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Čistý příjem společnosti Google stoupl v
prvním čtvrtletí ve srovnání s minulým rokem o
60% 
Čistý příjem dosáhl během prvních tří měsíců
částky 2,89 miliardy amerických dolarů. Hlavní
podíl na zisku společnosti má reklama spojená
s vyhledávačem Google a mobilní operační systém
Android. Na vzestupu jsou i příjmy z dalších aktivit
společnosti, kterými jsou např. server pro sdílení
videí Youtube či internetový prohlížeč Google
Chrome. Firma zároveň oznámila svůj záměr vydat
nové akcie, na které se však nebude vázat
hlasovací právo. Tato akce zajistí společnosti nové
investory a současně neohrozí rozhodovací
pravomoci nynějších akcionářů.

Pákistánský parlament navrhl novou podobu
spolupráce s USA
Po měsících napjatých vztahů mezi USA a
Pákistánem, které byly způsobeny leteckými útoky
NATO na civilní cíle, navrhl pákistánský parlament
novou podobu spolupráce s USA. Pákistán
nepodpoří obnovení vojenské základny amerických
vojáků v zemi. Mluvčí pákistánského parlamentu
Raza Rabbani řekl, že budoucí vztahy USA a
Pákistánu musí být založeny na společných
zájmech a rovnocennosti obou zemí. Americký
prezident Barack Obama hovořil o podobné formě
spolupráce, když řekl, že vzájemné vztahy USA a
Pákistánu musí být vyvážené. 

Americká armáda představila potenciální plán
USA pro Afghánistán
Admirál Bill McRaven, velitel amerických
speciálních operací představil plán působení
amerických ozbrojených sil v Aghánistánu. Plán
předpokládá nahrazení tisíců amerických vojáků
malými operačními týmy, ve kterých budou
spolupracovat američtí a afghánští vojáci. Tyto
týmy mají postupně nahradit konvenční armádu.
Američané v nich budou afghánským vojákům
ukazovat jak nalézt, rozpoznat a zničit nepřítele. V
rámci těchto týmů zůstanou američtí vojáci na
afghánském území i po roce 2014, kdy se mají
americké vojenské jednotky ze země stáhnout.
Plán budou diskutovat představitelé NATO na
summitu v Chicagu v květnu roku 2012.

Britská společnost se přiznala k vyvážení
odpadu do Brazílie
Britská společnost Edwards waste paper, která se
provinila vývozem nerecyklovatelného odpadu do
Brazílie a tudíž jednala v rozporu s regulacemi
Organizace pro hospodářskou spolupráci a vývoj
(OECD). Již v roce 2009 Brazílie obvinila Spojené
království z vývozu kontaminovaného odpadu.
Toho bylo na brazilském pobřeží nalezeno na 15
000 tun.  Země mohou vyvážet odpad do jiného
státu za účelem recyklace, nikoli k likvidaci.

Mexiko daruje Haiti 20 milionů USD 
Částka 20 milionů USD je považována za finanční
pomoc Mexika Haiti. Peníze by
měl zemi symbolicky předat mexický prezident
Felipe Calderón během své nadcházející návštěvy
Haiti. To potvrdil haitský ministr zahraničí Laurence
Lamothe. Za část darovaných peněz by se měla
postavit nemocnice. Zbytek by se měl použít na
financování nejméně 300 školních stipendií.

Kofi Annan upozornil OSN, že Sýrie nedodržela
všechny podmínky uzavření příměří
Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi
Annan sdělil Radě bezpečnosti OSN, že Sýrie
nedodržela všechny podmínky uzavření příměří.
Vláda Bashara al-Assada dnes zastavila boje,
stejně jako opozice a v zemi panuje klid zbraní.

