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Společnost Amplats má přistoupit na převedení
majoritního podílu na černošské obyvatelstvo
Zimbabwe
Ministr pro rozvoj mládeže a posílení původního
obyvatelstva Saviour Kasukuwere v neděli uvedl,
že anglo-americká firma Amplats, která je
největším světovým producentem drahých kovů,
přistoupí na převedení majoritního podílu na
občany Zimbabwe, na základě zákona, podle
něhož jsou všechny zahraniční společnosti povinny
převést většinový podíl místnímu obyvatelstvu. Ke
stejnému kroku přistoupil i druhý největší světový
producent platiny Impala Platinum, jenž minulý
měsíc oznámil převedení 51 % podílu zimbabwské
společnosti Zimplats.

Prezidenti Súdánu a Jižního Súdánu plánují
setkání
Po odložení prvního summitu, který se měl konat v
úterý, se vyjednává o novém setkání súdánského
prezidenta Omar Hassan al-Bashira s prezidentem
Jižního Súdánu Salva Kiira, aby jednali o
současném napětí mezi státy. Datum a místo
setkání prezidentů není zatím určeno. Africká unie
(AU) se snaží obě strany přivést ke společnému
stolu, dosud bez úspěchu.

Malawi má novou prezidentku - prezident náhle
zemřel
Po náhlé smrti prezidenta Bingu wa Mutharika,
který zemřel ve čtvrtek na zástavu srdce, byla v
sobotu inaugurována Joyce Banda, která do té
doby působila jako viceprezidentka. Joyce Banda
se stala první prezidentkou v historii země.
Mezinárodní uznání získala prezidentka Banda za
vzdělávání znevýhodněných dívek a za svou
podporu ženským právům. Ve funkci by měla
zůstat do roku 2014, kdy jsou naplánované příští
volby. Malawi se nachází více než rok v
ekonomické krizi. Po rozepři prezidenta Muthariky
se západními státy, byla jihovýchodní zemi
zmrazena veškerá finanční pomoc.

Vojenská vláda v Mali vyjednává o předání
moci
Představitel vojenské vlády Amadou Sanogo v
sobotu uvedl, že snahou vlády je rychlé předání
moci během několika dní. Výměnou za ukončení
vojenské vlády požaduje zrušení veškerých sankcí,
uvalených na Mali po převratu z 22. března, a
pomoc sousedních států v boji s etnikem Tuaregů
na severu země. Podle dohody by měl svržený
prezident Amadou Toumani Toure formálně
odstoupit. Poté by předseda parlamentu
Diouncounda Traore jako prozatímní prezident měl
dohlížet na časový harmonogram voleb, které by
se měly uskutečnit během čtyřiceti dnů.

Bývalý egyptský viceprezident zvažuje
kandidaturu na prezidenta
Omar Suleiman, viceprezident v době prezidenta
Husni Mubaraka, uvedl, že pokud získá 30 000
podpisů, bude se ucházet o post prezidenta v
květnových volbách. Svou kandidaturu doposud
oznámil Hazem Abu Ismail, salafistický kandidát, a
Khairat al-Shater, nominovaný Muslimských
bratrstvem. V Egyptě půjde o první volby po
svržení prezidenta Husni Mubaraka v únoru 2011.

Panuje neshoda ohledně situace v Sýrii mezi
syrským prezidentem a zvláštním vyslancem
OSN a Ligy arabských států
Bashar al-Assad prohlásil, že Sýrie započala
stahování jednotek ze země. Bezpečnostní rada
OSN vydala prohlášení, ve kterém souhlasí s
datem 10. dubna, do kterého se mají stáhnout
jednotky Bashara al-Assada. Kofi Annan, zvláštní

vyslanec OSN a Ligy arabských států, prohlásil
kroky Sýrie za nedostatečné. Generální tajemník
OSN Ban Ki-moon řekl, že termín 10. dubna není
omluvou pro pokračující zabíjení.

