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Francouzský prezident se vyjádřil k incidentu v
Toulouse 
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes ve
svém projevu z Elysejského paláce oznámil, že
útočník z Toulouse byl identifikován a je obklíčen
ve svém domě. Pachatel, jenž se hlásí k Al-Káidě,
je podezřelý z vražd tří dětí a učitele před
židovskou školou a také z
útoků, při nichž minulý týden přišli o život tři
francouzští vojáci. Nicolas Sarkozy vyjádřil
soustrast rodinám zesnulých a obdiv k policistům,
kteří byli při zásahu zranění. Dále se vyjádřil,
že podobné činy nesmí Francii rozdělovat.

Bosna a Hercegovina má v úmyslu požádat o
členství v EU v červnu
Úředníci v Bruselu ve středu oznámili, že Bosna a
Hercegovina chce podat žádost o členství v
Evropské unii (EU) během několika měsíců,
předtím však musí změnit svou ústavu, aby tak
ukončila diskriminaci národních menšin. "Naším
cílem je podat důvěryhodnou žádost o členství v
červnu," uvedl Bakir Izetbegovič,
muslimský zástupce v tripartitním předsednictví
Bosny a Hercegoviny, po setkání s předsedou
Evropské komise (EK) José Manuelem Barrosou.
Pan Izetbegovič vyjádřil naději, že země změní
svou ústavu, aby splnila rozsudek
Evropského soudu pro lidská práva, který uvádí,
že systém bosenské reprezentace rozdělené mezi
muslimy, Srby a Chorvaty diskriminuje Romy
a Židy, kteří se ucházejí o veřejnou funkci. Dle
pana Barossy jsou požadované změny ústavy
"rozhodující podmínkou" pro podepsání dohody o
stabilizaci a přidružení s EU, což je důležitým
krokem na cestě ke členství v EU.

Chorvatský ministr obrany se setkal s
vedoucím Delegace EU
Chorvatský ministr obrany Ante Kotromanović se
dnes setkal s vedoucím Delegace EU v
Chorvatsku, velvyslancem Paulem
Vandorenem. Ministr seznámil velvyslance s
iniciativami zemí regionu v rámci tzv. Smart
defence koncepce Severoatlantické aliance a
využívání společných obranných schopností, mimo
jiné zde zmínil spolupráci s Českou republikou v
otázce sjednocení výcviku pilotů. Rozhovor se
týkal rovněž další restrukturalizaci chorvatských
ozbrojených sil a nových strategických obranných
dokumentů, zaměřených zejména na vybavení
a modernizaci armády.

Ukrajinský prezident V. Janukovyč: "Vstupu
Ukrajiny do EU a do Celní unie brání ústava"
Prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč dnes oznámil,
že země nemůže vstoupit do celní unie Ruska,
Běloruska a Kazachstánu vzhledem k povaze
ukrajinské ústavy, která zemi zakazuje delegovat
svou národní suverenitu nebo její části na jakékoliv
nadnárodní orgány. Změna ústavy může podle něj
proběhnout pouze na základě národního
referenda. Stejné důvody jsou překážkou vstupu
Ukrajiny do Evropské unie, což však zemi podle
slov prezidenta nebrání v tom, aby pokračovala v
cestě evropské integrace. Ukrajinské ministerstvo
zahraničních věcí dnes potvrdilo, že 30. března by
mělo proběhnout parafování dohody o přidružení
Ukrajiny k Evropské unii.

Rusko zlikviduje do konce roku 2015 své
chemické zbraně
V rámci úmluvy OSN o likvidaci chemických zbraní
již Rusko zlikvidovalo 60% svých
stávajících zásob a do konce roku 2015 má v
plánu zlikvidovat zbylých 40%. Informoval o tom ve
středu šéf výboru pro obranu a bezpečnost Rady

federace Viktor Ozerov na základě výsledků
jednání o této otázce se zástupci Organizace pro
zákaz chemických zbraní (OPCW).

