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Evropská unie chce na summitu G8 představit
své postupy proti krizi
Představením postupů proti krizi chce EU uklidnit
zbytek světa, který denně sleduje prohlubující se
evropskou dluhovou krizi a její vliv na světovou
ekonomiku. Postup proti krizi je rozdělen na
zavádění strukturálních reforem ekonomik a
zároveň na cílené investice, které by měly podpořit
ekonomický růst. Na summitu, který se bude konat
v Camp Davidu, chce Evropská unie také
představit plán boje proti klimatickým změnám.

Britská královna poobědvala s panovníky 26
zemí při příležitosti svého diamantového
jubilea
Do Velké Británie přijelo 26 světových panovníků
při příležitosti 60-ti letého (diamantového) výročí
nástupu britské královny Alžběty II. na trůn.
Bojovníci za lidská práva odsoudili pozvání krále
Bahrajnu Hamad al-Khalifa a zároveň i pozvání
krále Svazijska Mswati III. Svazijského, který je
kritizován za svůj nákladný životní styl, zatímco
jeho lidé hladoví. Britský server BBC informoval o
skupině protestujících před Buckinghamským
palácem.

Francouzský prezident plní předvolební slib,
sníží plat sobě i členům vlády
O 30% nižší plat budou mít členové nové
francouzské vlády, což činí ročně přibližně o 50
tisíc eur méně, než měli ministři bývalé vlády. Plat
si sníží i prezident Francois Hollande a naplní tak
svůj předvolební slib. Pro francouzského
prezidenta bude důležitý výsledek blížících se
parlamentních voleb, který rozhodne o většině
v parlamentu. Pokud by volby vyhrála pravice, ve
Francii by pravděpodobně vznikla nová vláda a
Hollande by měl stíženou pozici pro prosazování
svých plánů.

Ruská opozice plánuje na 12. června další
"Pochod milionů"
Ruská opozice plánuje uspořádat 12. června při
příležitosti Dne Ruska další masový pochod
centrem metropole. Předchozí "Pochod milionů" v
předvečer slavnostní inaugurace nového
prezidenta Vladimira Putina, která proběhla 7.
května, skončil střety s policií a zadržením velkého
počtu účastníků. Následujícího dne začala v centru
Moskvy opoziční kampaň v podobě táborů pod
širým nebem, jejichž centrem byl po několik
dní moskevský bulvár Čistyje Prudy. Ve středu
však policie na základě rozhodnutí soudu
protestující rozehnala. Aktivisté se přesunuli na
náměstí Kudrinskaya, kde mají v plánu zůstat až
do 12. června.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan žádá
OSN o zvýšení počtu vojenských pozorovatelů
v Sýrii
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan v pátek
vyzval OSN, aby zvýšila počet vojenských
pozorovatelů v Sýrii o až desetkrát více oproti
plánovanému celkovému počtu 300 osob. Dále
uvedl: "Naším největším problémem bohužel je, že
plán zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských
států  pro Sýrii Kofi Annana ještě
není aktivní, není realizován".

Albánie přebírá historicky poprvé předsednictví
v Radě Evropy 
Předsednictví Rady Evropy (RE) bude svěřeno do
rukou Albánie po dobu 6 měsíců. Ředitel
meziresortní skupiny pro předsednictví RE Ilir Melo
při této příležitosti prohlásil, že "prioritou země
zůstává rozmanitost a prosazování společných
hodnot." Podle něj bude tento závazek Albánie mít

pozitivní dopad na proces integrace Albánie do
EU.

Čína uložila doživotní trest organizátorovi
jedné z největších pašeráckých sítí  
Lai Changxing, kterého po 12 letech vydala zpět
do země Kanada, byl odsouzen za uplácení
úředníků a pašování zboží. Údajně tak stát
připravil celkem  o 2,21 miliardy USD. Odsouzený
také udržoval kontakty s členy vysokého
politického a vojenského aparátu. Za spoluúčast je
prošetřováno celkem dalších 300 osob. Kauza je
jedním z  největších skandálů čínské politické
scény.

Tržní hodnota společnosti Samsung poklesla o
10 miliard amerických dolarů
Hodnota akcií firmy se snížila o 6% po oznámení o
tom, že společnost Apple zadala několik
mimořádně velkých objednávek mobilních
elektronických čipů konkurenční japonské firmě
Elpida. Jedná se o největší pokles hodnoty akcií
společnosti Samsung během jediného dne za
poslední 4 roky.