Kofi Annan ovšem upozornil, že syrská vláda stále
nestáhla vojenské jednotky z měst a obcí a stále v
nich drží i těžké zbraně. Kofi Annan požádal Radu
bezpečnosti OSN, aby trvala na stažení vojáků i
těžké vojenské techniky. Generální tajemník OSN
Ban Ki-Moon oznámil, že požádá Radu
bezpečnosti OSN o vyslání pozorovatelské mise
do Sýrie.

Severní Korea zatím raketu nesoucí satelit
nevystřelila
Představitelé Severní Korey naznačovali, že
vystřelí balistickou raketu nesoucí satelit na
oběžnou dráhu již dnes. Nestalo se tak.
Představitelé Severní Korey to nijak
nekomentovali. Podle mluvčího filipínské agentury,
která spolupracuje s americkou a japonskou
armádou byl start rakety odložen kvůli špatnému
počasí. Především silný vítr může mít značný vliv
na dráhu letu.

Mexická ropná společnost Pemex může těžit v
kubánských vodách
Prezident Felipe Calderón oznámil podepsání
smlouvy mezi Mexikem a Kubou, která povoluje
mexické státní ropné společnosti Pemex těžbu
 ropy a průzkum uhlovodíkových zásob v
kubánských vodách. Smlouva byla podepsána při
návštěvě prezidenta Calderóna na ostrově
společností Pemex a kubánskou ropnou
společností Unión Cubapetroles.

MMF vyzval Velkou Británii k opětovnému
zvýšení věku pro odchod do důchodu
MMF dále uvedl, že pokud se průměrná délka
života ve Velké Británii zvedne oproti předpokladu
o pouhé 3 roky, státní dluh se vymkne kontrole,
neboť stoupnou náklady na důchody a
zdravotnictví. Dle fondu by tak vláda Velké Británie
měla přizpůsobit věk odchodu do důchodu
očekávané délce života. Nynější hranice pro
odchod do důchodu byla zvýšená na 67 let pro obě
pohlaví do roku 2028 a na 68 let do roku 2046.
Tato změna však byla v minulosti silně kritizována
veřejností a odbory.

České ministerstvo financí nadále očekává růst
ekonomiky o 0,2%
V příštím roce by však růst oproti
původní prognóze 1,6% měl činit pouze 1,3%.
Hospodářský růst je dle ministerstva financí
negativně ovlivněn především rozpočtovými
úsporami vlády. Ministerstvo také revidovalo
svou prognózu inflace jak pro letošní rok, kdy by
měla dosáhnout 3,3% tak pro rok 2013, kdy by
měla činit 2,3%. Nárůst cen v příštím roce by měl
ovlivnit především růst sazeb DPH o jeden
procentní bod na 15% a 21%.

Itálie chce snížit počet svých poslanců a
senátorů
Tři největší politické strany, které podporují vládu
Maria Montiho navrhly snížit počet italských
poslanců a senátorů z nynějších 630 a 315 na 508
a 254. Všichni politici nyní pobírají rekordní platy,
které přesahují několik tisíc eur měsíčně. Snížení
jak platů tak počtu poslanců a senátorů má být
součástí politiky vládních úspor, stejně jako
odpovědi na kritiku veřejnosti. Té se nelíbí, že
parlament absorbuje miliardy ze státního rozpočtu.
Neboť návrh podporuje Lid svobody (PDL),
Demokratická strana (DP) a Unie středu (UdC),
zákon pravděpodobně projde bez problémů.

Berlín vyzval Ukrajinu, aby poskytla léčbu
ex-premiérce Tymošenko
Němečtí lékaři bývalou ukrajinskou premiérku Julii

Tymošenko vyšetřili a uvádějí, že potřebuje
urgentní léčbu na specializované klinice. K té
Ukrajinu vyzval  německý komisař pro lidská
práva Markus Löning. Politička odmítá péči
domácích lékařů, které považuje za zaujaté.