Turecko usiluje o udělení výjimky z amerických
sankcí proti Íránu
Turecký ministr energetiky Taner Yildiz informoval
o tom, že se uskutečnila jednání o udělení
výjimky ze sankcí USA na dovoz ropy ze
sousedního Íránu. Podle tureckého ministra
současná jednání probíhají na "úrovni
firem". Turečtí představitelé odmítli připojit se k
nejnovějším sankcím USA a EU vůči Íránu, které
zahrnují zákaz dovozu ropy, protože prosazují
jednání a diplomacii před nátlakem. Turecko je
ovšem také významným dovozcem a zastavení
dovozu by si nyní nemohlo dovolit, neboť 1/5
zemního plynu a 1/3 ropy pochází z Íránu.

EU uvaluje sankce na manželku syrského
prezidenta
Zástupci členských států EU se v Bruselu dohodli
na uvalení sankcí proti manželce syrského
prezidenta. Asma Assad nebude moci cestovat do
jakékoliv země EU a bude jí znemožněno provést
nákup v každé společnosti, která má sídlo na
území EU. Sankce ještě musí schválit jednotliví
ministři členských států.

Rada bezpečnosti OSN zaujala jednotný postoj
k Sýrii
Rada bezpečnosti OSN, včetně Ruska a Číny,
podpořila úsilí vyslance OSN a Ligy arabských
států pro Sýrii Kofiho Annana a ve svém
prohlášení oznámila, že podnikne blíže
nespecifikované "další kroky", pokud syrská vláda
nesplní mírový plán předložený Kofi Annanem,
který požaduje příměří a přístup pro humanitární
organizace do země.

Zemětřesení v Mexiku o magnitudu 7,9 stupňů 
Ve středu zasáhlo jih Mexika zemětřesení o
magnitudu 7,9 stupňů Richterovy škály. Jeho
epicentrum se nacházelo ve středu státu Gurrero
jen několik set kilometrů od hlavního mesta Mexico
city. Největší otřesy byly zaznamenány ve státech
Guerrero, Mexico city a Oaxaca. Cítili je ale
obyvatelé i dalších 10 mexických států. V hlavním
městě otřesy způsobily i chvilkové výpadky
elektřiny. Obnovení jejího chodu, stejně tak jako
činnosti vodovodů nebo metra by měly být dnes
plně obnoveny. Podle posledních informací je 11
lidí zraněno, žádná úmrtí nejsou hlášena.
Zemětřesení způsobilo převážně škody na
budovách.

Saúdská Arábie vyzývá k vyřešení situace v
Bahrajnu z obav před nepokoji ve svých
východních provinciích
Saúdská Arábie požaduje po vládě Bahrajnu a
bahrajnské opozici urychlené řešení politické krize,
která by, jak vyplývá z obav saúdskoarabské vlády,
mohla zhoršit boje v Sýrii a destabilizovat východní
provincie Saúdské Arábie, neboť zde žijí převážně
příslušníci šíitské menšiny. Bahrajn je nyní v
politické krizi a na ulicích hlavního města dochází
stále ke střetům demonstrantů, do jejichž čela se
staví šíitští duchovní, s bezpečnostními složkami.
Hlavní šíitská opoziční strana Wefaq, která minulý
rok v době nejintenzivnějšího povstání vedla
mírové rozhovory, se nyní k novým jednáním staví
negativně, a to i protože před rokem jednání
přerušila saúdskoarabská intervence se
souhlasem bahrajnské vlády.

Armáda v Mali obsadila prezidentské sídlo, na
severu pokračuje úspěšné povstání Tuaregů
Maliští vojáci obsadili podle zdrojů agentury
Reuters prezidentský palác v hlavním městě
Bamako. Podle svědků došlo v hlavních kasárnách
také ke střelbě. Ministr obrany Mali zatím s vojáky
vede neúspěšná jednání. Situace v Mali začala být
vážná vzhledem k nespokojenosti obyvatel s
řešením povstání na severu, kde se těžce
ozbrojeným Tuaregům daří poslední měsíce
zatlačovat armádu Mali a získávat stále větší
území pod svou kontrolu. Více k posledním
událostem v Mali.

