
pátek

04
květen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

Turecká inflace vzrostla
Turecka meziroční inflace vzrostla na 11,14 %
v dubnu poté, co se stabilně držela na 10,43 % v
předchozích dvou měsících, jak uvedl turecký
Národní statistický úřad. Obecně se podle statistik
zvýšily ceny zboží i služeb až o 16,56 %, přičemž
nejradikálněji vzrostly ceny tabáku a alkoholických
nápojů o 18,53 %.

Irácká Nejvyšší soudní rada rozhodla o
zahájení procesu s uprchlým viceprezidentem
Irácká Nejvyšší soudní rada, která má mimo jiné
na starost jmenování soudců Nejvyššího soudu a
státních prokurátorů, rozhodla, že proti iráckému
viceprezidentovi Tarequ al-Hashemi, který ze
země uprchl a nyní se nachází v Turecku, bude
veden soudní proces za jeho nepřítomnosti. Podle
 Nejvyšší soudní rady čelí irácký viceprezident
al-Hashemi spolu se svou ochrankou 150 žalobám
z podílu na bombových útocích v Bagdádu a z
atentátů na 6 soudců.

Americké bezpilotní letadla pokračují v boji
proti Al-Kaidě v Jemenu
Americký dron (bezpilotní letoun) zabil včera 13
bojovníků Al-Kaidy v Jemenu. Jedná se o
pokračování bojů jemenské vlády za pomoci
amerických bezpilotních letadel proti Al-Kaidě v
zemi. Její odnož Ansar al-Sharia ovládá většinu
klíčových bodů v oblasti jižního Jemenu. Al-Kaida v
Jemenu patří k nejsilnějším odnožím této
organizace ve světě, zatímco její jádro je podle
amerických představitelů v podstatě zničené.

Americký West point zveřejnil tajné dopisy
Usámy Bin Ládina
Centrum pro boj s terorismem na americké
vojenské akademii West Point zveřejnilo 17 dopisů
vůdce Al-Kaidy Usámy Bin Ládina, které získaly
americké speciální jednotky Navy SEALs během
vojenské operace v Pákistánu, při které byl Usáma
Bin Ládin zabit. 17 dopisů obsahuje 175 stran
textu. Z dopisů vyplývá, že Al-Kaida v době jejich
napsání trpěla jistou bezradností a problémy s
koordinací činnosti jednotlivých center složité
teroristické sítě. Dopisy odhalují mimo jiné
například snahu Al-Kaidy zabít bývalého
amerického velitele jednotek v Afghánistánu a
současného ředitele CIA generála Davida
Petraeuse.

Vysoký představitel ruské armády hrozí
preemptivním úderem Ruské federace, pokud
bude pokračovat protiraketový program NATO
Ruští představitelé dlouhodobě odmítají
protiraketovou politiku NATO, kterou považují za
ohrožení bezpečnosti Ruské federace. Vysoko
postavený představitel ruské armády generál
Nikolai Makarov na konferenci ruského
ministerstva obrany v Moskvě řekl, že Ruská
federace použije vojenské síly k preemptivnímu
úderu, pokud se situace kolem raketové strategie
NATO zhorší. Zástupce generálního tajemníka
Severoatlantické aliance Alexander Vershbow řekl
na té samé konferenci, že plán protiraketové
obrany NATO není v žádném případě zaměřen
proti Ruské federaci.

 

Čínský disident Chen Guangcheng chce
uprchnout do USA 
Čínský disident a aktivista za lidská práva Chen
Guangcheng, který nejprve vyhledal azyl na
americké ambasádě v Pekingu a poté ji opustil
kvůli potřebě lékařského vyšetření, oznámil, že má
v úmyslu získat azyl ve Spojených státech

amerických. Obává se perzekuce své rodiny v
Číně. Aféra poškozuje vztahy Spojených států
amerických a Číny. Republikánští politici tlačí na
Baracka Obamu, aby podpořil Chen Guangchenga
v jeho snaze.

Tuniský soud odsoudil dva policisty za zabití
demonstranta během loňské revoluce
Na 20 let odsoudil tuniský soud dva policisty za
zabití demonstranta během jasmínové revoluce,
která svrhla prezidenta Zine al-Abidine Ben Aliho.
Každý rovněž dostal pokutu ve výši 52 000 USD,
která je určena rodině oběti. Jde o první případ
odsouzení. Více než 300 lidí bylo během tuniského
revoluce zabito. Veřejnost požaduje po vládě
v čele s umírněnými islamisty strany Ennahda
rychlou spravedlnost pro rodiny pozůstalých.