V červnu proběhne hospodářský summit mezi
Polskem a USA
Tento summit se bude konat 2é. června v Polsku a
zúčastni se jej americký ministr obchodu John
Bryson. Summitu má přispět k hledání nových
možností obchodu mezi oběma státy, podporou
společných rozvojových aktivit a inovací a
identifikací společných obchodních bariér.
Velvyslanec USA v Polsku Lee A. Feinstein v
souvislosti se summitem uvedl, že za posledních
pět let americký export do Polska vzrostl o více
než jednu třetinu z téměř 2 miliard USD v roce
2006 na 3 miliardy v loňském roce.

Generální tajemník OSN se setkal s kosovským
premiérem
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon a kosovský
premiér Hashim Thaci společně v New Yorku
hovořili o posledních událostech v Kosovu,
především pak o napětí v Mitrovici a dialogu mezi
Prištinou a Bělehradem. Kosovský premiér projevil
vděk za nesouhlas OSN s konáním srbských
komunálních voleb v Kosovu. Dále premiér
požádal Ban Ki-moona o osobní podporu účasti
kosovských sportovců
na londýnských Olympijských hrách v letošním
roce.

Kosovský náměstek ministra zahraničních věcí
na oficiální návštěvě Saúdské Arábie a Egypta
Kosovský náměstek Ibrahim Gashi byl přijat v
Rijádu náměstkem ministra zahraničí pro
dvoustranné vztahy Khalidem Al Jindanem. Během
této návštěvy Gashi informoval svůj protějšek o
nynějším politickém vývoji v Kosovu a požádal ho
o pomoc pro Kosovo na dvou úrovních- lobování
za uznání kosovské nezávislosti mezi dalšími
arabskými a islámskými státy, dále pak o investice
do Kosova. Oba představitelé
hovořili konkrétně o sjednání dvoustranné
dohody mezi oběma zeměmi, jako předpoklad
pro prohlubování hospodářské spolupráce. Další
zemí navštívenou kosovskou delegací včele s
Gashim je Egypt, kde by politik měl hovořit se
svým protějškem o tom, za jak dlouho by Egypt a
další státy mohly uznat kosovskou nezávislost.

Došlo k zadržení osob podezřelých ze založení
požáru na americké ambasádě v Srbsku
Srbská policie zadržela devět Srbů obviněných ze
založení požáru na americkém velvyslanectví
v Bělehradě v roce 2008, během protestů proti
vyhlášení kosovské nezávislosti. Zadržené osoby
jsou většinou fotbaloví fanoušci, kteří se v této
době účastnili nepokojů. Policie pokračuje v
pátrání po nejméně dalších pěti podezřelých.

Bývalý řecký ministr zadržen kvůli obvinění z
korupce 
Řecká policie ve středu zadržela prvního vysoce
postaveného politika kvůli obviněním z trestního
činu korupce, praní špinavých peněz a krácení
daní. Bývalý ministr
za socialistickou stranu PASOK Akis
Tsohatzopoulos zasedal v řecké vládě v letech
1981 až 2004. Nyní mu prý hrozí až 25 leté odnětí
svobody. Politik všechna obvinění popírá. Zatčení
přichází krátce před parlamentárními volbami,
které se uskuteční 6. května. V těch by strana
PASOK dle dosavadních průzkumů veřejného
mínění neměla zvítězit, má pouze 15% podporu. 
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Bývalý hlavní ekonom Světové banky Stiglitz:
„S úsporami a škrtáním to Evropa přehání“
Bývalý hlavní ekonom Světové banky (WB) Joseph
Stiglitz, který je mimo jiné i držitelem Nobelovy
ceny za ekonomii, vyjádřil tento svůj názor pro
Süddeutsche Zeitung. Dále se nechal slyšet, že
demokracie snesou pouze omezenou míru škrtů,
nutných pro dosažení úspěchu. Podle Stiglitze se
Evropa přílišným škrtáním a úsporami blíží k druhé
recesi, které by šlo předejít společným
rozpočtovým dohledem na eurozónu. Stiglitz
přesto Evropě důvěřuje, neboť řekl: „Čeká jí velká
budoucnost“.

