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Rusko plánuje v dubnu výrazně odklonit
dodávky ropy do ČR, Polska a Německa
Rusko v dubnu výrazně sníží dodávky ropy do ČR,
má v plánu dodat pouze 80 tisíc tun ropy ve
srovnání s obvyklým měsíčním objemem 400 tisíc
tun. Ropu chce přesměrovat do svých vlastních
přístavů, včetně nově vybudovaného terminálu
Usť-Luga v Leningradské oblasti. Informovala o
tom ve středu agentura Reuters s odkazem na
sdělení obchodníků, podle nichž chce Rusko v
průběhu čtvrtletí krátit dodávky i do Polska a
Německa. V posledním desetiletí Rusko zastavilo
tranzit ropy přes bývalé sovětské státy jako
Lotyšsko, Litva, Estonsko a Ukrajina, a to za
účelem zvýšení nezávislosti vlastní infrastruktury
na tranzitu. Zároveň staví nové exportní terminály
na pobřeží Baltu, Černého moře a Tichého oceánu
- poslední z nich, terminál Usť-Luga na pobřeží
Baltu, navržený v době vrcholu tranzitního sporu
mezi Ruskem a Běloruskem, začal fungovat minulý
měsíc. Přes Bělorusko vede ropovod Družba
prostřednictvím kterého Rusko denně přepraví
přibližně jeden milion barelů ropy do rafinerií v
Polsku, Německu, Česku, Maďarsku a na
Slovensku. Podle obchodníků by výpadek
zásobování přes ropovod Družba mohl vést k
tomu, že by Česká republika byla nucena zvýšit
nákupu dražší ropy ze středomořských přístavů.

Domnělý šéf kartelu Sinaloa byl vydán do USA
Domnělý šéf jednoho z nejznámějších mexických
drogových kartelů Jeden z nejmocnějších
drogových lordů Mexika Jesús Zambada byl vydán
do USA, kde bude čelit svým obviněním. Je
obviněný z velkých drogových operací, které
zahrnují pašování drog přes mexicko- americké
hranice. Celý Sinaloa kartel má pak na svědomí
stovky násilných činů.  Pan Zambada byl zadržen
již v roce 2008 v Mexico city. Prezident Felipe
Calderón již dříve oznámil, že svůj závazek
dopadnout pana Zambadu ještě před koncem jeho
funkčního období.

Rusko, Bělorusko a Kazachstán zavedou v
rámci celní unie utilizační poplatek v
automobilovém průmyslu
Kazachstán a Bělorusko podpořily ruskou iniciativu
zavedení utilizačního poplatku za využití
automobilů importovaných na území Celní unie
Rusko-Kazachstán-Bělorusko. Oznámil o tom ve
čtvrtek ruský premiér Vladimir Putin. Ve středu
premiér během jednání o otázkách
automobilového průmyslu pověřil vládu, aby ve
lhůtě jednoho měsíce zpracovala problematiku
zavedení utilizačního poplatku ve vztahu k
domácím i zahraničním výrobcům
automobilů. Předpokládá se, že zahraniční výrobci
dovážející vozidla do Ruské federace zaplatí
poplatek v reálných penězích, zatímco domácí
firmy a firmy mající sídlo v Rusku prostřednictvím
poskytnutí odpovídajících záruk utilizace.

Prezident Chávez je po radioterapii zpět ve
Venezuele
Prezident Chávez se vrátil do své vlasti po druhé
várce radioterapie, která je pokračováním jeho
léčby rakoviny. Radioterapii podstoupil, stejně jako
operace, na Kubě. Podle svých slov lékařské
výsledky ukazují fyzické zotavení. Prezident by tak
mohl být v dobré fyzické kondici do prezidentských
voleb. Ty se ve Venezuele konají 7. října.
Prezident Chávez se v nich utká o post prezidenta
s opozičním kandidátem Henrique Caprilesem.