Německá kancléřka Angela Merkel navrhuje,
aby Řecko uspořádalo referendum o členství v
eurozóně 

Německá kancléřka Angela Merkel v souvislosti s
nynější situaci v Řecku dnes v telefonním
rozhovoru navrhla řeckému prezidentovi
Karolosovi Papouliasovi, aby Řecko společně s
příštími parlamentními volbami uspořádalo
referendum o členství v eurozóně. Agentura
Reuters dnes zveřejnila zprávu, že komisař EU pro
obchod Karel de Gucht potvrdil, že Evropská
komise (EK) a Evropská centrální banka (ECB)
pracují na scénáři pro případ, že by Řecko
eurozónu opustilo.

Spojené státy uvalí 30% clo na solární panely
dovážené z Číny
Jedná se o poslední kapitolu dlouhodobého
obchodního napětí mezi oběma zeměmi.
Ministerstvo obchodu Spojených států se snaží
tímto krokem chránit americké společnosti
zabývající se výrobou solárních panelů před
konkurenčními čínskými firmami, které zaplavují
americký trh díky své cenové politice, kterou
umožňují dotace čínské vlády. Kritici tohoto
opatření se domnívají, že tento krok bude mít
negativní dopad na celé odvětví.

Společnost Facebook dnes vstoupila na burzu
NASDAQ
Počáteční hodnotu akcií společnost stanovila na
38 USD za kus, během prvního dne obchodování
akcie stouply o 8% na současných 41,18
amerického dolaru za akcii. V primární emisi akcií
tak mohli současní akcionáři společnosti získat
okolo 20 miliard amerických dolarů. Zakladatel a
hlavní vlastník společnosti Mark Zuckerberg se stal
podle žebříčku agentury Bloomberg díky svému
podílu 29. nejbohatším člověkem na světě.

Autority Panamského průplavu analyzují
zvýšení mýtného
Právě zvýšení mýtného za použití kanálu je
předmětem diskuzí uživatelských zemí.
Vice-prezident pro Výzkum a obchodní analytiku
uvedl, že nyní mají uživatelské země 30 dní na to,
aby formálně oznámily své komentáře ohledně
zvýšení mýtného. Po posouzení všech komentářů
se rada rozhodne o výši ceny mýtného.

Argentinská prezidentka na návštěvě Angoly
Prezidentka Argentiny Cristina Fernández de
Kirchner dnes započala 3 denní návštěvu Angoly.
Jejím hlavním cílem je dosáhnout dohody mezi
oběma zeměmi. Ta by se měla týkat výměny
angolské ropy za argentinské jídlo. Angola by
zároveň uvítala i zahraniční investice, především v
oboru infrastruktury. Prezidentku Fernández de
Kirchner do Angoly doprovází i ministr zahraničí,
ministryně průmyslu a ministr zemědělství.

Španělský Repsol zrušil dodávku
argentinského LPG
Podle zdrojů agentury Reuters dnes španělská
ropná společnost Repsol zrušila dodávku
argentinského LPG. Repsol totiž nařkl dodávající
společnost Enarsa z nesplnění smluvních
podmínek pro dodávku LPG. Podle zdrojů došlo i
ke znovu projednávání ceny suroviny a ke změně
dodávek LPG. Momentálně se Španělsko potýká s
problémem, jak nedostatek LPG, který je způsoben
zrušením dodávky toho argentinského.

Generální tajemník OSN prohlásil, že za
teroristickými útoky v Sýrii stojí Al-Kaida
Velitel pozorovací mise OSN generál Robert Mood
prohlásil, že 260 příslušníků pozorovací mise OSN
hraje klíčovou roli při vytváření míru v zemi. Podle
něj lze dosáhnout míru vyjednáváním mezi
znepřátelenými stranami. Teroristické útoky, které
pravidelně sužují hlavní město Damašek a další
syrské oblasti, jsou podle generálního tajemníka
OSN Ban Ki-moona dílem teroristické sítě
Al-Kaida.

Americký velvyslanec v Izraeli prohlásil, že
USA jsou připraveny na vojenský úder proti
Íránu
Americký velvyslanec v Izraeli Daniel Shapiro na
audienci prohlásil, že Spojené státy americké jsou
připraveny na vojenský úder proti Íránu. Podle jeho
slov to neznamená, že je to jediná možnost řešení
íránského jaderného programu. Oznámil, že USA
mají plán pro vojenskou intervenci. Americký
prezident Barack Obama sdělil, že nevylučuje
žádnou možnost řešení situace, ale prozatím dává
přednost diplomacii. Írán zatím nehodlá pozastavit
obohacování uranu.

OSN prošetřuje obchod se zbraněmi mezi
KLDR, Barmou a Sýrií
Experti z OSN prošetřují obchodní styky mezi
Severní Koreou, Barmou a Sýrií. OSN nezjistila
proliferaci jaderných zbraní či jiných zbraní
hromadného ničení, ale objevila dodávky
konvenčních zbraní a dalšího vojenského
materiálu. Francie nahlásila v březnu 2012
dodávky vojensky využitelného materiálu z KLDR
do Sýrie. Se Severní Koreou obchoduje i Barma.
OSN oznámila dodávky luxusního zboží a
podezření na obchod se zbraněmi. Spojené státy
americké se obávají, že KLDR má v úmyslu
provést další jaderný test a snaží se získat uran.