Španělsko prodalo další dluhopisy
Díky solidní poptávce po dluhopisech země se
výrazně zvýšil úrok, který bude Španělsko za
vypůjčené peníze platit. Španělsko na trh umístilo
dluhopisy se splatností 3 a 5 let. Jejich objem byl
vyčíslen na téměř 2,5 miliard EUR. Dnešní aukce
byla pozorně sledována především z toho důvodu,
že se jedná o první aukci po té, co byl zemi snížen
rating.

Španělsko chce v roce 2013 zvýšit daň z
přidané hodnoty
Díky zvýšení daně z přidané hodnoty by mohlo
Španělsko inkasovat na 8 miliard EUR za příští
rok. Zvýšením nepřímých daní tak chce tato země
bojovat proti deficitu státního rozpočtu, který
momentálně činí 8,5% HDP. Podle ministra financí
Luise de Guindose by Španělsko chtělo během
dvou let tento deficit snížit na 3% HDP. Země se
nyní potýká nejen s ekonomickou recesí, ale i s
rekordní nezaměstnaností a snížením hodnocení
úvěrové spolehlivosti. 

Mezinárodní měnový fond nevidí tendence
znárodňování v Latinské americké
Po znárodnění argentinské ropné společnosti YPF,
která byla kontrolována španělským Repsolem,
ohlásil bolivijský prezident Evo Moráles znárodnění
bolivijské energentické společnosti Transportadora
de electricidad (TDE). Ta byla dceřinou společností
španělské Red electricidad espa

Mexický mobilní operátor América Móvil unikl
pokutě 926 milionů USD
Nejdůležitější mobilní společnost Mexika América
Móvil unikla placení pokuty ve výši 926 milionů
USD, kterou jí udělila Komise pro hospodářskou
soutěž (COFECO). América Móvil, která patří
nejbohatšímu muži světa Carlosu Slimovi, byla
obviněna z údajných monopolistických praktik.
COFECO ale souhlasilo s upuštěním od pokuty za
ústupky společnosti América Móvil, které obsahují i
snížení poplatků za připojení konkurenčních sítí.
América Móvil kontroluje na 80% mobilní sítě a
70% sítě pevných linek v Mexiku.

Rusko sníží daň z těžby ropy ve ztížených
podmínkách
Snížení sazby daně z těžby nerostných surovin
v oblastech se stíženými podmínkami těžby se
bude pohybovat v rozmezí 0 až 50% základní
sazby. Oznámil o tom dnes ruský předseda vlády
Vladimir Putin během setkání věnovaného
otázkám podpory rozvoje ropných polí s obtížnými
podmínkami těžby. Výše úlevy bude záviset na
náročnosti těžby.

Brazílie zahájila operaci bojující proti zločinu v
oblasti Amazonie
Na 8 500 jednotek brazilské armády se účastní
operace, jejímž cílem je eliminovat organizovaný
zločin v oblasti Amazonie. Plocha, která by těmito
hlídkami měla být pokryta je široká 5 000 km. Akce
s názvem Agata 4 vyvolala vlnu obav u sousední
Venezuely. Podle brazilské armády byly ale
všechny sousední státy Brazílie o operaci
dostatečně informovány s předstihem a severní
sousední země osobně navštívil gen. José Carlos
Da Nardi z ministerstva obrany. Touto akcí si
brazilská vláda slibuje i posílení svého vlivu v
pohraniční oblasti.

Východní oblast Libye vyzývá k bojkotu voleb
Vůdci regionu Kyranika nabádají k bojkotu voleb,
které jsou naplánované na příští měsíc. Důvodem
je nedostatečné zastoupení východní Libye. Cílem
nově zvoleného Národního shromáždění bude
sepsání nové ústavy. Na začátku týdne se
rozběhla registrace do červnových voleb. Region
Kyrenika na začátku března vyhlásil autonomii,
která ale nebyla Libyí ani mezinárodním
společenstvím uznána. Na území regionu Kyreniky
se nachází značné zásoby libyjské ropy.

Evropská unie uložila sankce představitelům
vojenské vlády v Guiney-Bissau
Rada EU se připojila k Hospodářskému
společenství západoafrických států (ECOWAS) a
uvalila sankce na šest členů vojenské vlády, kteří
v polovině dubna provedli vojenský převrat v zemi.
Rada EU zakázala osobám vstup na území států
EU a zmrazila jejich účty.

Súdán souhlasí s mírovým plánem Africké
unie, připojil se tak k Jižnímu Súdánu
Súdánský ministr zahraničí Ali Ahmed Karti
v dopise předsedovi Komise Africké unie (AU)
Jean Ping uvedl, že „v zásadě souhlasí“
s navrhovaným mírovým plánem, který má ukončit
konflikt mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Podle
mírového plánu AU mají být všechny boje
zastaveny do 48 hodin a má dojít ke stažení vojsk
ze sporných oblastí. Jižní Súdán se k mírovému
plánu připojil už minulý měsíc.