MMF schválil půjčku 987 milionů USD
Bangladéši na podporu devizových rezerv
Ty se snížily vlivem celosvětového navýšení cen
paliv, což vedlo i k navýšení cen dovozu těchto
komodit. Součástí dohody s MMF by měly být i
kroky ze strany bangladéšské vlády vedoucí ke
zvýšení příjmů z daní a snížení státních útrat.
Bangladéš je na dovozu energií těžce závislá.
Bangladéšská ekonomika žije především z výroby
pro mnoho celosvětově známých značek. Ta byla
ovšem značně zredukována vlivem globálního
ekonomického zpomalení.

USA jsou opět největšími světovými investory
do ekologických energetických zdrojů
V minulém roce tak předběhly Čínu, která do
odvětví ekologicky šetrného získávání energie
investovala 45,5 miliard USD. Investice ze strany
USA se meziročně navýšily ze 34 miliard USD na
48 miliard USD. Celosvětově pak připadlo na
podporu technologií k získávání energie z
obnovitelných zdrojů 263 miliard USD, což je o
6,5% více než v roce 2010. Státy skupiny G20 mají
na celkových investicích do tohoto odvětví 95%
podíl. Celková kapacita ekologických zdrojů
elektrické energie doposud fungujících po celém
světě činí 565 gigawatt (GW), přičemž největší
zastoupení mají hydroelektrárny (184 GW), solární
elektrárny (73 GW) a bioplynové a odpadní
elektrárny (57 GW). Největší nárůst kapacit pak
meziročně zaznamenaly sluneční a větrné
elektrárny.

Jihokorejská vládnoucí strana Saenuri obhájila
vítězství v parlamentních volbách
Potvrdily se tak předběžné výsledky hovořící o
pravděpodobném zisku 152 z celkového počtu 300
parlamentních křesel ve prospěch dosavadní
vládnoucí strany. Předvolební průzkumy ovšem
předpovídaly vítězství Spojené demokratické
strany, která bude nyní v parlamentu zastoupena
127 hlasy. V jihokorejském parlamentu budou dále
zastoupeny ještě další dvě strany. Parlamentní
volby v zemi probíhají každé čtyři roky.

Britský premiér Cameron: "Než zmírníme
sankce vůči Barmě, chci na vlastní oči vidět,
jak to v zemi nyní funguje"
Spojené království je prý připraveno učinit
potřebné kroky vedoucí ke zmírnění sankcí, což by
mělo býti motivací pro barmskou vládu k dalšímu
uplatňování demokratických reforem. Britský
premiér to uvedl na konferenci v Indonésii, kde
zároveň vyzval místní obyvatele, aby si nepletli
islám s extremismem. David Cameron na svých
cestách po Asii kromě avizované návštěvy Barmy
ještě zavítá do Malajsie a Singapuru. Ministři
zahraničí států EU budou celou situaci řešit na
mítinku 23. dubna.

Filipíny stahují svoji největší bitevní loď z
oblasti Jihočínského moře
Děje se tak několik dní poté, co došlo ke střetu
mezi ní a čínskými plavidly v oblasti Scarborough
Shoal. Podle filipínského vrchního vojenského
velení však Čína poslala do oblasti již třetí
válečnou loď.

Novému severokorejskému vůdci byly
přiděleny další významné funkce
Kim Jong-un se stal jak předsedou Centrální
vojenské komise, tak stálým členem
severokorejského politbyra (nejvyššího orgánu
Komunistické strany). Tyto funkce dříve zastával
jeho otec. Do rukou Kim Jong-una se tak
centralizuje stále více státní moci.

