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Agentura Reuters zveřejnila detaily plánů OSN
na řešení humanitární situace v Sýrii
Zpravodajská agentura Reuters zveřejnila detaily
tajného plánu OSN na řešení humanitární situace
v Sýrii. Humanitární pomoc potřebuje v Sýrii dle
údajů OSN 1 milion lidí v 10 oblastech země. OSN
počítá s vytvářením medicínských zařízení,
obnovou infrastruktury a opětovným zajištěním
fungování sociálních služeb. Dále se hodlá zaměřit
na podporu dětí postižených různými formami
traumatických poruch. Světový potravinový
program při OSN plánuje dodávku potravin pro 500
000 lidí v Sýrii v nejbližších týdnech. Podle údajů
plánu shromáždila OSN 180 milionů USD, z nichž
85 milionů bude použito na jídlo pro lidi postižené
nedostatkem potravin v důsledku ozbrojeného
konfliktu v zemi.

USA podpořily v OSN žádost Africké unie
Africká unie požádala OSN o vypracování rezoluce
k otázce Súdánu a Jižního Súdánu, která by
požadovala bezpodmínečné stažení vojsk a
ukončení bojů. Obě organizace již vyzvaly obě
strany konfliktu k ukončení bojů. Americká
velvyslankyně při OSN Susan Rice prohlásila, že
Spojené státy americké navrhnou v Radě
bezpečnosti OSN vytvoření rezoluce a případné
uvalení sankcí při jejím nedodržení, které mohou
být ekonomického, diplomatického i vojenského
charakteru. Podle jejího vyjádření je situace v
oblasti velmi urgentní.

Velitel amerických vojsk v Afghánistánu varuje
před erozí důvěry vůči afghánským ozbrojeným
silám
Dnes byl v Afghánistánu zabit další koaliční voják
příslušníkem afghánských ozbrojených sil. Není
jasné, zdali se jednalo o bojovníka Talibanu v
uniformě afghánského vojáka, či přímo o člena
afghánských ozbrojených sil. Velitel amerických
vojsk v Afghánistánu generál John R. Allen varoval
před erozí důvěry vůči ozbrojeným silám
Afghánistánu. Podle jeho názoru je nutné infiltraci
zamezit, než vládní ozbrojené složky ztratí důvěru
u afghánského obyvatelstva i u koaličních vojáků v
zemi. Podle generála Allena již američtí poradci
spolu s afghánskými vojenskými představiteli
pracují na způsobu jak infiltracím Talibanu do
ozbrojených složek zabránit.

Bývalý poradce NATO považuje rakety Severní
Korey za podvrh
Robert Schmucker, který spolupracoval s NATO a
radil Alianci v otázkách raketové obrany, označil
interkontinentální balistické rakety KLDR za
podvrh. Podle jeho názoru jsou rakety, které
Severní Korea představuje na svých přehlídkách,
poskládány z komponentů, které spolu nemohou
fungovat. Uskutečnění hrozby Severní Korey vůči
Spojeným státům americkým je tedy dle jeho
názoru nereálné.

Spojené království zakázalo vývoz vojenských
produktů do Argentiny
Podle španělského deníku El Mundo tak Spojené
království reaguje na vzrůstající spor s Argentinou
ohledně nadvlády nad Falklandskými ostrovy, které
jsou zaoceánským územím Spojeného království.
Podle prohlášení tohoto evropského království je
neprodleně zakázán prodej nebo sdílení
vojenských materiálů. Jen v posledních 5 letech
prodalo Spojené království argentinské armádě
zboží za 5,3 milionů USD.

Čeští senátoři schválili smlouvu o připojení
Chorvatska k EU
Senát PČR ve středu schválil smlouvu o připojení

Chorvatska k Evropské unii. K úplné ratifikaci ze
strany parlamentu chybí ještě souhlas Poslanecké
sněmovny, která zatím smlouvu podpořila jen v
prvním čtení v polovině března. Pro schválení je
nutný souhlas ústavní třípětinové většiny
zákonodárců. V Senátu se pro rozšíření unie o
Chorvatsko vyslovilo všech 59 přítomných členů
horní komory parlamentu.