Jihoafrická republika zaznamenala meziroční
10,5% nárůst prodeje automobilů
V dubnu se počet prodaných nových automobilů
podle Národní asociace výrobců automobilů
(NAAMSA) zvýšil o 10,5 %. Mírný růst
automobilového průmyslu se v jihoafrické zemi
očekává i během následujících měsíců letošního
roku. Zatímco prodej aut na domácím trhu se
zvýšil, vývoz automobilů klesl v průběhu dubna o
11 %. Důvodem je recese evropských trhů a
dluhová krize v eurozóně.

Případné odmítnutí fiskální smlouvy by Irům
zamezilo přístup k Evropskému stabilizačnímu
mechanismu
V květnovém referendu bude Irsko rozhodovat
zdali přijme evropskou dohodu o fiskální unii.
Případné odmítnutí by ale pro Irsko znamenalo
ztrátu přístupu k Evropskému stabilizačnímu
mechanismu (ESM) či zdrojům Mezinárodního
měnového fondu (MMF). Podle průzkumů irského
listu Sunday Bussiness Post dohodu podporuje
47% voličů, 35% je proti a 18% zatím není
rozhodnutých.

Francouzští prezidentští kandidáti se střetli v
televizní debatě
Dva postupující kandidáti do druhého kola volby
francouzského prezidenta, Francois Hollande a
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Nicolas Sarkozy, se ve středu střetli v televizní
debatě. Hollande kritizoval zvláště zhoršení
ekonomiky Francie za Sarkozyho úřadování,
kdežto stávající prezident kritizoval především
Hollandův sociální program v čele s vysokými
daněmi pro bohaté když například řekl: "Vy chcete
méně bohatých Francouzů, já zase méně
chudých".

Německá letecká společnost Lufthansa plánuje
radikálně snížit počet administrativních
zaměstnanců
Německá letecká společnost Lufthansa ve čtvrtek
uvedla, že má v úmyslu v následujících letech
zrušit 3500 administrativních pracovních míst, v
rámci programu radikálního snižování nákladů.
Administrativní náklady tak mají klesnout o čtvrtinu.

Italský premiér Mario Monti vyzval občany k
ohlašování mrhání veřejnými financemi
Italové mohou vládě také pomoci s návrhy, jak
omezit mrhání veřejných financí. Již v pondělí
kabinet premiéra Montiho oznámil, že bude nucen
snížit výdaje některých ministerstev a státní správy
o 4,2 miliardy eur. Premiér varoval, že pokud tyto
úspory nebudou nalezeny, dojde v říjnu ke zvýšení
DPH z 21 na 23%. Do konce května musí všechny
resorty deklarovat výši předpokládaných škrtů.
Pokud tak neučiní, rozhodně za ně Rada ministrů.
Monti v této věci také jmenoval zvláštního
zmocněnce, jímž se stal Enrico Bondi. Ten před
devíti léty napomohl odvrácení bankrotu
potravinářského koncernu Parmalat.

Srbský prezidentský kandidát Boris Tadić:
"Nadcházející volby budou pro zemi zásadní"
Dle prezidentského kandidáta Borise Tadiće
výsledek voleb ovlivní situaci v Srbsku v příštích 10
letech. Politik vyjádřil přesvědčení, že v zemi byl již
zakořeněn systém, který přináší výsledky, zejména
ohledně zahraničních investic, technologické
obnovy země a makroekonomické politiky. "To je
důvod, proč jsou tyto volby velmi důležité, ukáže
se, zda budeme pokračovat se změnami,"
poznamenal. Dodal, že nevidí žádnou šanci
hospodářského rozvoje, pokud by se Srbsku
nepodařilo pokračovat v zahraniční politice, kterou
vedlo v předchozích čtyřech letech. Boris Tadić
zastával funkci prezidenta v letech 2004-2012.
Nedávno rezignoval, aby došlo k předčasným
prezidentským volbám. 

Ministři zahraničí Německa a Švédska vyzvali
Srbsko k setrvání na cestě k evropské integraci

Během jednání německého ministra zahraničních
věcí Guida Westerwelle a jeho švédského
protějšku Carla Bildta v Berlíně oba představitelé
uvítali dohodu o konání srbských voleb v Kosovu s

pomocí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
Evropě (OBSE). Westerwelle a Bildt při této
příležitosti vyzvali obě strany, aby se zdržely
jednostranných kroků. Tiskový mluvčí OBSE
Nikola Gaon řekl, že mise má usnadnit hlasování
všech Srbů, kteří pobývají v Kosovu a mají právo
odevzdat svůj hlasovací lístek v srbských
parlamentních a prezidentských volbách s tím, že
oprávnění voliči budou mít možnost hlasovat ve 28
střediscích s celkem 90 volebními místnostmi. Na
volby bude dohlížet až 500 zaměstnanců OBSE.