Bývalý premiér Guiney-Bissau jasně vyhrál
první kolo prezidentských voleb
Bývalý premiér Guiney-Bissau Carlos Gomes
Junior získal v prvním kole 49% všech hlasů a
jasně tak porazil svého soupeře bývalého
prezidenta Kumbu Yala, který získal 23% hlasů
podle volební komise. Přesto se nepodařilo
hlavnímu favoritovi prezidentské volby Gomesi
Juniorovi získat nadpoloviční většinu všech hlasů,
aby se tak mohl vyhnout druhému kolu volby.
Kandidát Kumba Yala okamžitě po vyhlášení
výsledků oznámil své pochyby o volebním procesu
a požádal o zrušení volebních výsledků pro
podvod.

Import brazilské sóji do Číny se 3x zvýšil
V porovnání s březnem roku 2011 se import
brazilské sóji do Číny zvýšil 3x. Sojového oleje se
dovezlo až 8x více, než v březnu 2011. Proto také
dovoz brazilské sóji předčil dovoz sóji z Argentiny.
I přes to Argentina do Číny exportovala na 70 000
tun sojového oleje. Celková předpokládaná
hmotnost letošní úrody sóji v Brazílii a Argentině
byla společností Oil world snížena na polovinu
původní předpokládané sklizně. To kvůli
nepříznivému počasí, které sužovalo sever
Argentiny a jih Brazílie.

Egyptský soud zrušil rozsudek pro odsouzené
policisty za zabití demonstrantů
Trest v podobě jednoročního vězení pro 11
policistů za zabití 22 demonstrantů a zranění 44
dalších během loňských protestů proti bývalému
prezidentu Husni Mubaraku byl zrušen. Soudce
Sabri Hamed argumentoval, že policisté měli
legitimní právo k sebeobraně, když dav
demonstrantů začal házet kameny a zápalné
bomby na policejní stanici. Soud osvobodil i další
tři policisty. Pozůstalí obětí tento krok odmítají.

Islamistická skupina Boko Haram ukončila
jednání s nigerijskou vládou
Militantní islamistická skupina Boko Haram uvedla,
že všechny "možné dveře k vyjednávání" byly
zavřeny. Podle Boko Haram neexistuje jistota, že
vláda splní své sliby a označila ji za "nevěřící".
Islamistická skupina využívá
etnicko-náboženských sporů v zemi a chce zavést
islámské právo šaría. V Nigérii zemřely stovky lidí
následkem dlouhotrvajících útoků skupiny.

Světová banka: "Na nelegální těžbě dřeva ztrácí
státy miliardy dolarů"
Podle analýzy "Spravedlnost pro lesy", kterou
vytvořila Světová banka, je nelegální těžba dřeva
umožněna zkorumpovanými úředníky a
organizovaným zločinem. Mezi africké země, které
na nelegální těžbě dřeva tratí, patří především
Madagaskar a několik zemí na západě kontinentu.
Podle Světové banky je každou sekundu vytěžen
les velikosti fotbalového hřiště.
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Náměstek ministra školství v Keni byl
odsouzen za zpronevěru  51 milionů dolarů
Náměstek keňského ministra školství Enos
Magwa byl odsouzen za zpronevěru peněz na tři
roky odnětí svobody - jde o krádež finančních
prostředků a zmanipulování účetnictví. Celková
suma, o níž stát přišel, je 51 milionů dolarů. Enos
Magwa musí zaplatit pokutu ve výši necelých 45
tisíc dolarů, pokud tak neučiní, prodlouží se mu
doba strávená ve vězení o dva roky. Korupce je v
Keni považována za jeden z hlavních problémů -
Transparency  International si to myslí 97 %
obyvatel Keni.