KLDR připravuje balistickou raketu ke startu
Severní Korea přemístila všechny tři části
balistické rakety na místo, kde dojde k vypuštění
satelitu na oběžnou dráhu, a připravila je ke startu.
Raketa bude vypuštěna ze základny Sohae v
severní části KLDR a ponese na oběžnou dráhu
satelit. Spojené státy americké, Japonsko, Jižní
Korea a další státy za tento krok Severní Koreu
kritizují. Satelit má podle představitelů KLDR
sloužit ke sběru dat o počasí či k průzkumu
přírodních zdrojů v zemi.

Proběhlo šesté setkání ministrů zahraničí Číny,
Japonska a Jižní Korei
Předmětem setkání byly debaty o vývoji a
budoucnosti spolupráce těchto zemí. Zároveň byla
tato schůzka přípravou pro společný summit, který
se bude konat ke konci letošního roku v čínském
Pekingu. Ministři se shodli na významu vzájemné
spolupráce v oblasti ekonomického a sociálního
rozvoje a na poskytování stability, míru a
prosperity jak Asii, tak celému světu. Rozhodli se
také podpořit další rozvoj organizace ASEAN.
Další každoroční ministerské setkání se bude
konat v Jižní Korei.

Afghánské jednotky získaly kontrolu a dohled
nad nočními operacemi v zemi
Tuto pravomoc jim předaly USA prostřednictvím
memoranda, které podepsal afghánský ministr
obrany Abdul Rahim Wardak a nejvyšší
spojenecký velitel, generál John R. Allen. Noční
operace jsou častým nástrojem v boji proti
povstalcům a i přes jejich efektivitu byly
pákistánským prezidentem kritizovány. Dohoda
přinesla řešení jednoho ze dvou klíčových témat,
které se USA a Afghánistán zavázaly dojednat.
Druhé z nich se týkalo otázky předání kontroly nad
vězeňským zařízením Parwan afghánské vládě.

Spojené státy americké a Afghánistán dospěly
k řešení problému nočních útků
V neděli se podařilo představitelům Spojených
států amerických a Afghánistánu dosáhnout
dohody o nočních útocích. Tato otázka dlouhou
dobu poškozovala vzájemné vztahy obou zemí.
Prezident Afghánistánu Hamid Karzai tyto útoky
odmítal, kvůli tomu, že k nim nebyly přizvány
afghánské ozbrojené síly a kvůli civilním obětem.
USA zase upozorňovaly, že tyto útoky jsou nutné k
zajetí či zlikvidování příslušníků Al-Kaidy. Podle
dohody bude nyní muset všechny tajné operace
schválit panel složený ze zástupců afghánské
vlády, tajných služeb a armády.

Nový Zéland obnovil složení jednotek v
Afghánistánu
Nyní má tedy posádka, působící v provincii
Bamyan v centrální oblasti země, celkem 140
členů. Úkolem novozélandských jednotek v oblasti
je trénink afghánského policejního sboru a
zajištění bezpečnosti. Novozélandská vojska mají
na území zůstat do roku 2014.

Indie a Pákistán učinily další krok ke zlepšení
vzájemných vztahů
Pákistánský prezident Asif Ali Zardari dnes
navštívil indického premiéra v hlavním městě Nové
Dillí. Jedná se tak po sedmi letech o první
návštěvu Indie pákistánským prezidentem.
Zástupci obou zemí zhodnotili setkání jako velmi
přínosné. Debatovali o vzájemných obchodních

vztazích, vzdělávání a kultuře. Tématika oblasti
Kašmíru a proti-indických protestů na severu země
zmíněna nebyla. Pákistánský prezident poté
navštívil muslimskou oblast Indie Rajasthan.
Závěrem dnešního setkání obou státníků bylo
vyjádření odhodlání k naleznutí řešení problémů a
intenzivní snahy pro zlepšení vzájemných vztahů.

