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Rusko slíbilo poskytnout další humanitární
pomoc Tádžikistánu
Rusko v nejbližší době poskytne další
humanitární pomoc Tádžikistánu, a to v
souvislosti se složitou situací, v níž se země
nachází po letošní náročné zimě. Oznámil o tom
dnes ruský premiér Vladimir Putin v průběhu
telefonického rozhovoru s prezidentem
Tádžikistánu Emomali Rahmonem.
Dlouhotrvající zima způsobila velké škody
národnímu hospodářství země, jež jsou nejvíce
znatelné v odvětví živočišné výroby. V lednu a
únoru byla Tádžikistánu poskytnuta humanitární
pomoc v hodnotě více než 6 miliónů dolarů ze
strany 22 zemí světa. Zahrnovala mimo jiné
zásoby mouky, rostlinného oleje, léků, ale také
obuvi a oblečení. Mezi dárcovské země s
největším podílem humanitární podpory patřil
Egypt s 35,3%, Rusko s 18,1%, Nizozemsko s
15,1% a Írán s 6,6%.

Bílý dům vzkázal ruskému ministerstvu
zahraničí, že se obává o bezpečí amerického
velvyslance v Moskvě
Administrativa amerického prezidenta v
pátek zaslala Rusku stížnost týkající se slovních
útoků na amerického velvyslance
v Rusku Michaela McFaula a vyjádřila pochybnosti
o jeho bezpečí. Informoval o tom americký
televizní kanál "Fox News". Velvyslanec si dříve na
své stránce na Twitteru stěžoval na
pronásledování ze strany novinářů z ruského
státního kanálu NTV, a zároveň vyjádřil podezření,
že získávají informace o jeho pohybu pomocí
odposlechu telefonních rozhovorů a čtení
emailových zpráv.

EU a Ukrajina parafovali dohodu o přidružení
Ukrajina a EU dnes parafovali dohodu o
přidružení, která předpokládá vytvoření zóny
volného obchodu a usnadnění vízového režimu.
Oznámila o tom agentura UNIAN. Zástupci
mise EU na Ukrajině dříve uvedli, že se jedná o
"čistě technický krok", a že od něj ke vstupu
dohody v platnost je ještě daleko. Původně se
očekávalo, že smlouva o přidružení
bude podepsána do konce roku 2011, avšak k
zastavení procesu sbližování došlo z důvodu
Evropou ostře kritizovaných soudních procesů s
představiteli ukrajinské opozice (zejména s
bývalou ukrajinskou premiérkou Julií Tymošenko),
které jsou podle EU politicky motivované.

KLDR uskutečnila test raket krátkého doletu
Dle oficiálního vyjádření jihokorejské armády
vypálila KLDR dvě cvičné rakety ze základny na
západním pobřeží. Cvičné odpaly prý byly
uskutečněny s cílem zlepšení vlastností raket.
Podle expertů neměly tyto testy nic společného s
testy balistických raket dlouhého doletu, které byly
zakázány Radou bezpečnosti OSN. Přestože
KLDR uskutečnila již dvakrát test jaderné bomby,
experti i nadále pochybují o tom, že by tamní
technici byli schopni zařízení zmenšit natolik, aby
se vešlo do hlavice nesené balistickou raketou
dlouhého doletu. Mezinárodní tlak na
severokorejskou vládu, aby neuskutečňovala
žádný odpal raket dlouhého doletu je však stále
velký.

Čínská vláda plánuje zkušebně zavést finanční
reformu ve městě Wenzhou
Čínská vláda se rozhodla v omezené míře
liberalizovat finanční trh ve městě Wenzhou v
provincii Zhejiang. Vláda umožní místním
obyvatelům přímo investovat v zahraničí a legálně
zakládat úvěrové společnosti. Cílem je, aby i malé

a středně velké podniky v regionu dosáhli na
úvěry, které by jim jinak banky vlastněné státem
neposkytly.

Prezidentka Brazílie na návštěvě Indie
Ihned po ukončení summitu BRICS v Indii
započala brazilská prezidentka Dilma Rousseff
svou oficiální návštěvu země. Během své návštěvy
by měla prezidentka podepsat několik smluv o
vzájemné spolupráci mezi Indií a Brazílií.
Spolupráce se týkají sektorů, jakými je věda,
vesmírný výzkumný program, technika, ochrana
životního prostředí nebo jaderný program. Podle
prezidentky Rousseff byla cesta do Indie velice
plodná pro obě země a vzájemnou spolupráci.

Předvolební kampaň v Barmě je údajně
narušována tamní vládou
Dle hlavní opoziční představitelky Aung San Suu
Kyi nebudou nadcházející doplňovací volby
svobodné ani čestné. Suu Kyi také prohlásila, že
členové její strany (NLD - National League for
Democracy)byli napadáni, bylo jim vyhrožováno a
stranické plakáty byly záměrně ničeny. Zvolení do
parlamentu by umožnilo disidentce Aung San Suu
Kyi vytvořit oficiální opozici k dosavadní
polovojenské vládě.