Mezinárodní měnový fond varuje před šokem
globální ekonomiky v případě narušení
dodávek ropy z Íránu
Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Christine Lagarde varovala, že pokud dojde k
narušení dodávek ropy z Íránu, který je v rámci
států OPEC druhým největším vývozcem ropy,
hrozí nárůst cen ropy až o 30%  a s tím i šok pro již
tak oslabenou globální ekonomiku. MMF také
varuje, že spolu s ropným šokem, který by mohl
nastat, by došlo také k nárůstu cen dalších
komodit, které jsou dnes na těžbu ropy vázány.

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců:
"Kvůli napětí s Íránem hrozí ztráta až 5 miliard
dolarů"
Generální ředitel Mezinárodního sdružení
leteckých dopravců (IATA)  Tony Tyler uvedl, že
globální letecký průmysl by mohl mít ztráty až přes
5 miliard dolarů v tomto roce pokud by se cena
barelu ropy vyšplhala na 150 dolarů kvůli napětí
mezi Západem a Íránem. Ředitel IATA varoval, že
letecká doprava je nyní "v křehkém stavu" a
prognózy počítají s 2% růstem, pokud se ovšem
dostane pod 2%, hrozí také poprvé v historii
kolektivní ztráta napříč leteckými dopravci. IATA
sama podpořila sankce proti Íránu zastavením
svých platebních služeb pro pasažéry íránských
státních aerolinek IranAir.

Společnost JP Morgan kupuje 19.9% podíl v
čínské firmě Bridge Trust Co.
Hodnota investice není známá. Většinovým
vlastníkem Společnosti Bridge Trust je státem
kontrolovaná firma China Power Investment
Financial Co. V současnosti jsou zahraniční
investice do čínských svěřeneckých fondů
omezeny maximální výší 20% podílu.

Republikán M. Romney dosáhl výrazného
vítězství v primárkách ve státě Illinois 
Přesvědčivé vítězství M. Romneyho nad jeho
hlavním rivalem R. Santorumem ho přibližuje k
celkovému vítězství a republikánské prezidentské
nominaci pro následující volby. V projevu ke svým

příznivcům po vítězství řekl, že „volby jsou otázkou
výběru a dnes si statisíce lidí v Illinois vybralo
přidat se k milionům dalších po celé zemi, kteří se
již připojili k naší věci. Nabízím opravdovou volbu a
nový začátek. Mám přesnou vizi a dostatek
zkušeností na to, abych tuto zemi vyvedl z krize.“
Po přepočtu 95% hlasů M. Romney vítězil se
ziskem 47% hlasů, na druhém místě byl R.
Santorum s 35%, další dva kandidáti R. Paul a N.
Gingrich již výrazně ztráceli. V současnosti tak v
počtu volitelských hlasů republikán Romney
jednoznačně vede, jeho rivalům nyní pouze zbývá
naděje, že se mu do nominačního sjezdu
republikánské strany nepodaří zajistit potřebných
1144 hlasů a o konečném vítězi tak rozhodne až
srpnový nominační sjezd.

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) spojí
síly s čínskou společností Chery Automobile
Tento krok by jí měl podle očekávání připravit půdu
pro vstup automobilů značky Jaguar a Land Rover
na čínský automobilový trh. Obě automobilky by
také měly zřídit společné výzkumné a vývojové
centrum. JLR je vlastněna indickou společností
Tata Motors, a ačkoliv Chery vyrábí automobily
jiného typu než JLR, vsází bývalá britská ikona
automobilového průmyslu na její dobrou znalost
největšího světového trhu s automobily. V
budoucnu má JLR v plánu rozšířit na čínské území
i výrobu motorů a dalších komponentů.