Chilský nejvyšší soud odsouhlasil výstavbu
přehrady v Patagonii
Chilský nejvyšší soud odmítl námitky

enviromentalistických skupin. Ty protestovaly proti
výstavbě přehrady v patagonské divočině. To z
toho důvodu, že by nejen výstavba, ale i samotná
přehrada, poškodily křehký ekosystém Patagonie.
Projekt, vyžadující zaplavení až 6 000 ha půdy,
ještě musí odsouhlasit parlament. Tento projekt by
se měl skládat z výstavby 5 přehrad na dvou rychle
tekoucích řekách. Podle chilské vlády je výstavba
těchto přehrad zásadní pro pokrytí zvyšující se
potřeby energie.

Surinamský parlament schválil udělení imunity
prezidentovi země 
Pro schválení zákona, který uděluje imunitu
prezidentovi Surinamu Desi Bouteresovi, hlasovalo
na 28 poslanců. Pouze 12 z nich bylo proti.
Prezident Bouterse je jedním z obviněných, kteří
se údajně provinili vraždami 15 politických
oponentů. Zločiny byly spáchány za vojenské vlády
v 80. letech minulého století. Prezident Bouterse
ale všechny obvinění odmítá.

Český prezident Václac Klaus: "Euro je
katastrofa a chybný projekt"
Český prezident Václav Klaus se v rozhovoru pro
francouzskou telivizi France 24 vyjádřil kriticky k
projektu jednotné měny či přesunu pravomocí do
'byrokratického Bruselu'. Připoměl také, že mnohé
země EU včetně Francie jsou daleko zadluženější
než ČR.

Papež Benedict XVI: "Nebudu tolerovat
neposlušnost"
Papež tak reagoval na iniciativu vzniklou v
Rakousku, kterou podpořilo 15% z 2000
rakouských knězů. Skupina zvaná Pfarrer Initiative
se snaží zabývat otázkami jako je celibát či zákaz
ženského zastoupení mezi knězi. Výzvy nazývají
"dlouho potřebnými reformami". Papež tuto
iniciativu ostře komentoval, když prohlasil, že
církev nekáže osobní názory, nýbrž víru v církev
samotnou, jejímiž služebníky kneží jsou.

Nicolas Sarkozy poodhalil své ekonomické
plány 
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy představil
své ekonomické plány, které by chtěl prosadit po
svém případném znovuzvolení. Francie podle něj
musí mít do roku 2016 vyrovnaný rozpočet. Zmínil
se i o zastavení francouzského příspěvku do EU.
Jeho největší rival Francois Hollande slíbil ve
středu, že by po svém zvolení zavedl vyšší daně
pro bohaté a snižil o 30% platy prezidentovi a
ministerskému kabinetu.

Řecko: Opětovné nepokoje v Athénách
Demonstrující se střetli s policií přibližně hodinu po
sebevraždě 77 letého muže, jenž se zastřelil před
budovou parlamentu. Udělal tak udajně proto, že
mu z důchodu nezbylo téměř nic po snížení částky
řeckou vládou. Útoky demonstrantů vyústily v
házení zápalných lahví, na což policie odpověděla
slzným plynem.

Skupina Molson Coors koupila pivovarskou
skupinu StarBrev
Americká firma Molson Coors Brewing Company v
úterý oznámila, že uzavřela konečnou smlouvu o
koupi pivovarské skupiny StarBrev od dosavadních
vlastníků CVC Capital Partners. Výše transakce je
2,65 miliardy eur. Pod StarBev, jenž provozuje 9
pivovarů ve střední a východní Evropě patří i
Pivovary Staropramen, které mají zhruba 15%
podíl na českém pivním trhu. Prezident Molson
Coors Peter Swinburn uvedl, že realizace cílených
akvizic, které zvyšují hodnotu pro akcionáře, je
klíčovým pilířem růstové strategie společnosti. Tato

akvizice dle Swinburna splňuje všechny požadavky
na návratnost kapitálu. Transakci musí nyní
schválit evropské regulační orgány pro ochranu
hospodářské soutěže, měla by být dokončená v
druhém čtvrtletí roku. Centrála StarBrev by měla i
nadále zůstat v Praze.

