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Indie úspěšně otestovala raketu dlouhého
doletu Agni-V
Zařadila se tak po bok několika dalších zemí, které
disponují podobnou technologií. Mezi ně patří stálí
členové Rady Bezpečnosti OSN a Izrael. V dosahu
rakety Agni-V, jejíž dolet je 5 tisíc km, se nachází
celé území Asie a přibližně 70% území Evropy.
 Indický ministr obrany označil průběh testování za
hladký. Na vývoji zbraně se podílela téměř
výhradně Indie. Raketa, která by neměla být
uvedena do provozu dříve než za dva roky, má
sloužit výhradně k obranným účelům.

Společnost The Coca-Cola Company oznámila
nárůst prodeje i zisků v prvním kvartálu roku
2012
Společnost je největším světovým distributorem a
výrobcem nealkoholických nápojů, sirupů a džusů
na světě. K růstu došlo podle zveřejněných zpráv
v rámci všech trhů, na kterých působí. Zvláštní
pozornost je věnována především růstu v Indii
(+20%), Číně (+9%) a Brazílii (+4%). Čistý zisk za
první tři měsíce roku 2012 vzrostl o 8% na částku
2,05 miliardy amerických dolarů.

Rusko podepsalo s Malajsií smlouvu o dodávce
raket v hodnotě 35 milionů dolarů
Rusko dnes podepsalo smlouvu s malajským
ministerstvem obrany, na základě níž dodá
vzdušným silám Malajsie rakety R-77 (RVV-AE)
typu vzduch-vzduch. Hodnota obchodu se
odhaduje na 35 milionů amerických dolarů, první
várku raket by Rusko mělo dodat ještě do konce
letošního roku.

Íránský ministr pro ropný průmysl: "další
sankce na íránskou ropu povedou k vážným
problémům globálního trhu"
Íránský ministr pro ropný průmysl Rostam Qasemi
uvedl, že globální trh by mohl v souvislosti s
pokračujícími sankcemi na ropný průmysl Íránu
upadnout do nebezpečných výkyvů. Ministr
Qasemi zdůraznil, že pouhé vyhlášení sankcí
vedlo k navýšení cen ropy o 18 % a upozornil, že
Mezinárodní měnový fond (MMF) již dříve varoval
před případným narušením íránského ropného
exportu. Podle MMF by ceny ropy vzrostly až o
30%. Podle íránského ministra pro ropný průmyslu
nyní Írán i přes sankce uvalené západními státy
nemá problém s pokračováním ve svém ropném
exportu a nadále získává nové odběratele či
navyšuje vývoz.

Mezinárodní měnový fond varuje před
nebezpečím zvyšujících se cen za ropu
Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) by
další zvyšování cen ropy mohlo ublížit globálnímu
hospodářskému růstu. MMF dále uvádí, že země,
které uplatňují státní dotace na cenu paliv, by měly
začít vážně přehodnocovat tuto svou politiku
vzhledem k rostoucímu dopadu na své státní
rozpočty.

V Iráku došlo k další vlně atentátů
V iráckých oblastech Bagdád, Kirkúk, Salahuddin,
Anbar, Diyala a Nineveh, stejně jako v Samaře
došlo při sérii atentátů k zabití nejméně 35 lidí,
přičemž dalších několik desítek bylo těžce
zraněno. Mezi mrtvými jsou civilisté i příslušníci
bezpečnostních složek.

Somálsko stanovilo odměnu 500 USD za
chycení nebo zabití každého člena Al-Kaidy
V boji s islamistickými rebely Somálsko přistoupilo
k odměňování každého, kdo chytí či zabije člena
teroristické sítě Al-Kaida či na ni napojené
islamistické skupiny Al-Shabaab. Podle starosty

hlavního města Mogadišo Ahmeda Nura se každý
z Al-Shabaab „stane zbožím, na němž se bude
moci vydělat“.

Firma Actis chce ročně investovat do Afriky
300 milionů USD
Soukromá investiční společnost Actis chce využít
rozvíjející se africké trhy a investovat ročně 300
milionů USD, především na větších trzích afrického
kontinentu, tj. v Jihoafrické republice, Egyptě a
Nigérii. Finanční prostředky chce rozdělit do
jednotlivých investic ve výši 50 milionů USD a více.
Společnost v loňském roce vykoupila za 434
milionů USD jihoafrickou firmu Tracker, která
vyrábí sledovací zařízení pro vozidla.

Volby v Guiney-Bissau by se měly konat do
dvou let
Vojenská vláda oznámila, že volby, v nichž by
mělo dojít k předání moci civilní zvolené vládě, by
měly proběhnout do dvou let. Zemi by do těchto
voleb měla dovést přechodná  úřednická vláda,
kterou se dle vyjádření vojenských představitelů
armáda chystá v nejbližší době jmenovat. Mezitím
po Africké unii (AU) pozastavila členství
Guiney-Bissau i Světová banka.