Brazilský Kongres schválil zákon o
provozování zemědělství v blízkosti deštných
pralesů
Brazilská poslanecká sněmovna schválila zákon,
který udává, jak velké území deštných pralesů
musí zemědělci zachovat. Ještě před svým
schválením se zákon stal kontroverzním
především kvůli nesouhlasu ekologů, kteří se
obávají, že tato norma povede k dalším škodám na
deštných lesích. Autoři zákona ale oponují tím, že
díky zákonu bude dostatek potravin. Zákon nyní
postupuje k prezidentce země Dilmě Rousseff. Ta
má právo vetovat celý zákon nebo jeho části.

V Praze proběhl osmý ročník fóra "Rusko -
obchodní partner"
Ve čtvrtek proběhl v Černínském paláci osmý
ročník diskusního fóra „Rusko – obchodní partner“,
pořádaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR,
Českými centry, Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR a dalšími subjekty. K hlavním
diskutovaným tématům patřily zejména aktuální
podmínky podnikání v Ruské federaci,
podnikatelské příležitosti a možnosti vstupu na
ruský trh. Byly představeny změny související s
integračním procesem v podobě Celní unie Rusko
- Bělorusko - Kazachstán a vstupem Ruska do
Světové obchodní organizace (WTO). Fóra se
zúčastnilo se více než 250 zástupců českých
vývozců, jimž byly představeny formy podpory
exportu ze strany státních institucí ČR, profesních
komor a bank. Podle MZV ČR je Rusko jedním z
nejvýznamnějších obchodních partnerů České
republiky a ekonomickou prioritu. Vzájemný
obchod má od krizového propadu v roce 2009
rostoucí tendenci. Meziroční růst českého exportu
přesahuje 40 %, za první měsíce roku 2012 vývoz
do Ruska vzrostl dokonce o více než 50%. Objem
exportu za rok 2011 dosáhl 92,6 mld. Kč.

Eni a Rosněfť vytvořily joint venture za účelem
investic do rozvoje ruských ropných nalezišť
Ruská ropná společnost Rosněfť a italská
Eni podepsaly dohodu o spolupráci při rozvoji
nových nalezišť v ruských oblastech Barentsova a
Černého moře. Informovala o tom ve středu
agentura Reuters. Podle prezidenta
Rosněfti Eduarda Khudainatovova chtějí
společnosti do projektu investovat přes 100 miliard
dolarů, svou spolupráci by společnosti mohly
rozšířit i do Evropy a Ameriky. Společnost Eni,
která je již od roku 1965 aktivní v norském sektoru
Barentsova moře, bude mít v novém společném
podniku třetinový podíl. Objem celkové zásoby
ropy v daných nalezištích se odhaduje na 36
miliard barelů, dle odhadů společností však dojde k
zahájení těžby nejdříve v roce 2020. Jedná se již o
druhou významnou dohodu o spolupráci
uzavřenou Rosněftí v tomto měsíci. Minulé pondělí
podepsala společnost dohodu o strategickém
partnerství také s největším americkým
producentem ropy ExxonMobil.

Chorvatská vláda přijala rozhodnutí o emisi
eurobondů v hodnotě 1,5 mld. dolarů
Chorvatská vláda přijala rozhodnutí vydat pětileté
eurobondy v hodnotě 1,5 miliardy amerických
dolarů. Emise dluhopisů na americkém trhu byla

dohodnuta minulý týden během návštěvy
chorvatského ministra financí Slavko Linice ve
Spojených státech. Emisní cena dosahuje
99,472% nominální hodnoty, úroková míra je
neměnná a činí 6,25% ročně, výnos 6.375%.
Datum emise je 27. dubna 2012 a datum splatnosti
27. dubna 2017. Manažery emise jsou Citigroup
Global Markets Limited, Deutsche Bank AG
London Branch a JP Morgan Securities Ltd.
Všechny platby budou převedeny na eura podle
pevně stanoveného kurzu 1.3110 dolarů za jedno
euro. O koupi chorvatských dluhopisů již projevilo
zájem více než 350 potenciálních investorů.