Hnutí Taliban oznámilo zabití 10 afghánských
vojenských jednotek
Hnutí Taliban zaútočilo na základnu ve východním
Afghánistánu a zabilo 10 příslušníků afghánských
ozbrojených sil. Jednotky umístěné na základně
byly vytrénovány s pomocí americké armády a
měly za sebou pouze několik týdnů výcviku. Útoky
Talibanu na afghánské jednotky mají za cíl ztížit
výcvik afghánské ozbrojené síly a destabilizovat
vládu prezidenta Hamida Karzaie. Další útoky byly
v posledních dnech vedeny také proti americkým
vojákům a jednotkám NATO v zemi.

Írán zablokoval prodej ropy do dvou řeckých
rafinerií
Írán zablokoval prodej ropy do dvou řeckých
rafinerií, Hellenic Petroleum (ELPE) a Motor Oil
Hellas poté, co se firmám nepodařilo uskutečnit
platby za dovoz ropy. O zprávě ve čtvrtek
informovala íránská Press TV. Agentura Reuters
informovala, že dle zdroje v ELPE nebylo možno
platby za ropu uskutečnit kvůli sankcím uvaleným
na Írán Spojenými státy americkými a Evropskou
unii. EU uvalí celkové embargo na dovoz íránské
ropy od 1. července. Ačkoliv USA osvobodily
Japonsko a 10 evropských zemí včetně Řecka z
finančních sankcí vůči Íránu, tato výjimka má jen
malý význam, vzhledem k rostoucím problémům
v placení za přepravu ropy prostřednictvím
mezinárodních bank.

Německo a Švýcarsko podepsaly novou
dohodu o společném postupu v boji proti
daňovým únikům
Dodatek k původní smlouvě byl podepsán dnes
zástupci obou stran ve Švýcarsku. Německá státní
pokladna by díky této změně mohla v příštím roce
získat navíc až 10 miliard eur. Přísnější podmínky,
které v původní smlouvě nebyly, vyžadovalo
Německo.  Dle nové dohody, pokud mají němečtí
občané ve Švýcarsku nepřiznaný majetek, mohou
se vyhnout trestu, pokud přistoupí
na jednorázovou platbu ve výši 21-41% z objemu
tohoto majetku. Původní sazba daně hovořila o
19-34%.

Indie disponuje novou jadernou ponorkou
pronajatou od Ruska
Připojuje se tak k zemím jako je Čína, Rusko,
USA, Velká Británie a Francie. Indický trh se
zbraněmi je jedním z nejlukrativnějších na světě a
momentálně je to právě Rusko, které sem dodává
až 70% objemu armádního vybavení. Odborníci
odhadují, že země investuje během následujícího
desetiletí do modernizace námořnictva dalších 10
až 15 miliard USD.

MMF schválil vyplacení dalších 5,17 miliard eur
ze záchranného úvěru pro Portugalsko
Dle Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Portugalsko úspěšně pokračuje v zavádění
dohodnutých opatření. Země od dubna 2011 čerpá
peníze ze záchranného úvěru, na které sem
dohodla s MMF a EU, v celkovém objemu 78
miliard eur. U analytiků panují rozpory, zda-li je to
poslední finanční pomoc, o kterou země požádala.
Například šéf fondu Pimco předpověděl, že země
se ještě letos dostane do stejných potíží jako
Řecko.
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Vietnam obžaloval 18 osob ze spiknutí proti
vládě
Obžalovaným hrozí nejvyšší možný trest, tedy trest
smrti. Státní média podala jen několik málo
informací o jednotlivých členech skupiny, která má
údajně celkem až 300 členů. Zadržení byli obviněni
ze zneužívání demokratických svobod a
organizace spiknutí proti vládě.  Bližší podrobnosti
k události nejsou prozatím dostupné.

