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V Polsku byla schválena důchodová reforma,
většina obyvatel půjde do důchodu v 67 letech
Návrh na zvýšení věkové hranice odchodu do
důchodu schválilo 268 ze 455 polských poslanců.
Vládní plán prošel i přes protesty odborů a levice.
Pro muže se má hranice odchodu do důchodu
zvyšovat postupně mezi lety 2013 až 2020, pro
ženy 2013 až 2040. Polská vláda se k tomuto
kroku odhodlala zvláště kvůli demografické krizi
zapříčiněné nízkou porodností a stárnutím
obyvatel. Podle předpokladů by do roku 2042 mělo
být v Polsku jen něco kolem 33% lidí v pracovním
věku.

Česká národní banka předpokládá letos
stagnaci české ekonomiky, příští rok by měla
růst o 1,9%
Podle zprávy České národní banky (ČNB) o inflaci
se bude cenová hladina v ČR držet tento rok kolem
3,5%, příští rok se sníží na 1,4 procenta. Vyšší
inflace v tomto roce je zapříčiněna především
změnami DPH. V roce 2013 by inflace mohla být
vyšší, pokud by se v parlamentu podařily prosadit
úsporná opatření, neboť tuto variantu ČNB do
základního scénáře nezahrnula. ČNB tak novou
zprávou o inflaci vyjádřila stejný předpoklad
stagnace české ekonomiky jako Evropská komise.

Řecký prezident nabídne zástupcům stran
poslední možnost na sestavení vlády
V Řecku selhal další pokus na sestavení vlády a
řecký prezident Karolos Papulias se rozhodl pozvat
si na neděli zástupce tří stran, které dostaly ve
volbách nejvíce hlasů. Až poté se chce setkat se
zástupci zbylých čtyř stran, které se dostaly do
parlamentu. Prezident Řecka tak nabídne
zástupcům poslední možnost na sestavení vlády,
v případě neúspěchu se budou konat nové volby.

Podle nejnovější prognózy Evropské komise
bude EU letos stagnovat, eurozónu čeká
propad o 0,3%
Ekonomiku Evropské unie a bloku společné měny
zle ovlivňuje hlavně Řecko a další státy z jihu
bojující s recesí. Evropská komise (EK) letos od
Řecka očekává propad ekonomiky o 4,7%. Návrat
k růstu předpokládá EK příští rok, a to o 1,3% v EU
a o 1 procento v eurozóně. Eurokomisař pro
měnové a hospodářské záležitosti Olli Rehn se
k situaci v EU vyjádřil takto: „Oživení je v dohledu,
ale ekonomická situace zůstává stále křehká“.
Českou republiku čeká podle prognózy stagnace.

Australská vláda sníží výdaje na financování
armády
Jde o pozastavení několika vojenských projektů,
propouštění zaměstnanců civilní obrany a snížení
výdajů na vojenský výcvik. Ministr obrany Stephen
Smith také potvrdil předčasný odchod australských
vojáků z Afghánistánu, což je v plánu již na
letošek. V příštím roce by měli být staženi i vojáci z
Východního Timoru a ze Šalamounových ostrovů.
Na druhou stranu chtějí obranné síly zintenzivnit
dozor nad ilegální přepravou lidí přes hranice a
zvýšit dohled nad ilegálním rybolovem.

Australské odborové organizace požadují
snížení daní z příjmu pro bohaté na 30%
To řekl náměstek předsedy hlavního australského
odborového svazu (Actu) Tim Lyons, který dodal,
že mu dosavadní daňová sazba pro bohaté přijde
nespravedlivá. Odbory chtějí dosáhnout toho, aby
se v Austrálii zavedl tzv. „Buffett Rule“ vydaný
Barackem Obamou v roce 2011. Daně z příjmu by
podle toho měly činit méně než 30% pro obyvatele,
kteří vydělávají více než 1 milion USD ročně.

