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Společnost Microsoft koupila patenty od
společnosti AOL za cenu přesahující 1 miliardu
amerických dolarů
Obchod zahrnuje přes 800 patentů a s nimi
spojených aplikací. Akcie firmy AOL reagovaly na
oznámení této zprávy růstem o 42% na současnou
hodnotu 26,18 USD. Podle vyjádření zástupců
společnosti AOL bude většina zisku rozdělena
mezi akcionáře firmy. Společnost AOL si stále
ponechává ve svém portfoliu přes 300 patentů
z oblasti reklamy, vyhledávání, bezpečnosti, či
sociálních sítí.

Jižní Osetie má nového prezidenta, stal se jím
Leonid Tibilov
Ve druhém kole opakovaných prezidentských
voleb v Jižní Osetii zvítězil s 54,1% hlasů bývalý
šéf místní tajné policie Leonid Tibilov. Volební
účast dosáhla 71,26%, tedy 29 166 voličů.
Inaugurace nového prezidenta proběhne 19.
dubna. Zahraniční pozorovatelé označili
prezidentské volby v této separatistické republice
za demokratické.

Společnost Facebook kupuje za 1 miliardu
amerických dolarů společnost Instagram
Jedná se o největší jednotlivou investici firmy v její
historii. Koupě přichází pouze několik měsíců před
očekávaným vstupem společnosti Facebook na
burzu, který by jí měl podle odhadů vynést okolo 5
miliard USD. Společnost Instagram je tvůrcem
softwaru pro sdílení a úpravy fotografií
prostřednictvím mobilních telefonů, od svého
vzniku v lednu 2011 zaznamenala prudký nárůst
uživatelů. Její aplikace byla původně určená
primárně pro operační systém telefonů iPhone,
nyní již podporuje i operační systémy Android.
Podle vyjádření zástupců obou společností bude
Instagram i nadále samostatně pokračovat ve svojí
činnosti a zároveň poskytne své know-how
 společnosti Facebook.

Čínská vláda zřídila speciální orgán ve snaze
zefektivnit rozvoj odvětví produkce vzácných
nerostů
Státní tisková agentura Xinhua informovala, že by
tento nový orgán měl pomoci v úsilí vyrovnat se s
mezinárodními obchodními spory týkající se tohoto
odvětví. Čína představuje 90% světové produkce
vzácných nerostů. Tamní vláda však v poslední
době uvalila na vývoz těchto komodit limitující
kvóty, které podle USA, Japonska a EU zvyšují
jejich ceny na světovém trhu, čímž zvýhodňují
čínské odběratele a nutí ty zahraniční k přesunu
výroby přímo do Číny. Spor se již řeší i na půdě
Světové obchodní organizace.

KLDR se připravuje na vyslání svého satelitu
na oběžnou dráhu- Jižní Korea hovoří o dalším
jaderném testu
K vyslání satelitu na oběžnou dráhu by mělo dojít
mezi 12. a 16. dubnem. Podle spojenců USA se
však jedná o zakázaný test rakety dlouhého
doletu, což by bylo porušením rezoluce Rady
bezpečnosti OSN. Oficiální vyjádření jihokorejské
vlády navíc hovoří o tom, že provedené satelitní
snímky naznačují možnost provedení třetího
jaderného testu. KLDR se přitom v únoru zavázala
k pozastavení jaderného výzkumu a testů raket
dlouhého doletu výměnou za potravinovou pomoc
ze strany USA. Ta však byla pozastavena minulý
měsíc právě kvůli oznámení plánů na vypuštění
severokorejského satelitu.