Byl zahájen další soudní proces s bývalou
ukrajinskou premiérkou Julijí Tymošenko
Předběžným soudním líčením v ukrajinském
Charkově dnes začal další proces s bývalou
ukrajinskou premiérkou Julijí Tymošenko, která si v
současné době již odpykává sedmiletý trest odnětí
svobody za podpis nevýhodné plynové smlouvy s
Ruskem. Nyní čelí obvinění z finančních machinací
a daňových úniků, jichž se měla dopustit jako
ředitelka a faktický vlastník společnosti Jednotné
energetické systémy Ukrajiny. V případě prokázání
viny jí hrozí dalších dvanáct let vězení. Samotná
expremiérka se vzhledem ke svému špatnému
zdravotnímu stavu předběžného líčení nemohla
zúčastnit, její advokát v souvislosti s tím podal
soudu návrh na pozastavení řízení. Pokračování je
naplánováno na 20. dubna v 16:00. Před budovou
soudu v Charkově dnes demonstrovali příznivci i
odpůrci bývalé premiérky, počet účastníků se
odhaduje na pět tisíc lidí.

Demokratická republika Kongo má nového
premiéra
Bývalý ministr financí Matata Ponyo byl jmenován
premiérem poté, co před měsícem rezignovala
vláda, aby umožnila vytvoření vlády znovu
zvoleným prezidentem Josephem Kabilou.
Primárním cílem nového premiéra, který je
uznávaným ekonomem, bude vedle vytvoření
vlády sestavení státního rozpočtu.

Royal Dutch Shell by mohl investovat v Nigérii
4 miliardy USD
Generální ředitel společnosti Royal Dutch Shell
Peter Voser uvedl, že finanční prostředky
společnosti by měly jít na zvýšení produkce ropy a
snížení spalování zemního plynu. Projekty v
hodnotě 4 miliard USD by měly být připraveny do
roku 2015. Ropná společnost Shell je dlouhodobě
kritizována za spalování zemního plynu v zemi,
která trpí nedostatkem energie, přestože patří mezi
nejvýznamnější africké výrobce energie.

Ghana usiluje o úvěr ve výši 6 miliard USD od
čínské banky
V roce 2010 Ghana podepsala s čínskou bankou
Export-Import Bank úvěr v hodnotě 13 miliard
USD, nyní chce získat úvěr ve výši 6 miliard USD,
který by dále využila na nové dopravní, vzdělávací
a zdravotnické projekty. Podle ghanského

viceprezidenta Johna Mahama dopadly první
schůzky se zástupci banky dobře.

Brusel má za sebou první den setkání
Severoatlantické aliance, během kterého byla i
projednávána otázka Afghánistánu
Generální tajemník NATO vyzval členské země a
jejich partnery, aby podpořili financování
afghánských ozbrojených sil i po roce 2014, kdy se
ze země stáhnou vojska aliance. Udržení stability v
Afghánistánu označil za zájem celého
mezinárodního společenství. Řekl také, že celkové
náklady na financování afghánských
bezpečnostních jednotek se pohybují okolo 4
miliard USD ročně, přičemž více než 3 miliardy
USD momentálně hradí Spojené státy. Počet
afghánských jednotek by měl být po roce 2014
zredukován ze současných 325 na 250 tisíc.
Americká ministryně zahraničních věcí Hillary
Clinton na setkání uvedla, že akceschopnost
afghánských jednotek během nedělních útoků v
Kábulu prokázala jejich rostoucí kompetence pro
převzetí kontroly v zemi. Bruselská jednání jsou
přípravou pro summit, který se bude konat v
Chicagu 20. května 2012, a který by měl přinést již
zcela konkrétní řešení postupu stažení aliančních
vojsk.

Afghánský prezident kritizuje vojáky americké
armády
Afghánský prezident Hamid Karzai kritizoval vojáky
americké armády, kteří zveřejnili fotografie na
nichž pózují s těly zabitých povstalců. Označil
tento čin za provokativní a nehumánní. Fotografie
odsoudil i americký ministr obrany Leon Panetta,
který řekl, že takové chování je neslučitelné s
americkými hodnotami. Snímky dále kritizoval i
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen. Zveřejnění fotografií opět rozvířilo
debatu, zdali nemají Spojené státy americké
opustit Afghánistán již před plánovaným rokem
2014.

CIA má v úmyslu použít v Jemenu bezpilotní
letouny
Šéf CIA generál David Petraeus požádal o
povolení použít bezpilotních letounů proti cílům
Al-Kaidy v Jemenu. USA používají bezpilotní
letadla například v Pákistánu. CIA tento návrh
předala Radě pro národní bezpečnost. Podle
amerických představitelů má Al-Kaida silné pozice
na jihu Jemenu, i navzdory snaze jemenské vlády.