Brazilská prezidentka na návštěvě USA
Brazilská prezidentka Dilma Rousseff dnes
odletěla do USA, kde ji čeká schůzka s brazilskými
podnikateli, pracujícími ve Spojených státech. V
pondělí se pak setká s prezidentem Barackem
Obamou. S ním by měla diskutovat o světových
problémech i vzájemné spolupráci.

Na Rudém náměstí v Moskvě probíhá protestní
akce opozice
Na Rudém náměstí v Moskvě se shromáždili
opoziční aktivisté, jejichž počet se podle agentury
RIA Novosti v dané chvíli pohybuje v řádu několika
desítek lidí. Je mezi nimi také levicový lídr ruské
opozice Sergej Udaltsov a předseda Liberální
lidové strany Boris Nemtsov. Policie již zadržela tři
účastníky protestu.

V Jižní Osetii probíhá druhé kolo opakovaných
prezidentských voleb
Volební účast přesáhla podle posledních údajů
Centrální volební komise Jižní Osetie 47%. Po
prvním kole opakovaných prezidentských voleb se
ze čtyř kandidátů do druhého kola dostali dva
kandidáti, a to bývalý šéf tajné policie
Leonid Tibilov, který získal 42.48% hlasů, a
ombudsman David Sanakoev (24,58 %).

Bělorusko chce obnovit dialog s Evropskou
unii
"Učiníme tak pod podmínkou, že rozhodnutí Rady
Evropské unie ve věci Běloruska bude pozitivní,"
uvedl šéf administrace běloruského
prezidenta Uladzimir Makiej. "Soudíme, že návrat
ke konstruktivnímu dialogu s představiteli EU je v
zájmu obou stran. Měl by však být opřen o
vzájemnou úctu." Nedávno EU rozšířila sankce
vůči Bělorusku, na což země reagovala
požadavkem na odchod velvyslanců EU a Polska
ze země. Následně opustili zemi všichni
velvyslanci členských států unie. Bělorusko uvádí,
že unie jedná pouze s politickou opozicí.

Francouzský prezident stojí za evropským
protekcionismem
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy v
rozhovoru pro týdeník Journal du Dimanche uvedl,
že podporuje obchodní protekcionismus v Evropě
a přísnějšími kontroly na hranicích Schengenu.
Dříve státník pohrozil, že pokud ke kontrolám
nedojde, Francie by mohla Schengen
opustit. Uvedl také, že zatímco práci Evropské
komise (EK) je zvládat obchodní jednání, je na
hlavních představitelích evropských států, aby od
zemí, které zadávají veřejné zakázky pouze
národním společnostem, požadovali vzájemnost.
"Všechny veřejné trhy na našem kontinentu jsou
otevřené od roku 1994. V Japonsku je jediný volný
trh ten s vodou. V Číně ... není žádný veřejný trh
otevřen," řekl. Pokud ke vzájemnosti nedojde chce
prezident přistoupit k zadávání francouzských
veřejných zakázek pouze společnostem, které
produkují v Evropě. Někteří představitelé unie se
soukromě vyjádřili, že doufají, že tento postoj je
pouze předvolební rétorikou.

Ministr hospodářství uvedl, že Španělsko
neuvažuje o mezinárodní finanční pomoci zemi
Španělský ministr hospodářství Luis de Guindos to
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tvrdí, ačkoliv podle analytiků nejsou úroky, které
musí země platit, dlouhodobě zvládnutelné. Ministr
uvedl, že "pokud jde o hospodářskou politiku
země, Španělsko nesmí ztratit svou nezávislost".
Ceny španělských státních dluhopisů se v
posledních dnech zvyšovaly. Obzvlášť neúspěšná
byla středeční aukce, ve které se dluhopisy prodaly
za mnohem méně, než se očekávalo.

