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Americký prezident poblahopřál ruskému
premiérovi V. Putinovi k vítězství ve volbách
Americký prezident Barack Obama v pátek 9.
března telefonicky poblahopřál ruskému
premiérovi Vladimirovi Putinovi k vítězství v
ruských prezidentských volbách. Jak informovala
agentura Interfax s odkazem na slova
premiérova zástupce pro zahraniční otázky Jurije
Ushakova, telefonní hovor trval asi 20 minut a měl
"neformální povahu". Podle J. Ushakov americký
prezident uvedl, že je připraven "úzce
spolupracovat s nově zvoleným prezidentem
Ruské federace." Tématem hovoru byly také plány
na organizaci summitu Rusko-USA, bilaterální
spolupráce v oblasti globální bezpečnosti a
přistoupení Ruska k WTO.

Evropská unie bude pokračovat s
obchodováním s emisními povolenkami
"Evropská unie (EU) bude pokračovat se svým
systémem obchodování s emisními povolenkami,
jenž byl uložen leteckým dopravcům působícím
v její vzdušném prostoru," uvedl dánský ministr
klimatu v pátek, navzdory odvetným obchodním
opatřením, které zavedla Čína. "Dokud nebude
dosaženo globálního konsenzu o emisích uhlíku,
se bude EU držet svého vlastního
programu," řekl Martin Lidegaard.

V České republice probíhá veřejný soudní
proces se špičkami nejmenší koaliční strany
Proces s představiteli nejmenší koaliční strany
české vlády Věci veřejné (VV) byl zahájen u
Obvodního soudu v hlavním městě Praha v
pondělí tento týden. Soud se zabývá obviněními
mezi členy strany, přičemž někteří působí jako
poslanci, o údajných úplatcích ve straně a
"kupování si" poslanecké i stranické loajality.
Proces je veřejný a je sledován pozorně českými
médii, což vzbuzuje rozporuplné reakce. Český
prezident Václav Klaus již medializaci procesu
označil za "veřejné divadlo". Strana VV již kvůli
svému poslanci Vítu Bártovi, který je z uplácení
obviněn, způsobila koaliční krizi v dubnu 2011, kdy
média odhalila plán poslance Bárty na ovládnutí
veřejného prostoru v České republice českou
bezpečnostní agenturou ABL, která působí i v
Maďarsku, Slovensku, Polsku, Bulharsku, Turecku
a Rusku.

Pravděpodobně padla dohoda o pojmenování
Makedonie
Na posledním zasedání v Bruselu bylo dle
makedonského deníku Kapital dosaženo dohody
mezi premiérem Nikolou Gruevskim a jeho řeckým
protějškem Lucasem Papademosem o názvu
"Severní republika Makedonie". Dle anonymního
diplomata má řecký premiér nyní dva týdny k
zamyšlení, zda-li přijme návrh.

Chorvatský parlament jednomyslně ratifikoval
přístupovou smlouvu s EU
Chorvatský parlament v
pátek jednohlasně ratifikoval smlouvu o
přistoupení mezi Chorvatskem a Evropskou unií
(EU) a po ratifikaci dokumentu ve všech členských
zemích unie může Chorvatsko vstoupit do bloku již
1. července 2013. Smlouva byla podepsána v
Bruselu dne 9. prosince 2011 a prozatím jí
ratifikovaly Slovensko, Maďarsko, Bulharsko,
Itálie a Malta.

Španělské odbory vyzvaly k uspořádání
generální stávky 29. března 
Dvě hlavní španělské odborové organizace, UGT
a CCOO, v pátek vyzvaly ke generální stávce 29.
března na protest proti reformě trhu práce a

úsporným opatřením konzervativní
vlády. Generální stávka se bude konat těsně
předtím, než vláda představí svůj rozpočet pro rok
2012, který počítá se strmými výdajovými škrty, s
úmyslem udržet na uzdě rozpočtový deficit země.

Předseda Evropské rady: "S reformami může
Bosna a Hercegovina dosáhnout skutečného
pokroku"
Předseda Evropské rady (ER) Herman Van
Rompuy po schůzce s premiérem Bosny a
Hercegoviny, panem Vjekoslav Bevandou,
uvedl: "Velmi vítám vznik vlády pod jeho
vedením. To dokazuje, že političtí představitelé
Bosny a Hercegoviny jsou schopni
překonat vzájemné rozdíly a vytvořit společnou
vizi pro stabilní, prosperující a demokratickou
budoucnost své země," k čemuž předseda ER
dodal, že "S novou vládou Bosny a Hercegoviny
nyní mohou pokročit reformy a může být dosaženo
skutečného pokroku v integraci do EU. Žádám, aby
byl urychlen proces vstupu v platnost dohody o
stabilizaci a přidružení."