Čínská vláda vyzvala prostřednictvím tisku
vojáky k loajalitě
Oficiální vojenský tisk v zemi vyzval příslušníky

Čínské lidové osvobozenecké armády, aby
ignorovali veškeré protistátní výzvy a tendence,
které se v posledních týdnech objevily na
internetu. Před týdnem bylo v Číně zatčeno 6 lidí a
zrušeno 16 webových stránek kvůli údajnému
šíření protivládních nálad na internetu. Armáda
Čínské lidové republiky by podle slov státních
představitelů měla bezpodmínečně udržovat
loajalitu vůči Komunistické straně Číny.

Izrael koupí od Itálie 30 cvičných bojových
letounů v hodnotě 1 miliardy USD, chystá také
obchod s Ázerbájdžánem 
Záměr potvrdil italský premiér Mario Monti po
setkání s jeho protějškem Benjaminem
Netanyahuem v Izraeli. Již 16. února izraelští
představitelé uvedli, že bylo dosaženo předčasné
dohody o nákupu třiceti nadzvukových
cvičných bojových letounů páté generace M-346
Master od z části státem vlastněné italské
společnosti Alenia Aermacchi. 26. února dále
izraelští armádní činitelé uvedli, že Tel-Aviv
chystá zbrojní dohodu s Ázerbájdžánem. Největší
izraelský výrobce vojenských a civilních letadel,
státní společnost Israel Aerospace Industries (IAI),
by měla Ázerbájdžánu prodat bezpilotní letouny a
systémy protiraketové a protiletadlové obrany v
hodnotě 1,6 miliardy USD.

Evropská centrální banka: "Řecká ekonomika
se vrátí k růstu v roce 2014"
Prognózu oznámil člen představenstva Evropské
centrální banky (ECB) Joerg Asmussen. Mělo by
tak dojít po zavedení vládního programu ke
stabilizaci veřejných financí. Bank of Greece
předpokládá, že řecká ekonomika se v tomto,
pátém roce recese, zmenší o 4,5%.

Řecká inflace v březnu klesla na 1,7%
Pokles z 2,1% v únoru oznámil národní statistický
úřad. V březnu loňského roku činila řecká inflace
dokonce 4,5%, jelikož odrážela prudký nárůst cen
po zvýšení daní které v rámci 1. záchranného
programu požadovala EU a MMF. Dle řecké vlády
se bude celoroční inflace pohybovat na 0,6%.

Před řeckou vládní budovou vybuchla bomba
Informovala o tom řecká policie. Následný
požár zachvátil objekt patřící ministerstvu reforem
veřejného sektoru. Dle policie se k tomuto útoku
nikdo nepřihlásil, podobné incidenty jsou v
poslední době v Aténách časté.

V Tunisu vyšli do ulic demonstranti s
požadavkem pádu tuniské vlády
I přes zákaz demonstrací vyšlo do ulic hlavního
města Tuniska přes 2000 demonstrantů, kteří se
střetli s bezpečnostními složkami když se snažili
obsadit hlavní třídu Avenue Habib Bourguiba v
cestě na tuniské ministerstvo vnitra. Dav skandoval
protivládní hesla jako "Lidé chtějí pád režimu" a
vyzýval k tomu, aby se lidé nebáli.

Vklady soukromého sektoru u italských bank
vzrostly
Centrální banka Bank of Italy zveřejnila údaje, z
nichž vyplývá, že vklady soukromého sektoru v
Italii poprvé po pěti měsících vzrostly. Vklady se
podle italské centrální banky zvedly v únoru o
0,5%.

Maďarské zadlužení dosáhlo 89,8 %
celoročního plánu
Zadlužené Maďarsko má stále větší problémy se
svým deficitem státního rozpočtu. Agentura
Reuters informovala, že za první tři měsíce tohoto
roku dosáhl maďarský deficit již 89,8%

celoročního plánu. Maďarsko je nyní
nejzadluženějším státem střední Evropy.