Škoda Auto zaznamenala 11,8% růst zisků v
prvním čtvrtletí 2012
Oznámila to skupina Volkswagen Group ve své
zprávě s jejími hospodářskými výsledky. Zisk
české automobilky se zvýšil na 209 miliónů eur,
když během prvního čtvrtletí prodala téměř 243
tisíc automobilů. Největší zájem je o modely Fabia,
Octavia a Yeti. Zisk celé Volkswagen Group
narostl o 10,2%. Výsledky díky rekordnímu prodeji
aut překonaly původní předpoklad.

Bavorsko plánuje znovu vydat Hitlerův Mein
Kampf v němčině v roce 2015
Bude to první německá publikace od konce druhé
světové války. Kniha není v Německu zakázána,
ale stát Bavorsko využívá vlastnictví autorských
práv k zabránění zveřejňování německých vydání
od roku 1945. V roce 2015, tedy 70 let od smrti
Hitlera, však omezení autorských práv skončí.
Bavorský ministr financí Markus Soeder oznámil,
že rozhodnutí bylo přijato po jednání mezi obhájci
a oponenty publikace a vysvětlil, že bylo zaměřeno
na demystifikaci knihy. Součástí vydání bude
kritický komentář a snaha poukázat na myšlenky,
které vedly ke světové katastrofě.

Royal Dutch Shell oznámil nárůst zisku až o
11% v prvním čtvrtletí 2012
Zisk globální petrolejářské společnosti Shell byl od
ledna do března letošního roku 7,66 miliard
amerických dolarů, to činí až jedenácti procentní
nárůst oproti roku loňskému, kdy firma měla zisk
6,93 miliard. Za ziskem stojí silná poptávka po
energii, která drží cenu ropy vysoko. Generální
ředitel Peter Voser přikládá váhu také lepší
provozní výkonnosti firmy.

Argentinský senát schválil znárodnění ropné
společnosti YPF
Dnes ráno argentinský senát schválil zákon o
znárodnění ropné společnosti YPF, která byla z
51% kontrolována španělským Repsolem a
společnosti YPF Gas, který je největším
producentem zemního plynu v zemi. Senát o
schválení zákona jednal již od včerejšího
odpolene. Příští týden bude o schválení zákona
hlasovat i poslanecká sněmovna země. I tam se
očekává stejný výsledek.

Evropská komise znova pošle Maďarsko před
Soudní dvůr Evropské unie
Komise tak rozhodla během včerejšího jednání.
Kvůli slíbené změně zákona o centrální bance se
však EK vyslovila pro odblokování rozhovorů mezi
Maďarskem a Mezinárodním měnovým fondem. O
tom, zda je maďarská justiční reforma v rozporu s
unijním právem tak rozhodne Soudní dvůr
Evropské unie se sídlem v Lucemburku.

Čína utvrdila KLDR ve vzájemném spojenectví
Stalo se tak v době největší eskalace sporů na
Korejském poloostrově za posledních několik
měsíců. USA přitom i nadále obviňuje Čínu, že
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poskytla Severní Korei technologii pro odpalování
a přepravu raket dlouhého doletu.

Hongkong se i nadále brání přílivu pevninských
Číňanů
Hongkongské nemocnice hodlají zrušit péči
poskytovanou těhotným ženám, které přijedou do
Hongkongu jen porodit své děti. Jak obyvatelé, tak
hongkongská samospráva tvrdí, že pevninští
Číňané pouze zatěžují tamní sociální systém, který
má oproti tomu čínskému odlišné standarty. Péče
jim prý bude poskytnuta pouze v případě, že
budou mít manžela pocházejícího přímo z
Hongkongu. Spor mezi do nedávna britským
územím a pevninskou Čínou se táhne již několik
měsíců.