Bulharský premiér jmenoval novou náměstkyni
ministra práce a sociální politiky
Bulharský premiér Bojko Borisov jmenoval Zornitsu
Rusinovou jako náměstkyni ministra práce a
sociálních věcí. Ta bude mít na starosti
koordinaci činnosti v rámci operačního programu
Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ),
evropských programů a projektů,
mezinárodní aktivity ministerstva a politiky trhu
práce.

Šéf OBSE v Albánii: Volební reforma je
klíčovou pro integraci země
Šéf zastoupení Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) v Albánii Eugen
Wollfarth uvedl, že organizace podporuje zemi na
cestě v integraci do Evropské unie (EU). Pan
Wollfarth zmínil, že volební reforma má zásadní
význam právě pro demokracii a integraci. "Je
to složitý proces, který vyžaduje komplexní diskusi
o politickém a technickém aspektu věci. Právě o
této reformě se nyní jedná v albánském
parlamentu."

Tři kyperské banky oznámily účast na výměně
části řeckých dluhopisů
Tři kyperské banky- Kyperská národní
banka, Marfin Popular Bank a Hellenic bank již ve
středu oznámily, že se zúčastni dobrovolné
výměny části řeckých dluhopisů. Vliv řecké
dluhové krize na kyperské banky je označován
jako hlavní důvod pro opakované snižování ratingu
kyperské ekonomiky ratingovými agenturami.

Ratingová agentura Fitch dočasně zařadila
řecký rating do platební neschopnosti
Stalo se tak poté, co řecká vláda oznámila, že k
výměně části řeckých dluhopisů se připojil dostatek
soukromých věřitelů. Dříve stejný krok udělaly
konkurenční agentury Moody's a
Standard&Poor's. Agentura uvedla, že poté, co
bude výměna dluhopisů dokončená, vydá nové
hodnocení této země.

Zdravotní stav bývalého brazilského prezidenta
se zlepšuje 
Podle brazilského lékařského bulletinu se
zdravotní stav bývalého prezidenta Luize Inacia
Lula da Silva výrazně zlepšuje. Bývalý prezident v
únoru dokončil sérii chemoterapií. To proto, že mu
byla diagnostikována rakovina hrtanu. Přes to byl v
sobotu hospitalizován v Sýrijsko- libanonské
nemocnici v Sao Paulu kvůli plicní infekci.

Premiérka Jamajky zdůraznila, že by se země
měla plně osamostatnit a stát se republikou
Díky návštěvě britského prince Harryho v bývalých
koloniích Spojeného království na území Latinské
Ameriky premiérka země Portia Simpson Miller
znovu zdůraznila fakt, že by se Jamajka měla plně
odprostit od britské koruny. Tento ostrovní stát sice
získal nezávislost na Spojeném království roku
1962, ale královna Alžběta II. i nadále zůstala
hlavou státu. Na Jamajce ji zastupuje generální
guvernér. Transformace Jamajky v republiku bude
vyžadovat ústavní reformy a referendum.

Generální tajemník Rio +20 věří, že konference
proběhne bez problémů
Generální tajemník konference Rio+20 Sha
Zukang uvedl, že Brazílie, jakožto hostitelská země
dělá maximum pro to, aby červnová konference
proběhla bez problému. Vyzdvihl především silné
vedení země, které je odpovědno za hladký
průběh konference. Rio +20 navazuje na
konferenci Earth Summit Río'92. Na Rio +20 se
bude definovat model pro příštích 20 let, jehož
základními kameny je ochrana ekosystémů,
zvýšení kvality života nebo vymýcení chudoby.

Řecká vláda: "Se směnou dluhopisů souhlasí
85,8% věřitelů"
Dohoda mezi soukromými věřiteli a Řeckem je
pravděpodobně na světě. Oznámila to řecká vláda
a otevřela se jí tak cesta k dalším penězům. O tom
by dnes měli definitivně rozhodnou ministři financí
eurozóny. V případě kladného rozhodnutí, bude
Řecku poslán další záchranný balík ve výši 130
miliard eur.

Slovensko čekají předčasné volby
Minulá vláda premiérky Radičové padla poté, co se
rozhodla spojit hlasování o posílení záchranného
fondu eurozóny s hlasováním o důvěře vládě.
Vládní strana Svoboda a Solidarita návrh
však nepodpořila a ten prošel až při dalším
hlasování za podpory opoziční strany Směr. Ta
svou podporu vyměnila za předčasné
vypsání parlamentních voleb, které se konají zítra
10. března. Právě tato strana v čele s Robertem
Ficem má podle odhadů největší podporu voličů
(39,7%), však slovenští sociologové se shodují, že
takto nejisté odhady před volbami nepamatují.