Prezident Chávez se vrátil z Kuby po sérii
radioterapií
Prezident Chávez sám potvrdil úspěšné dokončení
série radioterapií, které podstoupil, stejně jako
operace, na Kubě. Ani přes svou nemoc se
prezident Chávez nevzdává boje o prezidentské
křeslo. Prezidentské volby ve Venezuele jsou se
budou konat 7. října a proti momentálnímu
prezidentovi se postaví opoziční kandidát Henrique
Capriles.

Španělské banky musí navýšit rezervy o 30
mld. EUR
Podle španělského listu El País banky budou
muset zvýšit objem rezerv na 47 procent objemu
zdravých úvěrů v realitním sektoru. V reakci na
tuto zprávu klesly španělské akcie a měřítko
rizikovosti země se vyšplhalo na 456 bazických
bodů. To ukazuje na fakt, že mezinárodní trhy
nejsou přesvědčeny o schopnosti současných
reforem vyřešit bankovní krizi v zemi. Banky, které
nebudou schopny získat další kapitál, budou moci
požádat o pětiletou půjčku od státu. Ministr
hospodářství Luis de Guindos ale uvedl, že stát
nebude vkládat do banek peníze. Půjčky by proto
měly být vyřešeny formou úvěrů a konvertibilních
dluhopisů.

Favoritem mexických prezidentských voleb i
nadále zůstává Enrique Pe
A to i po první televizní debatě, ve které se střetli
všichni prezidentští kandidáti. Pan Pe

HSBC prodává latinskoamerické banky GNB
Sudameris
Evropská HSBC souhlasila s prodejem svých
operací v Kolumbii, Peru, Uruguayi a Paraguayi
bance GNB Sudameris, která patří do kolumbijské
skupiny Gilinski. Všechny operace banky HSBC
budou prodány za 4 miliardy USD.

Čínské ministerstvo obrany popřelo zprávy o
přípravě armády na válečný konflikt s
Filipínami
Konflikt mezi zeměmi trvá již od 8. dubna, kdy
došlo ke vzniku sporu  v souvislosti s narušováním
vzájemných námořních teritorií. Od té doby se
konalo již několik společných námořních cvičení
jak mezi Čínou a Ruskem, tak v současnosti
probíhající cvičení s Thajskem a také
mezi Filipínami a USA. Do konfliktu o nárok na
mořská teritoria v Jihočínském moři se zapojily
také Brunej, Malajsie, Vietnam a Tchaj-wan. Ve
filipínském hlavním městě Manila demonstrovalo
několik stovek osob a Čína momentálně omezila
veškeré cesty svých občanů do země.  Australský
ministr zahraničí Bob Carr dnes vyzval obě země k
vyřešení konfliktu prostřednictvím mezinárodního
práva.

NATO a USA přiznaly zabití civilistů v
Afghánistánu
Velitelství NATO a Spojených států amerických v
Afghánistánu učinily společné prohlášení, podle
kterého došlo k zabití civilistů během útoků 4. a 6.
května. Tyto útoky kritizoval afghánský prezident
Hamid Karzai, který vyzval velitele amerických
ozbrojených sil v Afghánistánu k podání vysvětlení.
Nyní velitelství jednotek USA a Severoatlantické
aliance přijalo plnou odpovědnost za úmrtí civilistů
během těchto útoků a omluvilo se. Podle
oficiálních údajů bylo v těchto útocích zabito 21
civilních obyvatel. Afghánský prezident Hamid
Karzai prohlásil, že pokud nebudou chráněni
civilisté, tak mise NATO a Spojených států
pozbývá svého smyslu.