Pákistánský premiér odsouzen za pohrdání
soudem
Premiér Yousuf Raza Gilani však dostal pouze
symbolický trest, a nebude tak muset strávit žádný
čas ve vězení. Premiér Gilani i nadále odmítá, že
by zanedbal své povinnosti, když odmítl znovu
otevřít soudní spor týkající se prezidenta
Zardariho, který je dle pákistánského premiéra
chráněn imunitou hlavy státu. Skončil tak tři
měsíce trvající soudní proces, který byl vnímán
jako jedno z vyvrcholení sporů mezi vládou a
soudním systémem v zemi, který je údajně
podporován tamní armádou. Premiér Gilani tak prý
bude i nadále pokračovat ve své funkci.

Silný kurz japonského yenu způsobil ztráty
společnosti Nintendo ve výši půl miliardy USD
Síla japonské měny způsobila pokles prodejů
výrobků této společnosti, což vedlo k celkové
ztrátě 533 milionů USD za rok 2011. Předchozí rok
naopak zaznamenala tato japonská společnost
zisk více než 1 miliardy USD. Se současným
oslabováním yenu, a tím i s rostoucím japonským
exportem, se však očekává, že se Nintendo brzy
vrátí do zpět do ziskovosti.

Evropská unie vyzvala ke zrušení legalizace tří
izraelských osad
Izraelská vláda v pondělí rozhodla o legalizaci
osad Bruchin, Rechalim a Sansana, které se
nacházejí na Západním břehu Jordánu. Šéfka
diplomacie EU Catherine Ashton ve středečním
projevu uvedla, že je tímto krokem izraelské vlády
"velmi znepokojená". Ashton dále připomněla, že
unie opakovaně vyzvala k zastavení všech
osídlovacích aktivit na palestinských územích,
protože jsou "ilegální podle mezinárodního práva a
překážkou míru". Podobně se v úterý vyjádřila
kancelář generálního tajemníka OSN Ban
Ki-moona a mluvčí ministerstva zahraničí USA
Victoria Nuland.

Začalo hospodářské forum Polsko- Střední
Evropa- Čína
Účast na akci potvrdilo téměř 1000 podnikatelů z
Polska, Číny a států Střední Evropy. Jedním z
hlavních cílů je přilákat čínské investice do tohoto
regionu. Podnikatelé, kteří se účastní zasedání,
představují téměř všechny sektory ekonomiky od
oblasti stavebnictví, dopravy a informačních a
komunikačních technologií přes potravinářský
průmysl, ochranu životního prostředí, nemovitostí
či poradenství. Zasedání se také zúčastní premiéři
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Makedonie,
Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a
Maďarska. Albánie a Bulharsko budou
reprezentovat vicepremiéři těchto zemí. Následně
dojde k bilaterálním jednáním mezi Polskem a
některými zmíněnými státy, tématem bude
především evropská integrace. Ve středu, za
účasti premiérů Polska a Číny, Donalda Tuska a
Wena Jiabao,již došlo k podepsání řady dohod
mezi oběma státy, mj. v oblasti spolupráce malých
a středních podniků, spolupráce v oblasti
udržitelné infrastruktury či kulturní spolupráce.

Německá kancléřka chce pokračovat s
politikou rozpočtové zodpovědnosti i po
francouzských prezidentkých volbách
Ve středu to sdělil její mluvčí Steffen Seibert.
Reagoval tak na některé komentáře o tom, že po
francouzských prezidentských volbách, v případě
vítězství socialisty Francoise Hollanda, by
Německo mohlo ztratit klíčového spojence "ve
válce o vyrovnání rozpočtů členských států
eurozóny". Snahy kancléřky Angely Merkel o
prevenci dalšího zadlužení států EU prý zůstanou
neměnné. Sám Hollande přitom ve středu
zopakoval, že pokud vyhraje, ze strany Francie
dojde k revizi vztahu k fiskálnímu paktu. Dle
některých analytiků by společně s nedávnou
demisí nizozemské vlády mohlo Hollandovo
vítězství způsobit odklon od Německem
prosazované politiky rozpočtové zodpovědnosti.