Jednání mezi společnostmi Qantas a Malaysia
Airlines o možném spojení sil v rámci letecké
přepravy v Asii ztroskotala
Vedení Qantas uvedlo, že se nedohodlo s protější
stranou na přesných ekonomických podmínkách
nutných pro uskutečnění tohoto plánu. Akcie
těchto australských aerolinií následně
zaznamenaly pokles na burze v Sydney o 4%.
Vedení Qantas nevylučuje, že se o stejný krok
pokusí s jinými asijskými aeroliniemi. Společnost
se potřebuje dostat z finančních potíží, kterými v
poslední době prochází.

V západní metropoli České republiky byla
otevřena kancelář WTCA
Na západě České republiky ve městě Plzeň byla
otevřena kancelář World Trade Center Pilsen
působící pod licencí Asociace světových
obchodních center (WTCA) sídlící v New Yorku.
Cílem kanceláře je dle českého zpravodajství
Novinky.cz  podpora mezinárodního obchodu a v
rámci toho i přispívání k ekonomickému rozvoji
města Plzeň a regionu západních Čech. Město
Plzeň bylo zvoleno za evropské město kultury
2015 a nachází se zde podle odborníků jedna
z nejatraktivnějších průmyslových zón v České
republice. Působí zde společnosti jako například
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japonská společnost Panasonic nebo německý
koncern Daimler a jeho automobilka
Mercedes-Benz prostřednictvím
společností EvoBus Bohemia či MBtech, který zde
provozuje i svou akademii MBtech Academy pro
výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu.

Čínská inflace je na minimu za posledních
dvacet měsíců
Může za to především zpomalení nárůstu cen
potravin. Míra inflace v zemi za měsíc únor
činila 3,2% oproti 4,5% za leden. Cíl, který stanovil
současný premiér Wen Jiabao, hovoří o průměrné
inflaci za rok 2012 na úrovni 4%. Čínská
ekonomika se i nadále potýká se slábnoucí
evropskou poptávkou, která výrazně ovlivňuje
exportní politiku země.

USA: "Čína se stále více soustředí na
zdokonalování svých válečných dovedností na
poli kybernetiky"
To by podle zprávy zveřejněné Americko-čínskou
hospodářskou a bezpečnostní komisí mohlo pro
USA představovat závažnou hrozbu při případném
konfliktu s touto zemí. Čínská armáda podle USA
vyvíjí stále novou technologii pro konfrontaci na
poli informatiky, a to i ve spojení s významnými
telekomunikačními společnostmi. Zpráva také
varuje před obtížnou rozpoznatelností
potenciálního kybernetického útoku ze strany Číny
a následkem toho před značně opožděnou
možností na tento útok nějak reagovat.

Japonští rybáři ukončili další velrybářskou
sezónu, tentokrát však značně pod očekávání
Podle Japonské rybářské agentury byla naplněna
sotva třetina kvót stanovených pro uplynulou
sezónu. Japonsko sice vydalo zákon zakazující
komerční lov velryb na 25 let, nicméně i tak
každoročně rybáři uloví více než 1000 kusů zvířat
pro údajné výzkumné účely. S tím ovšem
nesouhlasí jak mezinárodní společenství, tak
ochránci zvířat. Japonská velrybářská flotila
vyplouvá každý rok na podzim a vrací se začátkem
následujícího jara.

Čína údajně blokuje kontrakty tamních firem s
evropskou společností Airbus kvůli zákonu o
emisích vydaném Evropskou unií
To na tiskové konferenci oznámil ředitel dceřiné
společnosti Airbusu EADS Louis Gallois. Zákon,
který nařizuje pokutovat ty aerolinie, které překročí
stanovený limit emisí oxidu uhličitého, vešel v
platnost 1. ledna tohoto roku a jeho hlavním
odpůrcem byla krom většiny aerolinií právě Čína.
Peking tuto záležitost nikterak nekomentoval, a tak
zatím není jasné, zdali přistoupila čínská vláda k
takovým postupům či nikoliv. Z celé situace by tak
nakonec mohla vytěžit nejvíce třetí, americká

strana, reprezentovaná společností Boeing.
Aerolinie Air China však popřely, že by vláda
jakkoliv zasahovala do jejich objednávek u
společnosti Airbus, a že by jakkoliv uvažovaly o
zrušení dosavadních kontraktů s evropským
výrobcem letadel.

Automobilka BMW zaznamenala výrazný nárůst
zisku díky silnějším prodejům v Číně
Zisky společnosti za rok 2011 vystoupaly o 51% na
celkových 6,43 miliardy USD. Její prodeje přitom
vzrostly o 14% s celkovou hodnotou 90,1 miliardy
USD. Ředitel BMW Norbert Reithofer dodal, že
takové statistiky vysoce předčily dřívější odhady.
Prodeje prý byly navýšeny především díky
stoupající poptávce po luxusních a sportovních
vozech v Číně.