Čína prý zaznamenává větší počet
kybernetických útoků ze zámoří než dříve
Zprávu o masivním nárůstu útoků zahraničních
hackerů přinesla státní organizace CNCERT
věnující se otázkám internetové bezpečnosti.
Podle ní ovlivnily hackerské útoky přes 8,9 milionu
čínských počítačů v roce 2011, což je o 5 milionů
napadených počítačů více než v roce
předcházejícím. Z útoků na stránky a servery
mezinárodních organizací je však často
obviňována právě Čína. Tamní vláda ale jakékoliv
spojitosti s těmito počiny odmítá.

Jaderní inspektoři OSN oficiálně pozváni do
KLDR
To potvrdil hlavní představitel pro nukleární
problematiku v Severní Koreji Ri Yong-ho. Tento
krok je prý součástí dohody se Spojenými státy.
Její průběh by však mohlo narušit Severní Koreou
plánované vyslání satelitu na oběžnou dráhu, které
by mělo proběhnout mezi 12. a 16 dubnem ku
příležitosti oslav narozenin velkého vůdce Kim
Ir-sena. Jakékoliv odpálení, byť jen nosné rakety,
však bude podle mezinárodního společenství
bráno jako poručení rezoluce Rady bezpečnosti
OSN a USA tento krok již předem označila za
provokativní.

Barmské parlamentní volby- vláda pozvala
pozorovatele z organizace ASEAN, Evropské
unie i Spojených států
Organizace ASEAN již dříve požádala o možnost
vyslání 23 delegátů ze všech členských zemí. Ti
tak spolu s pozorovateli z EU a USA budou vůbec
poprvé v historii dohlížet na průběh parlamentních
voleb v Barmě. Doplňovací volby o celkem 48
parlamentních míst jsou vnímány jako klíčové pro
budoucí průběh demokratických reforem v zemi.
Mnozí analytici však tvrdí, že pozvání zahraničních
pozorovatelů má pouze symbolický význam. Volby,
ve kterých je ostře sledována především účast
prodemokratické aktivistky Aung San Suu Kyi a její
strany NLD, se uskuteční 1. dubna.

USA uvalily cla na čínské výrobce solárních
panelů
Podle amerických vládních představitelů jsou
společnosti jako Suntech či Changzhou Trina Solar
Energy podporováni čínskou vládou v rozporu s
pravidly hospodářské soutěže. Cena solárních
panelů na americkém trhu se vlivem přílivu
čínského zboží propadla za minulý rok o 30%. V
roce 2011 byly z Číny do USA dovezeny solární
panely v hodnotě 3,1 miliardy USD. Čínští výrobci
budou nyní čelit clům ve výši pohybující se v
průměru okolo 4%. Tento krok ze strany americké
vlády představuje poslední z mnoha obchodních
třecích ploch mezi USA a Čínou.

Britský princ William se vrátil zpět do vlasti z
mise na Falklandech
Mise prince Williama na falklandských ostrovech
trvala 6 týdnů. Během nich byl jedním ze 4
pátracích záchranných pilotů Královského letectva.
K návštěvě prince Williama na ostrovech, které
jsou důvodem sporu mezi Argentinou a Spojeným
královstvím,  se vyjádřily i některé latinskoamerické
státy. Buenos Aires jeho přítomnost na ostrovech
označila za ,,provokující". Britský ministr zahraničí
William Hague ale ujistil, že mise prince Williama
byla pouze rutinní vojenskou záležitostí.

Spojené státy americké se obávají íránského
vlivu v Jemenu
Americký velvyslanec v Jemenu Gerald Feierstein
vyjádřil obavy z pronikání Íránu do oblasti
severního Jemenu. Zdůraznil, že Írán využívá
politické nestability v zemi k posílení vlastního vlivu
v Jemenu. Kvůli povstání a bojům v provinciích
Hajjáh a Sa’ada přišlo podle údajů OSN o domov
na 350 000 lidí. V těchto oblastech se nedaří
uplatňovat vládní autoritu jemenské vlády v Sanaa.

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, 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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