Malawský ministr financí očekává po nástupu
nové prezidentky obnovení zahraniční pomoci
Malawský ministr zahraničí Ken Lipenga v
rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že očekává
obnovení pozastavené mezinárodní pomoci pod
vedením nové prezidentky Joyce Bandy ve snaze
podpořit státní rozpočet, který se v době vlády
prezidenta Bingu wa Muthariky, jenž náhle zahynul
na srdeční zástavu, musel vypořádat s jejím
zmrazením a zároveň i odmítnutím ze strany vlády
Malawi. Zahraniční pomoc tvořila až 40% státního
rozpočtu Malawi. Ministr financí také uvedl, že
prezident Mutharika nechtěl devalvovat měnu na
naléhání Mezinárodního měnového fondu (MMF)
kvůli obavám z dopadu takového kroku na chudé.

Německý ministr zahraničí podpořil právo Íránu
na vlastní civilní jaderný program 
Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle v
rozhovoru pro Bild am Sonntag uvedl, že Írán má
jako člen Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) a signatář Dohody o nešíření
jaderných zbraní (NPT) právo na rozvoj svého
jaderného energetického programu a na jaderný
vývoj v civilní oblasti. Německý ministr zahraničí
dále vyzdvihl dlouhodobé úsilí Německa o nalezení
diplomatického řešení ve sporu mezi Západem a
Íránem o íránský jaderný program, který USA a
Izrael považují za nebezpečný a obviňují Írán ze
snahy o získání jaderných zbraní. Írán všechna
tato obvinění popírá a MAAE ve své zprávě hovoří
o možnosti, že by Írán takové snahy případně mohl
mít, podle kritiků ovšem MAAE vychází především
z informací amerických a izraelských tajných
služeb.

Nezaměstnanost v rámci státního sektoru ve
Spojených státech je nejvyšší od roku 1955
Státní i lokální vlády byly sice schopny po krátkou
dobu uchránit své zaměstnance od negativního
dopadu vývoje ekonomiky a v roce 2009 zároveň
došlo ke stimulaci trhu na federální úrovni,
nicméně tyto peníze jsou již utraceny. Během
finanční krize došlo k masivnímu snížení
vybraných prostředků z daně z nemovitostí, což
mnoho měst a obvodů vede k propouštěním
státních zaměstnanců. Místní vlády od roku 2009
zrušily 482 000 pracovních míst. V březnu tohoto
roku pracovalo v USA pro místní vlády 14,1 milionu
zaměstnanců, v jednotlivých státech pak 5,1
milionu.

Inflace v Etiopii se snížila
Meziroční etiopská inflace se v březnu snížila na
32,5 % z únorových 36,3 %. Za poklesem stojí pád
cen potravin. Inflace se přiblížila lednové hodnotě,
která byla 32 %. Etiopie dlouhodobě bojuje s inflací
vlivem špatné úrody, kterou zapříčinila vlna sucha
na jaře loňského roku.

Saharské státy projednávaly situaci v Mali
Na setkání v Mauritánii se zástupci států snažili
dohodnout na společném postupu proti etniku
Tuaregů, které na severu Mali vyhlásilo nezávislý
stát Azawad, jenž svou velikostí odpovídá Francii.
Mauritánie, Alžírsko, Niger a Mali založily společné
vojenské velitelství, jímž chtějí koordinovat svůj
postup proti islamistům. Alžírsko varovalo před
vojenskou intervencí do Azawadu, která by mohla
zkomplikovat vyjednávání. Nigerijský ministr
zahraničí na setkání ale uvedl, že mezinárodní
uznání státu Azawad je „nepřijatelné a absurdní“.
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Alžírsko očekává nárůst úrody obilí o 31%ve
výši 5,5 milionů tun
Alžírský ministr zemědělství Rachid Benaissa
uvedl, že by se s očekávanou sklizní 5,5 milionů
tun obilí mělo jednat o 31% nárůst oproti loňské
sklizni. Podle vedoucího odboru statistiky Hocine
Abdelghafour za lepší úrodou stojí dostatečné
množství srážek v posledních týdnech a nové
vybavení farmářů.