Toyota z bezpečnostních důvodů svolává k
opravám dalších 680 000 vozů
Celkem 681 500 vozidel této značky, které byly
prodány na americkém trhu, bylo nyní svoláno zpět
do servisů k opravám. Kvůli odhaleným výrobním
vadám se tak již stalo po několikáté v posledních
dvou letech. Nyní se jedná o problémy se
startovacím zařízením automobilů. Ty se týkají
především modelů Camry, Venza a Tacoma.
Podobné potíže způsobují společnosti Toyota
nemalé finanční ztráty.

Čínská vláda: "Protesty v Tibetu nenaruší
regionální rozvoj v této oblasti"
Podle čínských úřadů nemají demonstrativní
sebevraždy mladých tibetských mnichů, které se v
posledních několika měsících odehrávají, žádný
vliv na vládní postupy v této oblasti. Komunistická
strana Číny se navíc nechala slyšet, že
"separatistické tendence podporované Dalai
Lamou jsou předem odsouzeny k nezdaru".
Tibetský exilový duchovní vůdce již dříve prohlásil,
že nikterak nepodporuje činy mladých Tibeťanů,
ale také dodal, že  poukazují na nedostatek
náboženské svobody v zemi.

Výsledky indických voleb se staly pohromou
pro Kongresovou stranu
Celostátní volby do legislativních shromáždění
jednotlivých indických států znamenaly pro tuto
stranu ztrátu potřebné většiny téměř ve všech
důležitých státech, jako například ve státě Uttar
Pradesh. Čistou většinu se Kongresové straně
podařilo obhájit pouze ve státě Manipur. Za
důvody neúspěchu jsou považovány především
obvinění ze zpomalení ekonomického růstu země,
vysoké inflace a četných korupčních skandálů.
Tyto volby byly navíc vnímány jako jeden z
klíčových ukazatelů pro celonárodní parlamentní
volby v roce 2014.

Řecko se ohradilo proti prohlášení Turecka o
možné anexi Severního Kypru
Řecký ministr zahraničí Stavros Demas prohlásil,
že nedávné výroky tureckého ministra pro
evropské záležitosti Egemena Bagise o
možnosti anexe Severokyperské turecké republiky
ukazují skutečné turecké záměry ve vztahu ke
"kyperské otázce". Řecký ministr řekl, že "je nyní
jasné, kdo je na vině z nedostatku pokroku u
jednacího stolu", a zdůraznil, že Řecko je nadále
odhodláno dosáhnout celkového řešení situace na
Kypru a Objasnil, že Řecko je i nadále odhodlána k
dosažení celkového dohodnutého
řešení kyperského problému a že odmítá přistoupit
k dialogu v rámci "nějakého alternativního plánu
Turecka a jeho hrozeb".

Turecko se připravuje na "rozhodující"
diplomatické kroky v otázce Sýrie
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu
prohlásil, že Turecko se připravuje na "rozhodující"
diplomatickou iniciativu při řešení situace v Sýrii.
Turecký ministr zahraničí připomněl, že turecký
premiér Recep Tayyip Erdogan se 28. března
chystá navštívit íránský Teherán, kde se 29.
března bude konat summit Ligy arabských států, a
dále že se na začátek dubna chystá plánovaná
konference o Sýrii v Istanbulu. Ministr Davutoglu
dále uvedl, že Turecko komunikuje a nadále bude
jednat o Sýrii i s Ruskem, a to i přes "rozdílné
názory".že Turecko bude nadále mluvit s
Ruskem v této otázce, bez ohledu na rozdíly v
názorech. Podle tureckého ministra jak Rusko tak
Írán očekávaly, že se syrské vládě podaří situaci
uklidnit a že se nastaví kurz směrem k reformám,
ovšem Turecko dle slov svého ministra takové
přesvědčení již dávno ztratilo.

Keňská vláda chce propustit na 25 000
zdravotníků
Poté, co lékařský personál odmítl ukončit týdenní
stávku, plánuje ho keňská vláda propustit. Zároveň
vyzvala všechny nezaměstnané lékaře či lékaře
v důchodu, aby volná místa následně zaplnili.
Odbory žádají navýšení platu. Podle lékařů se je
vláda snaží vydírat. „Je to hra na kočku a myš,
nemůžete vyhodit celou pracovní sílu ve
zdravotnictví. Je to trik, jak nás dostat zpět do
práce. My budeme ve stávce pokračovat, dokud
naše požadavky nebudou splněni,“ uvedl mluvčí
lékařské společnosti Alex Orina.

USA údajně neplánují operace tajných služeb v
Afghánistánu po roce 2014
Po odchodu amerických vojáků z Afghánistánu prý
nejsou v plánu žádné další akce CIA pro tuto zemi,
řekl médiím admirál William McRaven, který je
velitelem zvláštních operací americké armády.
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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, 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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