Orinocký ropný pás zaznamenal rekordní
produkci
Produkce Orinockého ropného pásu přesáhla 1
200 000 barelů za den. To díky speciálnímu plánu,
který měl umožnit vyšší produkci v této oblasti.
Tyto informace oznámil venezuelský ministr ropy a
dolů Rafael Ramírez. Právě on tento týden uvedl,
že by venezuelská ropná společnost PDVSA
mohla spolupracovat s kolumbijskou společností
Ecopetrol. Tato spolupráce by mohla vést k
obnovení produkce na 4 ropných polích na území
Venezuely.  Již minulý týden prezident země Hugo
Chávez potvrdil růst ropných rezerv Venezuely. Ve
venezuelských vodách se nyní nachází na 300
miliard barelů ropy. 

Výkonný ředitel společnosti Apple navštívil
Čínu  
Tim Cook, výkonný ředitel Apple Inc., se setkal s
čínským vicepremiérem Li Keqiangem. Jednali o
ochraně duševního vlastnictví, rovných
podmínkách pro zahraniční společnosti a
investičních úmyslech společnosti Apple v Číně.
Apple vede spor o značku iPad se společností
Proview Technology Shenzhen Co Ltd., která tvrdí,
že na ni má na čínském území výsadní práva.

Asijské státy posilují devizové rezervy
Kambodžský ministr financí Vong Seyvisoth
prohlásil, že se zástupci zemí sdružených v
mezinárodní organizaci ASEAN a dále
Číny, Japonska a Jižní Korey shodli na
zdvojnásobení devizových rezerv na 204 miliard
USD. Návrh má být schválen na schůzi ministrů
financí v pátek. Navýšení devizových rezerv ve
společném fondu má za účel zabránění rozšíření
ekonomické krize z EU a USA.

Země BRICS zveřejnily závěrečnou deklaraci
summitu v Novém Dillí
Členské země odsouhlasily dvě zásadní dohody,
které se týkají oblasti financí a obchodu. Jejich
součástí je užívání domácích měn zemí při
obchodu a investicích, které přinese snížení
závislosti ekonomik na americkém dolaru. Povede
také ke snížení transakčních poplatků. Dalším
bodem je závazek členských států na přípravě
založení BRICS banky, která by tak byla první
institucí tohoto uskupení. Její hlavní funkcí by bylo

poskytování investic do rozvoje infrastruktury a
zajištění finanční podpory projektům týkajících se
trvale udržitelného rozvoje. Země také budou
pokračovat v budování pravidelných ministerských
konferencí, zejména v klíčových oblastech financí,
státního rozpočtu a zemědělství.

Exxon Mobile ztratil pozici světové jedničky v
těžbě ropy
Americká těžařská společnost, která byla až do
loňského roku největším producentem ropy na
světě, vykázala za rok 2011 pokles těžby o 5%.
Naopak její největší konkurent, společnost
PetroChina, navýšila svůj objem těžby za poslední
rok o 3,3%. I přes současný pokles zůstává
ExxonMobile společností, která vykazuje vyšší zisk
i celkovou hodnotu než její konkurenti. Pokles je
údajně způsoben vyčerpáním některých
zdrojových oblastí a danými regionálními limity
objemu těžby. Další pokles je očekáván i do
budoucna.

Produkce mědi v Mexiku stoupla o 25,8%
V únoru letošního roku bylo v Mexiku vytěženo o
25,8% mědi více, než ve stejném měsíci loňského
roku. Celkově bylo za únor letošního roku vytěženo
na 33,8 tun mědi. Svůj podíl na tomto čísle má
reaktivace jednoho z největších ložisek mědi na
světě, důl Buenavista. Ten patří těžařské
společnosti Grupo México. Znovuotevřen byl v
roce 2010 po 3 leté pauze, kdy jej sužovala stávka.
Produkce dolu Buenavista byla započata na konci
roku 2010. Podle statistického úřadu INEGI se
celkově produkce kovů v zemích latinské Ameriky
zvedá. Jedná se zejména o těžbu mědi, zinku
nebo stříbra.

Státy BRICS apelují na západní mocnosti
Členové tohoto hnutí usilují o získání většího počtu
hlasů v mezinárodním měnovém fondu. Zároveň
označily země západního světa za viníky v otázce
rozpoutání finanční krize a obvinily je z ohrožení
globální ekonomiky. Podle zemí BRICS je reforma
v hlasování nezbytná pro udržení efektivity a
legitimity MMF. Tato reforma byla navržena v roce
2010 a momentálně se čeká na její ratifikaci USA.