Velitel pákistánské armády generál Ashfaq
Pervez Kiyani apeloval na demilitarizaci oblasti
v okolí ledovce Siachen
Učinil tak po středeční návštěvě tohoto místa, které
na začátku dubna zasáhla lavina, jež zavalila
celkem 129 pákistánských vojáků. Tragédie oživila
vlnu kritiky 28 let trvajícího konfliktu, během
kterého dle odborníků zahynulo více vojáků kvůli
přírodním a klimatickým podmínkám než při boji. V
nejvýše položené bitevní oblasti světa momentálně
operují tisíce pákistánských a indických jednotek.
Územní spory o Kašmír, ve kterém se oblast
ledovce Siachen nachází, byly příčinou dvou
indicko-pákistánských válek.

V Libyi probíhá soud s občany SNS obviněnými
ze spolupráce s režimem Muammara Kaddáfího
V Tripolisu dnes proběhlo třetí zasedání
vojenského soudu nad skupinou 24 obžalovaných
(19 z nich jsou občany Ukrajiny, 3 Běloruska a 2
Ruské federace), kteří čelí obvinění z kolaborace s
režimem plukovníka Muammara Kaddáfího. Podle
dřívějších informací byli tito lidé zadrženi před osmi
měsíci libyjskými povstalci za údajnou práci
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na zakázkách v ropném průmyslu. Zasedání se
zúčastnili zástupci ambasád všech tří zemí. Jak
uvedl v rozhovoru pro BBC jeden z obžalovaných
Alexandr Shadrov, advokáti obžalovaných od
prokuratury stále neobdrželi žádné
oficiální dokumenty týkající se obžaloby.

USA podporují povstalce v Sýrii, ale vojenskou
akci neplánují
Americký Pentagon zdůraznil, že násilí v Sýrii
pokračuje. Americký ministr obrany Leon Panetta a
americký generál Martin Dempsey oznámili, že
Spojené státy americké poskytnou podporu
syrským povstalcům ve formě nesmrtících
prostředků, jako jsou komunikační zařízení,
zdravotnická a humanitární pomoc či finanční
dotace ve výši 25 milionů USD. Zdůraznili ovšem,
že USA neplánují ozbrojenou vojenskou intervenci
či jinou vojenskou akci. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton vyzvala k tvrdším
opatřením vůči vládě prezidenta Bashara
al-Assada.

Nový prezident Jižní Osetie: "Prohloubení
spojenectví s Ruskem je naší strategickou
volbou"
Nový prezident Jižní Osetie Leonid Tibilov, který
dnešním dnem zahájil výkon své funkce, na
slavnostním projevu během inaugurace deklaroval,
že země bude i nadále usilovat o uznání své
nezávislosti ze strany mezinárodního společenství
a ze strategických důvodů prohlubovat spojenectví
s Ruskem. Prezident zdůraznil potřebu efektivního
využití materiální a finanční podpory poskytované
Ruskou federací - v souvislosti s tím se podle
svých slov v první řadě hodlá zaměřit na přísnou
kontrolu procesu modernizace země, zejména na
jeho tempo, kvalitu a transparentnost. Inaugurace
se zúčastnil také předseda ruské Státní dumy,
který novému prezidentovi vyřídil blahopřání ze
strany ruského prezidenta a premiéra a
přislíbil "stálou a komplexní podporu ruského
vedení a celého ruského lidu."

Evropský parlament schválil dohodu s USA o
předávání citlivých dat leteckých pasažérů
Spojené státy chtějí tato data údajně používat k
boji s terorismem a mezinárodním zločinem. Data
o transatlantických leteckých pasažérech budou
moci USA skladovat 15 let, poté se stanou
anonymními. Údaje jmenné evidence cestujících
(PNR) budou zahrnovat jméno a adresu
cestujícího, výběr jídla, informace o zdravotním
stavu atd. Dle některých europoslanců není
nynější dohoda ideální, přesto by mohla pomoci
zabránit případným teroristickým útokům.

Viségradská čtyřka se ohradila proti rozhodnutí
Švýcarska o omezení přistěhovalectví z
východní Evropy
Ministři zahraničních věcí Polska, Slovenska,
Maďarska a České republiky se dnes na okraj
zasedání NATO v Bruselu ohradili proti dřívějšímu
rozhodnutí Švýcarska. Ministři nesouhlasí s tím, že
Švýcarsko, které má v rámci tzv. schengenského
prostoru s Bruselem smlouvu o volném pohybu
obyvatel, rozlišuje mezi jednotlivými členy unie.
Jedná se prý pouze o politické rozhodnutí,
přistěhovalci ze zemí východní Evropy tvoří dle
ministrů jen 10% všech unijních přistěhovalců ve
Švýcarsku. Šéf Evropského parlamentu Martin
Schulz rozhodnutí označil za diskriminaci.
Švýcarsko na svém rozhodnutí trvá.

