rumunsko zastavilo ratifikaci smlouvy ACTA
"Byl vzat v úvahu mezinárodní vývoj, některé země
již pozastavily ratifikaci této dohody, zatímco
Evropská komise (EK) požádala o její
posouzení Soudní dvůr," řekl mluvčí vlády v
Bukurešti, Dan Suciu. Ve stejném dni o zastavení
ratifikace informovalo i Rakousko.

Řecký parlament schválil návrh zákona
ohledně výměny dluhopisů, jenž předložila
vláda
Nyní, kdy byl návrh schválen, by Řecko mělo
předložit formální nabídku k výměně dluhopisů
soukromým věřitelům. Ti mají na reakci okolo 10
dnů. Výměna dluhopisů je nutná ke splnění
podmínek finanční pomoci Řecku o objemu 130
miliard eur. Celková ztráta soukromých věřitelů se
výměnou dluhopisů má pohybovat kolem 74%
investic. zákon zavádí pravidlo společného
postupu (CAC), kde platí, že pokud se k výměně
přihlásí většina soukromých věřitelů, ostatní k ní
budou přinuceni. Evropská komise (EK), že recese
v Řecku přetrvá i pátým rokem a odhaduje pokles
zdejší ekonomiky o 4,4% HDP v roce 2012.
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Za rok 2011 poskytlo Turecko 365 milionů
dolarů na pomoc Somálsku
Uvedla to v prohlášení kancelář premiérova
koordinátora styků s veřejností, v rámci
mezinárodní konference o Somálsku, která
proběhla ve čtvrtek v Londýně. Hladomor v
loňském roce zabil v zemi okolo 29 tisíc dětí a
Turecko stojí v čele států usilujících o poskytnutí
pomoci této suchem zmítané zemi a její podobně
postiženým sousedním státům. Istanbul hostil
mezinárodní konferenci o Somálsku, které
se zúčastnili i generální tajemník
OSN Ban Ki-moon, v květnu 2010.

Turecko započne jaderné rozhovory s Čínou
"Turecko brzy započne jaderné rozhovory s Čínou
o budování třetí jaderné elektrárny v
severozápadní oblasti země," uvedl
náměstek místopředsedy vlády Ali Babacan v
Istanbulu včera po setkání s viceprezidentem Číny,
jímž je Xi Jinping, přičemž poznamenal, že
"turecké dveře jsou otevřené dokořán pro
čínské banky." Turecko si bere za cíl vlastnit elkem
3 jaderné elektrárny do roku 2023. Viceprezident
Číny uvedl, že "V posledních 10 letech čínské
firmy podepsaly stavební zakázky v Turecku
přesahující 10 miliard dolarů," a dodal, že "obě
země by měly pracovat na posílení strategické
spolupráce."

Uruguayský prezident odsoudil přítomnost
britského prince na Falklandách
Podle prezidenta José Municy je ,,mise prince
Williama na území, které je předmětem sporu mezi
Argentinou a Spojeným královstvím nepříjemným
gestem". Prezident dodal, že ,,přítomnost britského
následníka trůnu může napjaté vztahy mezi
zeměmi ještě zhoršit". Dále uvedl, že ,,přítomnost
plavidel britského námořnictva by mohla znamenat
hledání ropných zásob v této oblasti". Tak tomu
bylo i před 30 lety. Uruguay stojí na straně
Argentiny a podporuje snahy o vyjednávání.
Spojené království je ochotno jednat o všem, jen
ne o nadvládě nad ostrovy.

Chilsko- peruánská hranice opět otevřena
Ve středu byla opět otevřena hranice mezi Chile a
Peru. Ta byla uzavřena kvůli přítomnosti min, které
byly prudkými dešti smyty na cesty. Podle
vedoucího pro imigraci z peruánského města
Tacna, které je hranici nejblíže, jsou hraniční cesty
plně normalizovány po dvoudenní uzavírce. V
oblasti se nachází nášlapné miny již od 70. let
minulého století. Uloženy zde byly kvůli napětí
mezi oběma zeměmi.

Mexiko získalo z přímých zahraničních investic
přes 114 miliard dolarů
Tato částka se počítá od roku 2006.

Nejatraktivnějším sektorem pro přímé zahraniční
investice se stal výrobní sektor. Podle Mexické
centrální banky se v roce 2012 přímé zahraniční
investice zvýší o dalších 19 miliard dolarů.
Prezident Felipe Calderón uvedl, že tato čísla jsou
důsledkem síly a konkurenceschopnosti mexické
ekonomiky. Dodal, že se země stala jednou z
nejspolehlivějších amerických zemí pro zahraniční
investice

Prezident Venezuely příští týden podstoupí na
Kubě další operaci
Díky ní mu bude odstraněna léze, která se nachází
na téměř stejném místě pánve, kde mu byl před
rokem diagnostikován rakovinový nádor. Tehdy
prezident Chávez podstoupil dvě operace. Podle
oficiálních zdrojů nalezená léze není zhoubného
původu.