Indie změnila své stanovisko ohledně
perzekuce demonstrantů v Kašmíru
Více než 20 tisíc indických mladistvých bylo
předvoláno k soudnímu řízení. Jsou obviněni z
údajných útoků (jedná se zejména o házení
kamenů) na indické bezpečnostní jednotky, k nimž
mělo dojít během demonstrací proti indické
nadvládě v Kašmíru. Přestože Indie v loňském
roce vyhlásila všeobecnou amnestii vůči aktérům
těchto činů, nyní změnila své stanovisko.
Proti-indické nálady ve společnosti nejsou pro
muslimskou oblast Kašmíru ničím netypickým.
Kašmír je dlouhodobě předmětem sporu mezi Indií
a Pákistánem. Od roku 1989, tedy od propuknutí
sporu, zemřely v důsledku nepokojů tisíce osob.

Favorit mexických prezidentských voleb slibuje
znovunastolení míru
Favorizovaný kandidát mexických prezidentských
voleb Enrique Pe

Hrubý domácí produkt USA rostl meziročně v
posledním čtvrtletí o 3%
Jedná se o nejrychlejší růst od druhého kvartálu
roku 2010. Ekonomika USA je nadále tažena
především spotřebou domácností, které
představuje 70% veškeré ekonomické aktivity.
Stabilní růst v posledních měsících vykazuje mimo
jiné i automobilový průmysl, který byl jedním z
nejvíce zasažených odvětví ekonomické krize.
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Pentagon vyčíslil cenu za kompletní vývoj,
výrobu a provozování nových bitevníků F-35
Joint Strike Fighter v příštích 50 letech na 1,45
trilionu USD
Do částky je započítán kompletní provoz i
předpokládaná inflace, která tvoří třetinu
odhadovaných nákladů. Tento projekt je
nejdražším vojenským programem v historii
armády USA. Americká armáda plánuje nákup
celkem 2443 těchto nadzvukových, radarem
nezjistitelných bitevníků. Cena jednoho letadla
včetně provozu tak představuje částku přesahující
160 milionů dolarů. F-35 je vyvíjen firmou
Lockheed Martin ve třech různých variantách pro
americkou armádu a osm dalších partnerských
zemí.

Právníci zastupující administrativu prezidenta
B. Obamy žádají nejvyšší soud o záchranu
zákona o zdravotní péči
Po třech dnech projednávání stále zůstává
nejasné, na kterou stranu se v případu, který silně
ovlivní celou zdravotní reformu v USA, kolegium
devíti soudců přikloní. Zákon o zdravotní péči
představuje jeden z největších legislativních
úspěchů B. Obamy. Schválen byl již v roce 2010 a
od počátku je předmětem veřejné debaty a sporů.
Očekává se, že bude jedním z klíčových témat
letošních prezidentských voleb. Soudci budou také
muset posoudit, zda by bylo možné zachovat
zbytek zákona v případě zrušení jeho sporné části,
která stanovuje povinnost zřízení zdravotního
pojištění každému občanovi. Vynesení verdiktu se
očekává v průběhu července tohoto roku.

Ve společnosti Goldman Sachs dochází ke
změnám ve struktuře nejužšího vedení
Nová dohoda otevírá možnost k větší korporátní
kontrole firmy, která je v rámci Wall Street
představitelem konzervativního proudu a
dlouhodobě čelí tlakům k reformě svého řízení.
Představitelé Goldman Sachs souhlasili se
jmenováním nového nezávislého řídícího
pracovníka, který bude mít mimo jiného pravomoc
posuzovat kroky výkonného ředitele podniku či
dohlížet na činnost řídící rady. Ve funkci
výkonného ředitele a předsedy rady nadále
zůstává Lloyd Blankfein.

Počet nových žádostí o podporu v
nezaměstnanosti v USA dosáhl čtyřletého
minima
Podle údajů ministerstva práce je v současnosti
evidováno 359 000 nových žádostí, což je nejnižší
číslo od roku 2008. V celé zemi má nyní podánu
žádost o podporu v nezaměstnanosti celkem 7,2
milionu lidí.

Roche Holding nabídl 6,7 miliard dolarů za
americkou společnost Illumina
Nabídka přichází před valnou hromadou akcionářů,
která proběhne v příštím měsíci. Společnost Roche
Holding je jedním ze světových lídrů ve výrobě
přípravků používaných k léčbě rakoviny. Illumina
se zabývá převážně studiem genových sekvencí a
jejich využití v medicíně. Pokud se obchod
uskuteční, půjde již v pořadí o třetí převzetí
konkurenční firmy uskutečněné Roche Holding, v
minulosti již koupila americkou firmu Ventana a
obchodní skupinu Genentech.