Jihoafrické republice hrozí sankce ze strany
USA kvůli dovozu íránské ropy
Washington žádá Jihoafrickou republiku, aby
zastavila dovoz surové ropy z Íránu, který čelí
sankcím, kvůli obohacování uranu. Objem dovozu
ropy z Íránu Jihoafrickou republikou se konstantně
zvyšuje. Washington pohrozil Jihoafrické republice
ekonomickými sankcemi, pokud ropu nepřestane
dovážet. Mluvčí Jihoafrické asociace ropného
průmyslu Avhapfani Tshifularo to označil za
politický nátlak a požádal Spojené státy americké o
výjimku.

Symbolický soudní tribunál v Malajsii odsoudil
v nepřítomnosti bývalého amerického
prezidenta George W. Bushe
V hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur zasedl
symbolický soudní tribunál z iniciativy bývalého
malajského premiéra Mahathir Mohamada. Tento
tribunál vyslechl bývalé irácké vězně i vězně ze
základny Guantanamo a poté v nepřítomnosti
odsoudil bývalého amerického prezidenta George
W. Bushe a jeho spolupracovníky Dicka Cheneyho
a Donalda Rumsfelda za válečné zločiny a zločiny
proti mezinárodnímu právu. Soudu se zúčastnil
také bývalý asistent generálního tajemníka OSN
Denis Halliday, který řekl, že Spojené státy
americké využívají Radu bezpečnosti OSN pro své
vlastní účely a porušují Ženevské konvence.

Téměř 19 000 syrských uprchlíků se již vrátilo
do Sýrie
Podle oznámení Ředitelství úřadu premiéra pro
katastrofy a krizové řízení se v současnosti v
Turecku nachází 22 632 syrských uprchlíků z
původních 41 000, kteří do Turecka uprchli od
března 2011, přičemž téměř 19 000 uprchlíků se již
navrátilo zpět do Sýrie.

Írán nehodlá zastavit obohacování uranu
Íránský velvyslanec při Mezinárodní agentuře pro
atomovou energii (MAAE) Ali Asghar Soltanieh ve
svém projevu v rámci přípravného výboru MAAE
pro rok 2015 uvedl, že Írán nikdy nezastaví
obohacování uranu a bude důsledně pokračovat
ve svém programu mírového využití jaderné
energie. Írán dále prostřednictvím svého
velvyslance při MAAE vyzval k vytvoření
bezjaderné zóny na Blízkém východě v rámci
jaderného odzbrojování a potvrdil své závazky
vyplývající ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
(NPT).

Ruská opozice se chce sjednotit před volbami
gubernátorů
Organizátoři řady protestních akci opozice
nazvaných "Za čestné volby" chtějí pokračovat v
praxi spolupráce mezi různými opozičními silami a
rozšířit ji do volebního procesu. Poslanec
Státní dumy za Spravedlivé Rusko Dmitrij Gudkov
a člen předsednictva hnutí Solidarita
Ilya Yashin předložili návrh na vytvoření
jednotného ústředí sjednocené opozice, které
bude nominovat společného kandidáta ve volbách
na všech úrovních. Autoři návrhu připouští, že
dosažení dohody mezi různými politickými silami
nebude snadné. Prostředníkem ve vyjednávání
roztříštěné opozice by se podle autorů iniciativy
mohla stát tzv. Liga voličů, která byla ruskou
opozicí založena po prosincových protestech za
účelem kontroly dodržování volebních práv
občanů. Skeptický postoj k návrhu vyjádřila
zejména Komunistická strana RF, která má podle
slov svých zástupců v regionech dostatek vlastních
politických sil a iniciativu považuje spíše za snahu
Spravedlivého Ruska upevnit si po protestech své
morální vedení.
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Čína a Švýcarsko učinily další pokrok v
jednáních o volném obchodu  
Během pátého kola dvoustranných jednání, která
byla zahájena v lednu tohoto roku, země dosáhly
úmluv v otázkách snižování daní a vytyčení
pravidel obchodu. Objem obchodu mezi zeměmi
dosáhl za rok 2011 hodnoty téměř 31 miliard USD
a vzrostl tak meziročně o 54%. Za první čtvrtletí
letošního roku vykázal hodnotu 6,16 miliard USD, z
čehož přibližně 90% tvořil objem čínského dovozu
ze Švýcarska.