Průzkumy odhalily další radioaktivní
kontaminaci způsobenou nehodou v jaderné
elektrárně Fukushima Daiichi
Stopy radioaktivity byly objeveny v mořské vodě a
organismech vzdálených 600 kilometrů od
japonských břehů. Průzkum v letošním lednu
provedla Woods Hole Oceanographic Institution.
Vedení této instituce však výsledky výzkumu
komentovalo s tím, že nalezení radioaktivity
samotné ještě neznamená výskyt nějakého
nebezpečí.

USA a KLDR znovu zasedly k jednacímu stolu
Setkání představitelů obou zemí probíhá v
čínském Pekingu. Jednání o severokorejském
jaderném programu jsou vůbec prvními jednáními
od prosince 2011, kdy zemřel dosavadní vůdce
KLDR Kim Jong-il. Američtí představitelé tak chtějí
zjistit, zdali je nový severokorejský vůdce nakloněn
myšlence dalších jednání o jaderném odzbrojení.
Cílem je obnovit šestistranné rozhovory přerušené
v roce 2009.

Afghánistánem zmítají četné protiamerické
demonstrace
Důvodem je nedávný incident na vojenské
základně Bagram, při kterém bylo americkými
vojáky spáleno několik náboženských materiálů
včetně samotného Koránu. Při demonstracích a
mnoha útocích na spojenecké jednotky v zemi již
zemřelo nejméně pět lidí. Lidé provolávají hesla
jako "smrt Obamovi" a hnutí Taliban již vyzvalo k
zabíjení a finálnímu poražení všech západních
jednotek, jako odplatu za urážku Koránu.

Credit Agricole hlásí za poslední kvartál 2011
ztrátu 3 miliard eur
Francouzská třetí největší banka tak za toto
období ztratila o 9,4% více než ve stejném období
v minulém roce. Její hlavní konkurenti, kterými

jsou Societe Generale a BNP Paribas, přitom
minulý týden hlásily naopak zisky. Důvodem těchto
statistik je především velké zapojení Credit
Agricole do situace ohledně řeckého dluhu. Akcie
této banky klesly v souvislosti s touto zprávou o
2,3%.

Australská premiérka na začátku příštího týdne
představí seznam kandidátů na post předsedy
Labouristické strany
Premiérka Julia Gillard zároveň oznámila, že je
ochotná ustoupit do pozadí a přenechat místo
jiným, aby tak mohl australský lid získat novou
stabilní vládu. Tento krok přichází poté, co se
naplno rozhořel spor mezi současnou premiérkou
a dnes již bývalým ministrem zahraničí Kevinem
Ruddem. Premiérka Gillard vyzvala ke stejnému
postupu i tohoto svého politického rivala. Další
parlamentní volby čekají zemi v roce 2013.

Spojené státy nevylučují možnost vyzbrojení
syrských rebelů
Dle agentury Reuters Washington do budoucna
nevylučuje možné vyzbrojení syrských rebelů,
ačkoliv se stále v prvé řadě kloní k diplomatickému
řešení. Podle vyjádření mluvčího bílého domu Jaye
Carneyho se sice Spojené státy nechtějí podílet na
akcích, které by přispívaly k větší militarizaci země,
nicméně dodal, že tím nejsou vyloučena i jiná
možná řešení situace. Mluvčí ministerstva
zahraničí USA Victoria Nuland uvedla:„ Pokud se
nepodaří přimět prezidenta Assada, aby se
podrobil tlaku, který je na něj vyvíjen, budeme
muset zvážit i jiná opatření.“

Ambasáda Spojených států v afghánském
Kábulu uzavřena
Silné protesty propukly již v úterý, kdy se rozšířily
zprávy o ničení náboženských materiálů včetně
několika výtisků koránu na americké vojenské
základně Bagram. Nejmenovaný zdroj z armády
pro agenturu AFP uvedl, že k pálení textů došlo ve
vězeňském zařízení kvůli podezření, že vězni
využívají svatou knihu a další materiály
k předávání vzkazů. V souvislosti s vlnou protestů
v Kábulu a dalších městech, při kterých byla
afghánská policie donucena použít ke zvládnutí
zhruba tisícového davu i střelné zbraně, došlo k
uzavření ambasády Spojených států a byly také
zrušeny veškeré cesty diplomatů. Vrchní velitel
spojeneckých sil John Allen se za celý incident
omluvil.

Mluvčí MZV Ruska: "Ke zrušení vzájemné
vízové povinnosti mezi EU a Ruskem by mělo
dojít zanedlouho"
Moskva přikládá zvláštní
význam otázce vzájemného zrušení vízové 
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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, e-mailem, 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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