Moskevský soud prodloužil vazbu
obžalovaných v kauze Pussy Riot
Taganský soud v Moskvě prodloužil do 24. června
vazbu všech tří členek punkové kapely Pussy Riot,
souzených za kontroverzní protestní akci v chrámu
Krista Spasitele. Advokáti obžalovaných se
chystají proti rozhodnutí podat stížnost kasačnímu
soudu.

Okolo 40% Irů neví, zda-li v referendu podpoří
fiskální pakt
O zprávě informuje list Irish Times, dle jehož
informací pouze 30% voličů uvedlo, že pakt v
referendu, které proběhne již 31. května, podpoří.
Okolo 23% je pak proti přijetí paktu. Aby fiskální
pakt vstoupil v platnost, musí jej ratifikovat alespoň
12 ze 17 členů eurozóny.

Polsko i nadále nesouhlasí se dalším
snižováním emisí CO2 do roku 2050
Náměstkyně ministra hospodářství Hanna
Trojanowska uvedla, že Polsko i nadále trvá na
svém postoji, že dokud nedojde k celosvětové
dohodě, nemá docházet ke zvyšování cílů snížení
emisí CO2 v EU. V této věci prý Polsko hledá mezi
členskými státy unie spojence. Neformálním
setkání ministrů energetiky, které bude pokračovat
do pátku, se bude zabývat plány na snížení emisí
CO2 v odvětví energetiky EU do roku 2050. Polsko
by přitom mohlo další snížení emisí CO2
stát nejvíce, v současné době totiž vyrábí okolo 95
% své elektrické energie z uhlí.

Španělský premiér Rajoy na návštěvě latinské
Ameriky
Španělský premiér Mariano Rajoy již navštívil

Mexiko a čeká ho ještě návštěva Kolumbie. Právě
v Mexiku se setkal se 3 kandidáty na post
prezidenta. S prezidentem země Felipe
Calderónem následně debatoval o rozdílné
ekonomické situaci obou zemí. Zatímco Španělsko
prochází ekonomickou krizí, státy latinské Ameriky
zažívají jednu z ekonomicky nejpřívětivějších dob.
Během své návštěvy latinské Ameriky by se měl
premiér Rajoy pokusit najít spojence ve věci
zestátnění argentinské ropné společnosti
YPF. Mexický prezident Felipe Calderón se k věci
vyjádřil již včera.

Rusko v dubnu vyveze ropovodem Družba do
České republiky o 32% méně ropy než
předpokládají smlouvy
Agentuře Reuters to potvrdil mluvčí přepravce
ropy, společnosti Transněfť. Dodávky ropy patrně
nahradí ropovod IKL z Ingolstadtu. Dle analytiků se
Rusko snaží využitím alternativních ropovodů
přimět odběratelé ropy k placení vyšších cen za
přepravu Družbou. Pokud by však ke zvýšení ceny
došlo, nemělo by se to odrazit na konečné ceně
pohonných hmot v Česku. Využití IKL k přepravě
ropy na úkor Družby v posledních letech stoupá.

Šéf delegace Evropské unie v Chorvatsku:
"Peníze z evropských fondů nepřijdou
automaticky"
Vedoucí delegace Evropské unie v Záhřebu
Paul Vandoren uvedl, že jakmile bude Chorvatsko
členem EU, získá přístup k výrazně vyšším
částkám peněz, dotace z fondů však nebudou
uvolněny okamžitě, neboť plány pro jejich využití
musí být pečlivě připraveny. Vandoren také vyzval
chorvatské politiky aby i nadále pokračovali
v informování občanů o všech
záležitostech týkajících se přístupu Chorvatska do
EU. Řekl také, že ve čtvrtek jednal o překážkách, s
kterými se potýkají domácí i zahraniční investoři
při zahajování investic v zemi s tím, že chce
pokračovat v dialogu s chorvatskou vládou tak, aby
ta pomohla odstranit tyto překážky.

EU se zabývá volební reformou v Kosovu
Zástupci Evropské unie v Prištině vyzvali všechny
kosovské politické strany, aby zvážily prodloužení
mandátu časově omezeného Volebního
reformního výboru s cílem
umožnit důkladnější diskusi a
projednávání doporučení EU, zapojení
občanské společnosti
a dosažení původních cílů zjednodušení
a reformace kosovského volebního procesu tak,
aby byl v souladu s mezinárodními normami. K
ukončení platnosti mandátu výboru dojde již 22.
dubna.
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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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