Senát Spojených států amerických pozdržel
schválení dalších sankcí vůči Íránu
Senát Spojených států amerických prozatím
neschválil návrh na uvalení dalších sankcí na Írán.
Návrh zákona přišel od zákonodárců z
demokratické strany. Někteří republikáni jej ovšem
odmítli podepsat. Podle jejich názoru nenabízí
zákon žádná východiska. Sankce nepovažují za
dostatečně tvrdé a chybí jim nástin možného
vojenského řešení. Proti tomuto návrhu postavili
rezoluci republikánské členky Kongresu Ileany
Ros-Lehtinen, která obsahuje nesmlouvavější
postup vůči Íránu.

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

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


sobota

19
květen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

Japonsko vyzvalo občany, aby v období léta
omezili spotřebu elektrické energie  
Snížení spotřeby japonských podniků a
domácností o 15% by mělo zamezit hrozbě
výpadku elektrického proudu. K němu by mohlo
dojít v souvislosti s ukončením provozu veškerých
jaderných reaktorů v zemi, které do března
minulého roku zajišťovaly 30% spotřeby elektrické
energie v zemi.

Čínská poptávka po zlatě rekordně vzrostla
Podle údajů Světové rady pro zlato (WGC) je růst
poptávky způsoben zejména situací na domácím
trhu s nemovitostmi a rostoucí mírou inflace.
Navzdory čínskému růstu poklesla celosvětová
poptávka po této komoditě vzhledem k rostoucím
cenám meziročně o 5%. Průměrná cena zlata se v
prvním čtvrtletí roku 2012 pohybovala na 1 690, 57
USD za unci, meziročně tak narostla o více než
22%. Výrazný pokles poptávky po zlatě
zaznamenala například Indie, jeden z největších
světových trhů s touto komoditou.

Zimbabwe pravděpodobně sníží předpokládaný
ekonomický růst
Podle ministra financí Tendai Biti bude země
muset přistoupit ke snížení prognózy
ekonomického růstu, který měl být 9,4 %. Naopak
inflace Zimbabwe pravděpodobně poroste. Za
první tři měsíce roku byly příjmy země ve výši 771
milionů USD, ovšem vláda předpokládala 870
milionů USD. Ekonomika země se od roku 2009
ozdravuje z dekády trvajícího poklesu, ovšem
ekonomický růst země brzdí i politická nestabilita.

Organizace Save the Children: Nedostatek
potravin v Nigeru se zhoršuje
Na základě nepravidelných srážek, které už rok
způsobují nedostatek zemědělských plodin a
zvyšují ceny potravin, podle organizace Save the
Children na 6 milionů lidí v Nigeru je podvyživeno.
V oblasti Sahelu trpí nedostatkem potravin a
podvýživou na 18 milionů lidí. Varování organizace
přichází v týdnu, kdy se o víkendu má sejít G8 a
diskutovat se má o globálním zajištění potravin.
Podle Save the Children musí mezinárodní
společenství na kritickou situaci okamžitě
reagovat.

V Somalilandu bylo 17 lidí odsouzeno k trestu
smrti
Vojenský soud v Hargeisa, hlavním města
Somalilandu, který vyhlásil nezávislost na
Somálsku v roce 1991, odsoudil k smrti 17 civilistů
za útok na vojenskou základnu. Rozsudky byly
vyneseny den po útoku, při němž zemřelo 7 lidí. 5
nezletilých útočníků bylo odsouzeno k trestu
doživotí. Somaliland je poměrně stabilní zemí,
která pravidelně pořádá volby.

USA vyšle do Afriky armádní brigády
Armádní brigády by měly být příští rok v rámci
pilotního programu vyslány v malých týmech
vojáků. V Africe se budou americké jednotky
podílet na vojenském výcviku místních armád a
měly by pokrýt celý kontinent. V současnosti
americké jednotky působí v Africe v Ugandě, kde
poskytují výcvikovou a logistickou pomoc při snaze
zatknout vůdce Armády božího odporu (LRA)
Josepha Konyho.

China Mobile vyjednává se společností Apple
China Mobile, světový největší mobilní operátor s
více než 660 miliony zákazníků, jedná se
společností Apple o zahájení prodeje produktu
Apple iPhone. Obě společnosti hledají řešení
problému kompability mobilní sítě a zařízení.
Společnost China Mobile i přes klesající počet
zákazníku drží 67% podíl na domácím trhu. Je
zároveň jediným z čínských operátorů, který
nenabízí zařízení iPhone. Společnost čeká od
zahájení prodeje nárůst nové klientely.