Hlavní představitelé Evropské unie nesouhlasí
s kritikou rozpočtu EU pro rok 2013
Podle předsedy Evropské komise (EK) José
Barossy je akceptováni nárůstu výdajů z rozpočtu
EU pro příští rok krokem "politické odpovědnosti".
Dle hlavních představitelů EU Brusel není
zodpovědný za dluhové krize v Evropě a rozpočet
nefinancuje unijní instituce, ale podporuje investice
v Evropě. Evropská komise navrhuje, aby rozpočet
pro příští rok činil 137,9 miliardy eur, což
představuje nárůst o 6,8% ve vztahu k rozpočtu v
letošním roce. Některé státy však již oznámily, že
takovýto nárůst rozpočtu je nepřijatelný.
Argumentují snahou o snížení deficitu veřejných
financí pod povolenou hranici 3% HDP.

Britská ekonomika se znova propadla do
recese
Britská ekonomika v 1. čtvrtletí letošního roku
poklesla o 0,2% HDP. Údaje přitom nesouhlasí s
očekáváním trhu, který předpokládal mírný růst o
0,1% HDP. Dle Úřadu pro národní statistiky
(ONS)se tak po poklesu o 0,3% HDP v posledním
čtvrtletí lonského roku ocitla britská ekonomika v
technické recesi.

Německý trh má zájem o kvalifikované
pracovníky z Česka
Od 1. května 2011 se občanům členských zemí,
které do Evropské unie přistoupily v roce 2004,
otevřely všechny evropské pracovní trhy. V
souvislosti s tímto však dle Česko-německé
obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nebyl v
posledním roce zaznamenán znatelný odliv
českých pracovníku do Německa. Dle výkonného
člena představenstva ČNOPK Bernarda Bauera je
důvodem stále větší vyrovnávání mzdové hladiny
na obou stranách hranice, bariérou je i neznalost
cizího jazyka. Německé podniky prý však mají
velký zájem o kvalifikované české pracovníky.
Zhruba jedna třetina německých podniků dle
Bauera není schopná obsadit volná pracovní místa
i více jak dva měsíce, právě kvůli nedostatku
vyškolených pracovníků. Zájem o české
pracovníky dokazuje zřízení kanceláře bavorských
úřadů práce v Plzni, která bude v provozu od 2.
května. Podobná kancelář nefunguje v žádném
českém příhraničním regionu.

Pokles míry inflace v Austrálii předčil odhady
analytiků
Meziroční nárůst spotřebitelských cen vykázal
hodnotu 1,6%, tedy o 0,5 % méně než bylo
očekáváno. Centrální banka plánuje v průběhu
května snížení diskotní sazby, která má aktuálně
hodnotu 4,25%.

Americká ratingová agentura Standard &amp;
Poor's snížila výhled dlouhodobého ratingu
Indie
Hodnocení agentury S&P zůstává na úrovni BBB-
a stejně jako rating agentur Moody´s a Fitch se tak
pohybuje pouze jeden stupeň nad úrovní
neinvestičního prostředí. Agentura však varovala
indickou vládu před snížením ratingu v případě, že
během následujících tří měsíců nedojde ke
zlepšení situace v zemi. Ke změně hodnocení
došlo v souvislosti se zvětšujícím se deficitem
veřejných financí, slábnoucím výkonem ekonomiky
a vysokou mírou inflace. Upozornění na možnost
snížení ratingového hodnocení má za cíl donutit
indickou vládu k realizaci plánovaných reforem a
řešení situace.
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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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