Veřejná doprava v Bruselu je ochromená
Dopravní podnik se dohodl s odbory, že od soboty
po celý zbytek velikonočního víkendu nebude
fungovat veřejná doprava v Bruselu. Důvodem je
incident, jenž se odehrál v sobotu ráno, při kterém
byl napaden dispečer dopravní služby. Napadený
útok nepřežil. Odboráři chtějí nyní jednat
s ministryní vnitra Joëlle Milquet. Žádají tvrdá
opatření pro posílení bezpečnosti ve veřejné
dopravě. Nové návrhy by měly být vládě ministryní
předloženy ještě tento měsíc.

Hackeři zaútočili na internetové stránky
britského ministerstva vnitra
Mohlo by se jednat o skupinu Anonymous, která
na svém účtu na sociální síti Twitter 4. dubna tímto
krokem varovala. Britské ministerstvo vnitra
nedávno oznámilo, že chce v nejbližší době
uzákonit sledování e-mailů, s čímž právě tato
skupina nesouhlasí. Skupina Anonymous má již na
svědomí útoky na několik vládních internetových
stran, především v souvislosti s nedávnými
protesty proti proti-pirátské smlouvě ACTA. 

Bulharský ministr zahraničí naléhá, aby Bulhaři
opustili Sýrii
Ministra zahraničních věcí Nikolaj Mladenov tak
zopakoval svou výzvu pro bulharské občany z 17.
března. "Našemu velvyslanectví v Damašku byla
dána veškerá moc na pomoc těm, kteří
mají problémy s cestovními doklady," řekl v
rozhovoru Mladenov. Dodal, že
bulharské velvyslanectví v syrském hlavním
městě je v provozu, ačkoliv byl personál snížen na
minimum.

Rumunský prezident požádal opozici o přijetí
změn Ústavy, výměnou prý podá demisi
V dopise zaslaném opozičních vůdcům prezident
Traian Basescu vyzval k účasti na debatách
týkajících se změny Ústavy, které se mimo jiné
týkají zkrácení funkčního období prezidenta na 4
roky. Státník uvedl, že odstoupí tak, aby se nové
prezidentské volby mohly konat v listopadu tohoto
roku. Podle nynější rumunské ústavy má
prezidentovo funkční období trvat do roku 2014.

Prezident Ázerbájdžánu se setkal s českým
premiérem 
Během návštěvy prezidenta Ilhama Alijeva byla

zdůrazněná snaha o užší bilaterální vztahy mezi
oběma státy. Obě strany také hovořily o nutnosti
hospodářské spolupráce mezi Českem a
Ázerbajdžánem, pro kterou prý již nyní existuje
dobrý potenciál. Prezident se dále setkal s
předsedkyní Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavou
Němcovou.

Občané Makedonie a Albánie mohou od
nynějška přecházet hranice pouze s
občanským průkazem
Řekl to na tiskové konferenci albánský velvyslanec
do Makedonie Arben Cejku.
"Je to zásadní událostí nejen proto, že komunikace
mezi občany Makedonie a Albánie je usnadněna,
ale také proto, že poskytuje evropský rozměr ve
vztazích obou zemí." Ministři zahraničních věcí
Makedonie a Albánie, Nikola Poposki a
Edmond Haxhinasto, loni v Tiraně podepsali
dohodu o přeshraničním pohybu, která vstoupila v
platnost v pátek.

V ruském Uljanovsku proběhly demonstrace
proti vytvoření tranzitní základny NATO
V ruském Uljanovsku proběhly v sobotu dvě
protestní akce proti plánům na vytvoření tranzitní
základny Severoatlantické aliance na letišti
"Uljanovsk-východ". Jedna z demonstrací byla
pořádána místními komunisty, druhá představiteli
nezaregistrované strany Svoboda. V důsledku
umístění tranzitní základny NATO v Uljanovsku se
podle nich v zemi celkově zvýší kriminalita a
vznikne nový kanál sloužící obchodu s
drogami. Ruské ministerstvo obrany a ministerstvo
zahraničí v dřívějších vyjádřeních ujistily, že se
nebude jednat o vojenskou základnu NATO, ale
pouze o tranzitní bod sloužící k přepravě nákladů z
a do Afghánistánu, který bude spadat plně pod
kontrolu orgánů Ruské federace.