Muslimské bratrstvo kritizuje možnou půjčku
od Mezinárodního měnového fondu pro Egypt
Egyptská vláda vyjednává s Mezinárodním
měnovým fondem (MMF) o půjče ve výši 3,2
miliard USD na odvrácení krize z důvodu platební
neschopnosti. Do ekonomických problémů se
země dostala během revoluce, která svrhla
prezidenta Husni Mubaraka. Prezidentský kandidát
nominovaný Muslimským bratrstvem Khairata
al-Shater odmítá přijmout půjčku, pokud se
nezmění její podmínky. Vláda by totiž podle něj
měla sama rozhodovat, jak s finančními prostředky
bude nakládat.

Podle Muslimského bratrstva může kandidatura
bývalého egyptského viceprezidenta vést k
nepokojům
Prezidentský kandidát Khairat al-Shater,
nominovaný Muslimským bratrstvem, označil
záměr kandidovat bývalého viceprezidenta Omara
Suleimana v dobách vlády prezidenta Husni
Mubaraka za „urážku“ egyptského lidu a uvedl, že
v případě Suleimanova vítězství se může rozpoutat
násilí. Omar Suleiman není jediným prezidentským
kandidátem, který byl ve vládě za prezidenta Husni
Mubaraka. Svou kandidaturu oznámil i bývalý
premiér Ahmed Shafiq a bývalý ministr zahraničí
Amr Moussa.

Představitelé světových velmocí se vyjádřily k
otázce Sýrie
Velmoci se vyjádřily k otázce stále trvajících bojů v
Sýrii. Evropská ministryně zahraničí Catherine
Ashton prohlásila, že požadavky, které si klade
syrský prezident Bashar al-Assad jsou
nepřípustné. Čína vyzvala obě strany konfliktu k
ukončení násilí. Ruský ministr zahraničí Gennady
Gatilov řekl, že zásah v Sýrii zvenčí není žádoucí a
jen by přispěl k eskalaci napětí v zemi. Rusko patří
mezi nejbližší spojence vlády syrského prezidenta
Bashara al-Assada. Americký specialista na Blízký
východ z univerzity v Bostonu Augustus Richard
Norton řekl, že se domnívá, že násilí v zemi bude
pokračovat i po datu stanoveném OSN a Ligou
arabských států.

 

Prezident Mali přistoupil na dohodu s
vojenskou vládou a odstoupil  
Prezident Amadou Toumani Touré podepsal
rezignaci ve své vile v hlavním městě, v níž se
skrývá od převratu v druhé polovině března.
Přistoupil tak na dohodu s vojenskou vládou, která
by v následujících dnech měla předat moc civilní
vládě. Rezignaci podle svých slov Touré podepsal
ze své vlastní vůle. Nyní by vláda podle dohody
měla jmenovat prozatímního prezidenta, jímž by se
měl stát Dioncounda Traore, který má zemi během
čtyřiceti dnů dovést k volbám.

Americký dolar oslabil vůči euru po zveřejnění
nových dat o pracovním trhu ve Spojených
státech 
Podle nových údajů nedošlo v březnu
k předpovídanému růstu pracovního trhu – zatímco
očekávání se pohybovala okolo 200 000 nově
vytvořených míst, skutečné číslo za březen
dosáhlo 120 000. Euro v reakci posílilo vůči
americkému dolaru o 0,26% na 1,3097 USD.

Syrský prezident Bashar al-Assad nestáhne
své jednotky, dokud nedostane záruky od
povstalců
Syrský prezident Bashar al-Assad den před
stanoveným termínem stahování vojenských
jednotek z měst a obcí, který určil zvláštní vyslanec
OSN a Arabské ligy Kofi Annan, pokračuje v boji.
Podle něj nezačne vláda jednotky stahovat, dokud
nedostane písemné záruky o míru od syrských
povstalců. Ti to odmítli. Nepokoje se rozšířily i do
severních oblastí Libanonu poté, co se dvě
ozbrojené skupiny z Libanonu pokusily dostat do
města Homs.