Objem zahraničního obchodu Kambodži roste
Bilaterální obchod mezi Kambodžou a Jižní Koreou
vzrostl v prvním čtvrtletí o více než 35% a dosáhl
tak hodnoty 160 milionů USD. Objem vývozu
Kambodži do země pak vzrostl o 76%. Zároveň
objem zahraničního obchodu s Vietnamem vzrostl
meziročně o 43%. Hodnota vývoz do země
narostla o 78%. Mezi nejdůležitější vývozní
položky patří zejména produkty textilního
průmyslu. Minulý měsíc došlo také k dohodě o
rozvoji obchodních vztahů s Thajskem.

Čína a Thajsko pořádají společné námořní
cvičení
Cvičení bude probíhat až do konce května v
provincii Guangdong na jihu Číny, ležící nedaleko
sporných teritorií Jihočínského moře. Má se
zaměřit zejména na boj proti terorismu a schopnost
kooperace námořních jednotek obou zemí. Jedná
se o druhé společné cvičení od listopadu roku
2010. Minulý měsíc se konalo také společné
námořní cvičení Číny a Ruska.

V Egyptě se konala první televizní prezidentská
debata v historii země
Ve čtvrtek večer vysílala televize první debatu mezi
kandidáty na prezidenta, která je považována za
indikátor nového demokratického procesu Egypta.
Účastníkem debaty byl Amr Mousa, bývalý ministr
zahraničí, a Abdel Moneim Aboul Fotouh, bývalý
člen Muslimského bratrstva. Všeobecně se
očekává, že prezidentské debaty budou
pokračovat, přestože datum další debaty a hostů
prozatím uvedeno nebylo. Prezidentské volby
v Egyptě se budou konat 23. a 24. května.

Boje na východě Demokratické republiky
Kongo propukly nanovo, tisíce lidí opouští své
domovy
Ve středu uplynula lhůta konžské armády, do níž
mohli rebelové loajální generálovi Bosco Ntaganda
bez boje složit zbraně. Následující den vypukly
boje nanovo. Tisíce obyvatel Demokratické
republiky Kongo před boji uprchly do Ugandy.
Počet konžských uprchlíků se i v sousední
Rwandě zdvojnásobil během uplynového týdne.
Velkou část Ntagandovi armády tvoří bývalý vojáci

konžské armády, kteří před několika týdny
dezertovali. Generál Ntaganda čelí obvinění
Mezinárodního trestního soudu (ICC) z verbování
dětských vojáků.

Africká rozvojová banka: Krize v Mali musí být
vyřešena rychle
Vlády západoafrických zemí s pomocí
mezinárodního společenství musí rychle a
společně vyřešit krizi v Mali, kde se 22. března
ujala vlády armáda. Podle prezidenta Africké
rozvojové banky (ADB) Kaberuka musí
společenství řešit vzniklou situaci, neboť „oblast
Sahelu se stává místem pro teroristy“. Navzdory
růstu subsaharských ekonomik je podle Kaberuka
nutné v zemích vytvořit mechanismy, které zabrání
propadu ekonomik vlivem kolísajících cen na
světových trzích. Ty ve většině zemí chybí.

Tanzanie získala mezinárodní finanční pomoc
ve výši 495 milionů USD
Finanční pomoc je určena pro rozpočet země na
rok 2012/2013. Více než polovina prostředků by
měla být vyplacena v prvním čtvrtletí příštího
fiskálního roku a měla by směřovat na rozvojové
projekty. Tanzanie patří mezi největší africké
příjemce mezinárodní pomoci v přepočtu na
jednoho obyvatele. Donorské země podmínily další
finanční pomoc efektivním řešením korupce a
zneužíváním veřejných prostředků v Tanzanii.