Kosovští novináři bojkotují centrální instituce a
politické subjekty
Kosovští novináři tímto vyjadřuji nespokojenost s
přijetím trestního zákoníku se dvěma články, které
dotyční považují za diskriminační vůči novinářům,
médiím a žurnalistice jako profesi obecně. Novináři
demonstrují pod heslem : "Bojkotujeme, protože
svoboda tisku není sjednána." Požadují, aby
trestní zákoník byl vrácen do Národního
shromáždění a články 37 a 38 byly odstraněny.

Německo rozšiřuje svůj mandát v Kosovu
Vláda v Německu se rozhodla prodloužit mandát
svých ozbrojených sil, které jsou součástí sil KFOR
v Kosovu, o další rok. Dnešní rozhodnutí ještě
musí do konce měsíce potvrdit federální parlament
Bundestag. V současné době má Německo  v zemi
900 vojáků z celkového počtu 5900 vojáků, kteří
jsou součástí mezinárodních mírových sil v
Kosovu.

Standard &amp; Poor's zvýšila rating Řecku na
CCC se stabilním výhledem
Změna ratingu přišla poté, co Řecko oznámilo
dokončení restrukturalizace dluhu v rámci 2.
záchranného plánu. Konečná účast na výměně
části dluhu dle řeckého ministerstva financí
dosáhla 96,9%.

Ekonomický růst Litvy v prvním čvrtletí činil
3,9%
O meziročním růstu HDP informoval litevský
statistický úřad. I když ekonomický růst Litvy
zpomalil oproti minulému roku, přesto patří mezi
jeden z nejrychlejších v Evropské unii (EU).
Zpomalení ekonomického růstu se od Litvy v
prognózách očekává i nadále, zvláště v kontextu
evropské dluhové krize.

Ruský prezident podepsal zákon o přímé volbě
gubernátorů
Ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes podepsal
zákon o přímé volbě gubernátorů, na základě nějž
budou občané tyto nejvyšší představitele
federativních subjektů od 1. června 2012
volit prostřednictvím všeobecného, 

Mluvčí republikánského prezidentského
kandidáta Mitta Romneyho pro zahraniční
záležitosti Richard Grenell odstoupil
Oficiálním důvodem odstoupení z funkce jsou
osobní důvody. R. Grenell působil v minulosti
mimo jiné jako mluvčí americké mise v rámci
Spojených národů v době vlády bývalého
prezidenta G. W. Bushe.

Společnost IBM kupuje společnost Tealeaf
Technology
Společnost Tealeaf byla založena roku 1999 a
specializuje se na vytváření softwaru umožňujícího
společnostem analyzovat a rychleji reagovat na
spotřebitelské chování. Jedná se již o 6.
společnost, kterou společnost IBM koupila od roku
2010 ve snaze zefektivnit své marketingové
kampaně. Finanční podrobnosti obchodu prozatím
nebyly zveřejněny.

Společnost MasterCard oznámila 21% nárůst
příjmů v prvním kvartálu roku 2012
Zákazníci společnosti uskutečnili pomocí
platebních karet o 17% více transakcí než ve
stejném období předchozího roku, celková suma
dosáhla 629 miliard amerických dolarů. Objem
transakcí stoupal více mimo Spojené státy, kde
dosáhl 20% růstu, v rámci USA šlo pak o 16% růst.
Celkem bylo v prvních třech měsících roku 2012
uskutečněno pomocí karet MasterCard 7,7 miliardy
transakcí. Čistý zisk společnosti dosáhl v prvním
kvartálu 682 milionů amerických dolarů.

Venezuela zvyšuje minimální mzdu
Dnes vešla v platnost první fáze zvýšení mezd po
té, co prezident Hugo Chávez na začátku dubna
tento fakt oznámil. V první fázi se mzdy zvyšují o
15%, v září o dalších o 17,5%. Po 1. září letošního
roku bude minimální mzda činit 413,9 USD. Ze
zvýšení mezd by mělo těšit na 4 miliony
pracovníků. Podle poslance Daria Vivase
minimální mzda v zemi bude po celkovém
navýšení o 32,5% nejvyšší minimální mzdou v
Latinské Americe.

Při útoku na demonstranty zemřelo v Káhiře
údajně 20 lidí
V úterý večer se salafističtí demonstranti střetli
s dosud neznámými ozbrojenci. Po útoku podle
egyptských médií zemřelo nejméně 20 lidí, další
desítky byly zraněny. Salafističtí demonstranti
protestovali nedaleko budovy ministerstva obrany
v Káhiře proti vojenské vládě. Podle demonstrantů
se vojenská vláda snaží udržet v čele země
manipulací s květnovými prezidentskými volbami,
z nichž volební komise vyloučila 10 kandidátů,
včetně salafistického kandidáta Hazem Abu
Ismaila.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