Bývalý americký velvyslanec při OSN kritizuje
Baracka Obamu
John Bolton, bývalý vyslanec administrativy
amerického prezidenta G.W. Bushe, kritizuje
Baracka Obamu, že poskytuje médiím informace o
izraelském postupu vůči Íránu. Bolton řekl, že tento
únik informací je součást kampaně proti
izraelskému útoku na Írán. Kritizuje především
zveřejnění informace, že Ázerbajdžán dal k
dispozici Izraeli své letecké základny.

Afghánský důstojník zabil dalších devět
afghánských důstojníků
V provincii Paktika v Afghánistánu zastřelil
afghánský policejní důstojník dalších devět
policejních důstojníků. Mluvčí mise ISAF Joe
Buccino řekl, že důstojník se nikdy neprojevoval
podivně a útok byl překvapením. K útoku se
přihlásil Taliban, kterému se daří infiltrovat
afghánské ozbrojené síly a provádět tak operace v
týlu. Americký generál John Allen řekl, že NATO
pracuje na způsobu kontroly adeptů afghánských
ozbrojených složek.

Americké rakety zasáhly území Pákistánu
Hned poté co během jednání mezi Spojenými státy
americkými a Pákistánem americký generál Martin
Dempsey prohlásil, že se vztahy mezi oběma
zeměmi zlepšují, zasáhly pákistánské území dvě
americké rakety. Naváděné rakety zabily 4
ozbrojence z řad uzbecké milice. Pákistánští
představitelé kritizují používání těchto raket a tvrdí,
že mají na svědomí nejvíce životů civilistů.
Americká armáda to popírá. Pákistán ovšem tvrdí,
že střílení naváděných raket na území Pákistánu je
porušením suverenity země. Spojené státy trvají
na používání naváděných raket, protože
Islamabád odmítá zneškodnit ozbrojené skupiny v
oblasti Severního Waziristánu, odkud jsou
podnikány útoky na americké vojáky v
Afghánistánu.

Americký generál Martin Dempsey oznámil, že
vztahy mezi USA a Pákistánem se zlepšují
Došlo k setkání nejvyšších amerických generálů s
pákistánským armádním generálem Pervez

Kayanim. Jedná se o první podobnou schůzku po
útoku helikoptér Severoatlantické aliance na
pákistánské území a neúmyslném zabití 24
pákistánských vojáků. Generál Martin Dempsey
zdůraznil, že vztahy mezi Pákistánem a Spojenými
státy se začínají zlepšovat. Doufá, že po stažení
23 000 amerických vojáků z Afghánistánu obnoví
Pákistán zásobovací linie do Afghánistánu pro
alianční vojáky.

NATO buduje užší vztahy s Mongolskem
Severoatlantická aliance spolu s Mongolskem
odsouhlasila účast v Individuálním akčním plánu
partnerství. Mongolsko se již účastnilo misí NATO
v Afghánistánu a Kosovu. Účast v tomto programu
se však nezakládá na členství v alianci.

Palební síla záchranného fondu eurozóny se
zvýší na 800 miliard eur
Ministři financí eurozóny se v Kodani dohodli na
posílení tzv. palební síly záchranného fondu
eurozóny na 800 miliard eur. Opatření má zabránit
rozšíření dluhové krize například na Španělsko.
Jak však bylo podrobně vysvětleno
v přijatém dokumentu 300 z těchto 800 miliard již
bylo přiděleno či přislíbeno Řecku, Portugalsku a
Irsku, které kvůli dluhovým krizím musely požádat
o pomoc své partnery v EU. Bylo také dohodnuto,
že trvalý Evropský stabilizační mechanismus
(ESM), který vstoupí v platnost 1. července, bude
mít dle očekávání od začátku výpůjční kapacitu
500 miliard eur. Souběžně s ESM bude i nadále
fungovat dočasný Evropský fond finanční stability
(EFSF). Toto řešení navrhlo Německo.

Moldavsko a Podněstří po šesti letech obnoví
železniční komunikaci
Prezident Podněstří Jevgenij Ševčuk a moldavský
předseda vlády Vlad Filat v pátek podepsali
protokol o obnovení železničního provozu mezi
oběma zeměmi. Průjezd nákladních vlaků z
Moldavska přes území separatistické republiky byl
ukončen v březnu 2006, kdy Ukrajina po vzájemné
dohodě s Kišiněvěm zavedla nový celní režim pro
Podněstří, v rámci něhož musely všechny náklady
projít odbavením u oficiálních orgánů Moldavska.
Tiraspol tento krok označil za
ekonomickou blokádu.

Maďarská média očekávají prezidentovu demisi
Maďarská média očekávají, že prezident Pál
Schmitt, jenž již za opsání své dizertační práce
přišel z rukou vedení Semmelweisovy univerzity o
doktorský titul, oznámí v dnešním mimořádném
prohlášení demisi. Během projevu by měl
prezident zodpovědět všechny relevantní otázky
týkající se kauzy.
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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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