Parlamentní volby v Alžírsku nepřinesly změnu
Navzdory arabskému jaru a protestům v minulém
roce potvrdily volby v Alžírsku vítězství Národní
fronty za osvobození (FLN), která v čele státu stojí
od vyhlášení nezávislosti v roce 1962. Největší
strana v zemi získala 220 křesel ze 462, svůj podíl
zástupců v parlamentu zvýšila z 34 % na 47 %. Na
druhém místě skončilo Národní demokratické
shromáždění (RND) se 68 křesly a třetí byla
Zelená alžírská aliance, sdružující islámské strany,
která získala 48 míst. Volební účast byla 42,9 %,
přičemž 17 % hlasovacích lístků bylo označeno za
neplatné.

Turecko nadále hodlá vstoupit do EU 
Turecký hlavní vyjednavač a turecký ministr pro
EU Egemen Ba

Expertní panel Úřadu pro kontrolu potravin a
léčiv doporučil používání léku na prevenci viru
HIV Truvada
Expertní skupina odsouhlasila používání léku u
nejrizikovější skupiny, kterou tvoří homosexuální
muži, v poměru 19:3 hlasům. Lék je nyní používán
u pacientů, kteří jsou již nakaženi virem HIV.
Přípravek Truvada je spolu s dalšími projekty
vyvíjen ve spolupráci s Ústavem organické chemie
a biochemie ČSAV v Praze. Pro samotný Úřad pro

kontrolu potravin a léčiv v USA není doporučení
expertů závazné, má však v rozhodování silnou
váhu.

Konsorcium Nord Stream zkoumá možnosti
prodloužení plynovodu o další dva prameny
Uvedl to mluvčí společnosti Ulrich Lissek. Experti
budou analyzovat technické řešení, možný průběh
výstavby nových plynovodů, jejich vliv na životní
prostředí a očekávané náklady na investice.
Akcionáři plynovodu Nord Stream
jsou: ruský Gazprom, německé koncerny
BASF a EonRuhrgas Winterhall, holandské
Gasunie a francouzský GDF Suez. 2. větev
plynovodu byla dostavěná v dubnu. 

Růst čínského exportu a importu výrazně
poklesl
Objem vývozu meziročně vzrostl o 4,9% a
zaznamenal tak výrazný pokles oproti březnové
hodnotě 8,9%. Podobný rozdíl vykázal také objem
dovozu, který meziročně vzrostl o pouhá 0,3%.
Tyto hodnoty ukazují na oslabenou poptávku jak
na domácích tak světových trzích, jejichž vývoj byl
v poslední době nepříznivě zasažen zejména
poklesem růstu počtu nových pracovních míst v
USA a také výsledky voleb ve Francii a Řecku.

Fitch varovala před dopadem možného
odchodu Řecka z eurozóny na ratingy měnové
unie
Ratingová agentura Fitch v pátek uvedla, že pokud
Řecko opustí eurozónu v důsledku politické
krize po nedělních volbách, nebo z
důvodu neschopnosti stabilizace ekonomické
situace, bude to mít vliv na hodnocení veřejného
dluhu v celé měnové unii. Agentura
dodala, že země, které mají v
současnosti negativní výhled, ohrožuje snížení
ratingu nejvíce. Těmito státy jsou Francie, Itálie,
Španělsko, Kypr, Irsko, Portugalsko, Slovinsko
a Belgie. Řecko se potýká s neschopností
sestavení nové vlády.

Ministři zahraničních věcí EU budou jednat o
bojkotu Eura 2012 na Ukrajině
Dle diplomatického zdroje
agentury UNIAN proběhne diskuse na zasedání
Evropské rady 14. května v Bruselu. "Bude
to neformální diskuse, ale doufáme, že na konci
najdeme společný směr, kterým se budou členské
státy EU ubírat," řekl zdroj. Ukrajina ohlášený
bojkot fotbalové soutěže některými představiteli
členských států EU odsoudila.
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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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