Čína je v současnosti největším trhem s
potravinami na světě
Předstihla tak USA a podle odhadů odborníků je
očekáván podobný vývoj i v ostatních zemích
uskupení BRICS. Do roku 2015 má také dojít až ke
ztrojnásobení hodnoty trhu s potravinami, v
porovnání s hodnotami roku 2006. Tento proces je
způsoben ekonomickým růstem země, populačním
přírůstkem a rostoucí inflací potravin.

Spojené státy zmírní sankce uvalené na Barmu
To prohlásila ministryně zahraničí Hillary Clinton a
zároveň také přislíbila uvolnění restrikcí v oblasti
cestovního ruchu a financí. Spojené státy plánují v
Barmě otevřít pobočku agentury pro mezinárodní
rozvoj a zajistit stálou přítomnost amerického
velvyslance. K debatě o podobných krocích se
uchýlily i státy Evropské unie, které však i přes
případné zmírnění sankcí budou po Barmě  nadále
požadovat propuštění politických vězňů a další
kroky, které povedou k demokratizaci poměrů v
zemi.

Slovenský prezident jmenoval novou vládu
Poté, co představitel vítězné strany SMER-SD
předčasných parlamentních voleb Robert Fico
sestavil novou vládu, jí oficiálně ve středu jmenoval
slovenský prezident Ivan Gašparovič.
Jednobarevná vláda vystřídá dosavadní pravicový
koaliční kabinet Ivety Radičové.

Maďarsko chce zavést daň z finančních
transakcí 
Tuto zprávu měl oznámit maďarský ministr
hospodářství Gyorgy Matolcsy v týdeníku Heti
Valasz. Časový harmonogram zavedení této nové
daně zatím není znám. V rámci EU daň z
finančních transakcí silně prosazuje také
francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Dle
německého ministra financí Wolfganga Schaeuble
naopak není žádná šance na zavedení této
daně. Proti se staví i britský premiér David
Cameron.

Spojené státy americké monitorují íránské
aktivity v Afghánistánu
Americký deník The New York Times uvedl, že
američtí představitelé a tajné služby se obávají
vzrůstajícího vlivu Íránu v Afghánistánu. Domnívají

se, že Írán najímá agenty, kteří mají za úkol
podněcovat protiamerické nálady v Afghánistánu.
Jednalo se především o situaci v zemi po incidentu
s pálením Koránu. Velitel amerických jednotek v
Afghánistánu generál John R. Allen uvedl v
Kongresu Spojených států amerických, že Írán
může americkou pozici v Afghánistánu ohrozit,
pokud se k tomu rozhodne. Zatím to ale Írán podle
generála Allena neudělal, přesto varoval před
možností, že Írán dodá afghánským povstalcům
sofistikované zbraně.

USA znova potvrdily podporu územní
celistvosti Kosova
V rámci návštěvy USA se kosovský
premiér Hashim Thaçi setkal s americkou
ministryní zahraničí Hillary Clinton. Ministryně
znova potvrdila odhodlání USA k podpoře územní
celistvosti a svrchovanosti Kosova a jeho
začlenění do EU. Oba představitelé dále jednali o
nynější situaci v Kosovu a pokroku zdejší vlády při
zavádění komplexních reforem.

Arménský prezident se setkal s finským
ministrem zahraničních věcí
Prezident Serzh Sargsyan se setkal s ministrem
zahraničních věcí Finska Erkki Tuomiojou. Během
bilaterálního jednání prezident uvedl,
že Arménie klade důraz na rozvoj spolupráce
se skandinávskými zeměmi, zejména pak s
Finskem. Sargsyan dále ocenil zájem
a úsilí Finska při vytváření stability a míru v jižním
Kavkaze. Obě strany jednaly o regionálních a
mezinárodních otázkách. Tuomioja dále poukázal
na dynamický se rozvíjející vztah mezi oběma
státy.