Srbsko čeká 2. kolo prezidentských voleb,
začalo tzv. "předvolební ticho"
Předvolební kampaň pro druhé
kolo prezidentských voleb v Srbsku, které se
odehrají 20. května, skončila ve čtvrtek. Nyní
začalo tzv. "předvolební ticho" vyznačující
se zákazem kampaní v médiích, veřejných
shromáždění a publikace odhadů volební
výsledků. Šance obou kandidátů - Borise Tadiće
za Demokratickou stranu (DS) a Tomislava
Nikoliće za Srbskou pokrokovou stranu (SNS) jsou
velmi vyrovnané.

Dle průzkumu veřejného mínění by Řekové
nyní volili strany podporující 2. záchranný plán
Poté, co se po volbách v Řecku nepodařila sestavit
koalice vítězných stran a vlády se tak ujal dočasný
kabinet, většina Řeků by nyní údajně volila strany
podporující 2. záchranný plán. Někteří evropští lídři
přitom tvrdí, že příští volby rozhodnou o tom, zda
země zůstane v eurozóně.  Na prvním místě by se
nyní umístila strana Nová demokracie (ND), poté
Koalice radikální levice (ta plán nepodporuje).
Zásadním však je, že dle nynějšího průzkumu by
ND získala dostatečný počet hlasů pro vytvoření
vládní koalice se stranou PASOK, která je pro 2.
záchranný plán. Dle některých analytiků se však
vývoj v Řecku nedá odhadovat podle jednoho
průzkumu, šance stran na vítězství ve volbách 17.
června jsou vyrovnané. Zprávu zveřejnila agentura
Reuters.

Japonsko vypustilo první komerční satelit
Raketa H-2A, která odstartovala z ostrova
Tanegashima v jižním Japonsku, vynesla do
vesmíru celkem čtyři družice, tři japonské a jednu

jihokorejskou. Satelity by měly sloužit ke sledování
oceánských proudů a pro meteorologické účely.

Portugalští řídící letového provozu zahájili
pětidenní stávku
Stávka začala v Lisabonu, řídící letového provozu
nesouhlasí se svými pracovními podmínkami. Z
důvodu stávky již bylo zrušeno více jak 200 letů.
Podobnou akci demonstranti plánují i na pondělí a
úterý 24. a 25. května, kdy chtějí protestovat proti
vládním škrtům ve výdajích a požadovat
další dotace na provoz letových služeb.

Česko a Izrael si vyjádřili trvalou vzájemnou
podporu, budou spolupracovat v oblasti vědy a
výzkumu
Během setkání premiérů Benjamina Netanjahua a
Petra Nečase v Praze si oba představitelé
v prohlášení potvrdili přátelství a vzájemnou
podporu mezi oběma státy. Netanjahu uvedl, že
"Izrael nemá v Evropě lepšího partnera, než je
Česká republika." Došlo také k historicky prvnímu
společnému zasedání ministrů vlád obou zemí.
Obě strany chtějí spolupracovat v oblasti
vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jednalo se i o
rezortní dohodě k programu Gesher/Most, kterou
dříve podepsali ministři školství. Dalším tématem
byly obchodní vztahy, neboť vzájemný obchodní
obrat vzrostl v roce 2011 oproti minulému roku o
10%. Během návštěvy také došlo k podepsání
několika bilaterálních smluv, týkajících se např.
zajištění širšího přístupu k přepravnímu trhu mezi
oběma státy či vyšší míry flexibility letecké
dopravy.

Fitch snížila rating Řecka, argumentuje
obavami z vystoupení z eurozóny 
Ratingová agentura Fitch snížila rating Řecka z B-
na CCC. Tento krok společnost avizovala již
dříve. Fitch by nyní měla sledovat několik dříve
zmíněných zemí, především pak ty, které jsou již
nyní ohodnoceny negativním výhledem.

Moody's snížila rating 26 italských bank,
ekonomika v 1. čtvrtletí roku prohloubila recesi 
Ratingová agentura Moody's snížila rating úvěrové
spolehlivosti u 26 italských bank o jeden až čtyři
stupně a udělila jim negativní výhled. Dle
makroekonomických údajů navíc italská
ekonomika klesla nejvíce od 1. čtvrtletí roku 2009,
neboť země se na začátku roku vrátila do
recese.  Země nedávno revidovala svůj plán na
vyrovnaný rozpočet, který oproti původním plánům
pro rok 2013 odsunula o rok později. Přes
prohlubující se recesi byla italská vláda za pokrok
ve věci snižování dluhu země pochválená MMF. 

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.
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