Rusko bude usilovat o extradici ruského
podnikatele Viktora Bouta odsouzeného v USA
za prodej zbraní
Federální soud v New Yorku včera vznesl
rozsudek o trestu v podobě 25 let odnětí
svobody nad ruským podnikatelem Viktorem
Boutem, který byl v listopadu 2011 shledán
vinným z konspirace a prodeje zbraní Revolučním
ozbrojeným silám Kolumbie (FARC), jež jsou v
USA považovány za teroristickou skupinu. Ruský
ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil o tom, že
Rusko bude usilovat o vydání
podnikatele. "Nechceme se v této situaci pomstít
Spojeným státům, ale pomoci Viktorovi Boutovi,
který byl nespravedlivě odsouzen k 25 letům
vězení - nemluvě o tom, že nezákonné bylo již jeho
vyvezení do Spojených států," uvedl ministr, podle
nějž byl v případě Viktora Bouta na Nejvyšší soud

USA vyvíjen bezprecedentní nátlak.

V Rusku byla zřízena monarchistická strana,
která má v úmyslu obnovit monarchii
Romanovců
Na ustavujícím sjezdu v Moskvě dnes byla
založena Monarchistická strana Ruska, jejímž
předním cílem je obnovit v zemi monarchii, a to
pod vedením potomků dynastie Romanovců.
Předsedou strany se stal podnikatel a bývalý
poslanec Státní dumy za Svaz pravicových
sil Anton Bakov. Strana má v daném
okamžiku okolo tisíce členů, její registrace byla
umožněna na základě nově přijatého zákona
zjednodušujícího registraci politických stran.

Ruský prezident podepsal zákon výrazně
zjednodušující registraci politických stran
Ruský prezident Dmitrij Medveděv minulý týden
během setkání se zástupci opozice podepsal
zákon zjednodušující registraci politických stran.
Informovala o tom agentura Interfax. Dokument
vstoupí v platnost po jeho vyhlášení. Na základě
tohoto zákona bude minimální počet členů strany
snížen ze 40 tisíc na pět set lidí. Dále
již ministerstvo spravedlnosti nesmí bezprostředně
odmítnout registraci strany, musí nejprve poukázat
na chyby v předložených dokumentech a vydat
doporučení k odstranění nedostatků. Zjednodušení
registrace stran navrhl prezident Medveděv v
prosinci během svého projevu ve Federálním
shromáždění, a to dva týdny po masových
demonstracích na moskevském Bolotném
náměstí. V administraci prezidenta však popřeli, že
by se jednalo o reakci na projevy opozice. Podle
nedávných zpráv již ministerstvu spravedlnosti
podalo žádost o registraci více než 80 politických
stran.

OSN apeluje na dodržování lidských práv
během odzbrojovacích akcí v Jižním Súdánu
Představitelé mise OSN v Jižním Súdánu apelovali
na ozbrojené síly Jižního Súdánu, aby během
odzbrojovacího procesu dodržovaly lidská práva.
OSN ve své zprávě zdůraznila, že ačkoli
odzbrojování probíhá v poklidném duchu, tak k
porušování lidských práv dochází na mnoha
místech země.  Přes tento apel OSN vyjádřila
podporu mírovým snahám vlády Jižního Súdánu.

Haiti je stále bez premiéra
Ani měsíc po rezignaci premiéra Garryho Conille
nemá Haiti premiéra.  Důvodem je nutnost
schválení nového kandidáta oběma komorami
parlamentu. Kandidátem na nového premiéra je
ministr zahraničí Laurence Lamothe, kterého na
post premiéra nominoval prezident země Michel
Martelly.
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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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