Syrská armáda pokračuje v boji
Ačkoli syrský ministr zahraničí Walid al-Moualem
přislíbil stažení vojenských jednotek z měst a obcí
a ukončení násilí v zemi, tak syrské vojenské
jednotky dále pokračují v boji. Syrská armáda
zahájila vojenské operace na předměstí Damašku
a v dalších městech. Syrská observatoř lidských
práv, sídlící v Londýně prohlásila, že se jedná o
jednu z největších vojenských operací od začátku
povstání. Spojené státy americké mají obavy, že
Sýrie nezvládne svůj závazek splnit.

Americká vláda vypsala odměnu 10 milionů
USD za Hafize Muhammada Saeeda
H. M. Saeed je zakladatelem pákistánské
teroristické skupiny Lashkar-e-Taiba, která je činná
již od 80. let a která byla v roce 2002 zakázána.
Mimo jiné jsou jí připisovány i útoky v indické
Bombaji v roce 2008, při kterých bylo v rámci
deseti koordinovaných akcí zabito 173 lidí a
dalších nejméně 208 bylo zraněno. Hafiz
Muhammad Saeed je v současnosti nejvíce činný v

rámci skupiny Jamaat-ud-Dawa, která je
považována za politické křídlo Lashkar-e-Taiba a v
Pákistánu není zakázána.

Stefano Sannino: "Černá Hora má čas k
dosažení kýžených výsledků" 
Šéf generálního ředitelství Evropské komise (EK)
pro rozšíření EU Stefano Sannino uvedl, že Černá
Hora má do konce dubna dostatek času pro
dosažení kýžených výsledků, které se
týkají zlepšování právního státu a boje
proti korupci. Dotyčný také potvrdil, že
ústavní změny "mají zásadní význam na
pokračující evropskou integraci Černé Hory". Je
zde snaha o posílení nezávislosti soudnictví a
odstranění politických a jiných vlivů na jednání
soudců a státních zástupců. Sannino také
pochválil výsledky Černé Hory týkající se ochrany
lidských práv, zejména práv zdravotně
postižených, Romů a Egypťanů, osob s odlišnou
sexuální orientací a práv žen.

Prezident USA Obama ve svém projevu
kritizoval nové republikánské rozpočtové
návrhy
Podle slov B. Obamy povedou ke zvýhodňování
majetkově nejsilnějších vrstev na úkor projektů
určených pro nižší a střední vrstvy. Kritizoval
zejména republikány plánované snížení daní
nejbohatším vrstvám populace. Mimo jiné prohlásil,
že „tento postup by byl neetický vůči celé americké
historii a vůči představě o Americe jako o zemi
příležitostí, kde má každý člověk, který je ochoten
pracovat možnost sociálního vzestupu.“ Prezident
Obama také v této souvislosti poprvé při projevu
zmínil svého největšího rivala na prezidentský post
M. Romneyho, který naopak vůči nově schválené
republikánské politice neskrývá nadšení.

Rumunsko ratifikovalo smlouvu o stabilizaci a
přidružení mezi EU a Srbskem
V průběhu příslušného plenárního zasedání uvedl
rumunský ministr zahraničí Cristian Diaconescu, že
Rumunsko usiluje o politiku stálé
podpory evropské integrace Srbska. Pro ratifikaci
se vyjádřilo 78 senátorů.

Francie pokračuje v zatýkání islámských
extrémistů
Po útocích v Toulouse, podnikla francouzská
policie během posledních týdnů několik
zátahů na islámské radikalisty. Policie nyní zatkla
minimálně 10 podezřelých v několika oblastech
Francie, navázala tak na podobné akce z minulého
týdne.
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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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