V Sýrii vstoupilo v platnost příměří v souladu s
mírovým plánem OSN a Ligy arabských států
Syrská vláda nařídila v 6:00 místního času
ukončení veškerých vojenských operací na území
Sýrie v souladu se slibem syrského prezidenta
Bashara al-Assada z předchozího dne zaslaného
vyslanci OSN a Ligy arabských států Kofi
Annanovi. Syrská vláda ovšem již oznámila, že
bezpečnostní síly jsou připraveny a budou
adekvátně reagovat na jakýkoliv útok teroristických
skupin na civilní obyvatelstvo, vládní síly či proti
veřejnému i soukromému vlastnictví. Syrské
opoziční skupiny potvrzují oznámení vlády a
vstoupení příměří v platnost s tím, že v zemi
zavládl klid zbraní.

Britský premiér na návštěvě Indonésie oznámil
zakázku pro Airbus za 518 milionů USD
Ta by se měla týkat dodávky 11 letounů typu A330
aerolinkám Garuda Indonesia. Britský premiér
David Cameron je v současné době na sérii
obchodních cest po východní a jihovýchodní Asii,
přičemž mnoho kontraktů které s sebou přivezl
označil za velmi prospěšné britské ekonomice i
pracovnímu trhu, jelikož povedou k oživení britské
výroby.

První barmská burza cenných papírů by měla
vzniknout do roku 2015
Předběžné povolení pro započatí procesu vzniku
první barmské burzy cenných papírů dostala
Tokijská burza spolu se společností Daiwa
Securities. Obě instituce by tak měly pomoci
barmské vládě k větší liberalizaci ekonomiky země
a tím i k přilákání zahraničních investorů. Jedná se
o další z kroků vedoucích k větší míře občanské a
ekonomické svobody v Barmě.

Parlamentní volby v Jižní Koreji naznačují
těsný souboj mezi dvěma největšími stranami
V současné době vládnoucí strana Saenuri by
podle předběžných výsledků (sečteno 90% hlasů)
měla obsadit 152 křesel ve 300 členném
parlamentu. Na druhém místě by měla skončit
Spojená demokratická strana. Hlasování je
vnímáno jako poslední zkouška pro nynějšího
prezidenta Lee Myung-baka před blížícími se
prezidentskými volbami. Hlavní náplní
předvolebních kampaní byly otázky vnitřní
ekonomiky a bezpečnosti na Korejském
poloostrově.

Varování před tsunami v celém indickém
oceánu bylo staženo
Pacifické centrum pro varování před tsunami
(PWTC) stáhlo v pozdních odpoledních hodinách
výstrahu pro celý region Indického oceánu. Hrozba
pro většinu oblastí prý již není aktuální, přičemž
jednotlivé státy zaznamenaly chvilkové nárůsty
hladiny oceánu v řádech desítek centimetrů.
Varování vyvolaly otřesy o největší síle 8,6 stupně
magnitudy.

Stávka pracovníků energetiky na Srí Lance
Zhruba 15 tisíc pracovníků odvětví energetiky
vyhlásilo na středu stávku za jejich požadavek na
25 % zvýšení platů. To označili za nevyhnutelné
vzhledem k rostoucím životním nákladům. Jedná
se zejména o nárůst cen potravin, způsobený
vyššími cenami paliv a oslabením měny. V
následujících týdnech je očekávána také stávka
lékařů a státních úředníků.

Zvolený ruský prezident Vladimír Putin vyjádřil
podporu tranzitnímu bodu NATO v zemi
Zvolený Ruský prezident Vladimír Putin označil
Severoatlantickou alianci za relikt studené války,
ale přesto podpořil vznik tranzitního bodu pro
NATO v ruském městě Uljanovsk. Tento bod má
sloužit pouze k přepravě zásob NATO pro misi
Aliance v Afghánistánu. Vladimír Putin zdůraznil,
že se nebude jednat o vojenskou základnu. To již
dříve deklaroval ruský ministr zahraničí.
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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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