Brazílie chce posílit vzájemné vztahy s USA
Prezidentka Brazílie Dilma Rousseff během své
schůze s prezidentem Barackem Obamou řeší
možnosti vzájemné spolupráce na poli ekonomiky,
školství i politiky. To potvrdil Bílý dům. Jedním z
několika přání Brazílie je podpora USA ve věci
permanentního členství Brazílie v Radě
bezpečnosti OSN. Tím dalším je větší ekonomická
spolupráce. Brazílie, jako 6. největší ekonomika
světa, je až na 8. místě mezi obchodními partnery
Spojených států.

Írán možná nabídne kompromis na jednání s
velmocemi
Šéf Íránského jaderného programu Fereidoun
Abbasi naznačil, že Írán nabídne kompromis na
jednání příští týden. Teherán bude opět jednat se
zástupci pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN
a Německa v Istanbulu. Fereidoun Abbasi řekl, že
Írán je připraven skončit s obohacováním uranu na
20 % a pokračovat v obohacování na nižší úrovni.
Pro využití obohaceného uranu na vojenský účel je

třeba uran obohacen na 90 %. Spojené státy a
některé další země ovšem varují, že Írán má
kapacity pro obohacení v této míře.

Americké námořnictvo deklarovalo, že
přítomnost další letadlové lodi v Perském
zálivu je součástí rutiny
K americké válečné letadlové lodi USS Abraham
Lincoln se přidala v Perském zálivu také letadlová
loď USS Enterprise. Podle představitelů 5. flotily
amerického námořnictva, zakotvené v Bahrajnu, je
přítomnost dvou letadlových lodí v oblasti
Perského zálivu jen rutinní záležitostí. Loď má
pomoci americké vojenské misi v Afghánistánu a v
boji proti somálským pirátům.

Jihokorejské tajné služby tvrdí, že Severní
Korea hodlá provést nukleární test
Představitelé jihokorejské tajné služby oznámili, že
Severní Korea hodlá provést nukleární test.
Satelitní snímky amerického komerčního satelitu 1.
dubna ukázaly, že Severní Korea kope tunel pod
jadernou testovací střelnicí Punggye-ri. To podle
tajných služeb znamená, že Severní Korea chce s
nejvyšší pravděpodobností provést jaderný test.
Spojené státy, Jižní Korea, Japonsko a další státy
také upozorňují, že plánované vypuštění satelitu
Severní Koreou může být ve skutečnosti test
raketové technologie, schopné nést jaderné
hlavice.

Čínský premiér navštíví Polsko
Na konci dubna přijede čínský premiér Wen Jiabao
na dvoudenní návštěvu Polska. Šéfa čínské
vlády bude
doprovázet skupina podnikatelů. Program návštěvy
předpokládá plenární jednání s premiérem
Donaldem Tuskem a setkání s
prezidentem Bronislawem Komorowskim.
Dokončená může být otázka vzniku Polského
institutu v Pekingu. Tento záměr byl nastíněn v
době návštěvy polského prezidenta v Číně. Obě
strany by mohly najít společná témata i ve věci
těžby břidlicového plynu na polském území.

Dle britského vládního nařízení nesmí být
cigarety vystavené na viditelných místech
Vláda se tak snaží snížit počet kuřáků a přesvědčit
občany, že cigarety nejsou běžnou součástí života.
Dle britského ministra zdravotnictví Andrewa
Lansleye až třetina britských kuřáků tvrdí, že chce
s kouřením přestat. Vláda se tento krok snaží
podpořit. Zákaz vystavování krabiček cigaret na
viditelných místech se prozatím vztahuje na
supermarkety a velké obchody, za porušení hrozí
obchodníkům pokuta ve výši asi 6 067 eur.
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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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