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Ropa padá. Kdy se to projeví v Česku?
Moskva – Ceny ropy by se
mohly příští rok propadnout
pod 60 dolarů za barel. V rozhovoru s německým listem
Die Welt to předpověděl generální ředitel největší ruské
ropné společnosti Rosněfť Igor
Sečin. „Očekáváme, že může
nastat pokles cen k 60 dolarům a ještě níže,“ řekl Sečin.
Trh tak reaguje na oznámení,
že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nebude navzdory letošnímu prudkému
poklesu cen omezovat těžbu.
Cena ropy Brent se od června
snížila o téměř 40 procent.
I přes rekordně nízké ceny
se však zásadní zlevnění benzinu v Česku neočekává. „Zásadně se to na cenách pohonných hmot nepromítne. Cena
benzinu se totiž skládá z ceny
ropy, spotřební daně, DPH,
marže distributorů a čerpacích stanic. Na ceně v Česku
se to promítne v rámci desítek

haléřů,“ vysvětlil analytik
energetické bezpečnosti Pavel
Svoreň z investiční skupiny
DRFG. Odborníci se nyní dohadují, zda to bude třicet haléřů, nebo dokonce méně.
Za poklesem stojí vysoké
dodávky suroviny na trh. „Ceny ropy klesají také kvůli strategickým zásobám Spojených
států amerických,“ doplnil
Svoreň.

Saúdové útočí na
konkurenci cenou
OPEC po čtvrtečním zasedání
ve Vídni oznámil, že zachová
svůj limit těžby ropy na současné úrovni 30 milionů barelů denně. Proti omezení růstu
produkce, které by podpořilo
ceny ropy, stojí hlavně Saúdská Arábie. Ta je nejvlivnějším členem kartelu a největším vývozcem ropy na světě.
Podle analytiků je cílem Sa-

Cameron: Jsi přistěhovalec
bez práce? Vrať se domů
Londýn – Přísnější podmínky
přiznání sociálních dávek,
vyhoštění přistěhovalce, pokud si do půl roku nenajde
práci, rychlejší deportace zločinců, žádné další žádosti o sociální dávky v cizím jazyce.
Britský premiér David Cameron chce zásadní změnu systému vyplácení sociálních dávek imigrantům a migrujícím
pracovníkům.
V očekávaném projevu ve
West Midlands potvrdil, že
přistěhovalci ze zemí EU budou muset na některé sociální
příspěvky čekat nejméně čtyři roky. Pokud do půl roku nenajdou práci, budou muset zemi opustit. Naplnění Cameronových požadavků však bude
záviset na tom, zda uspěje
v květnových volbách v příštím roce.
Cameron prohlásil, že Britové chtějí kontrolovanou
imigraci. V tomto smyslu bude také požadovat změny ve
smlouvě o Evropské unii.
Britský premiér přiostřil také
svou rétoriku a doslova řekl,

že chce vytvořit „nejtvrdší
systém sociální podpory v Evropě“. Zdůraznil také, že se
jedná o zásadní téma pro celou Velkou Británii. „Je to
problém, který je důležitý jak
pro britský lid, tak pro naši
budoucnost v Evropské unii,“
prohlásil Cameron.
Premiér zdůraznil, že žadatelé o sociální výhody, jako je
například sociální bydlení
a daňové úlevy na děti žijící
mimo Británii, musí mít v Británii odpracované čtyři roky
či hovořit anglicky. Omezeno
má být přistěhovalcům také
právo vzít si do Británie rodinné příslušníky. Urychleny
mají být deportace usvědčených zločinců. Jde například
o žebráky či podvodníky.
Cameron také řekl, že migrující pracovník se dvěma
dětmi získával v průměru 700
liber na podpoře od státu, což je
dvakrát více než v Německu
a třikrát více než ve Francii.
„Není potom divu, že tolik lidí
chce do Velké Británie,“ uzavřel Cameron.
(kap)

údské Arábie a dalších zemí
Perského
zálivu
zastavit
prudký růst těžby ropy v USA
tím, že ceny spadnou pod úroveň, kde se už těžba z břidlic
nevyplatí. To by ukončilo současný přebytek nabídky na trhu a začalo táhnout ceny opět

„Ceny ropy klesají
i kvůli strategickým
zásobám USA. Na
cenách benzinu v ČR
se to projeví jen
minimálně.“
Pavel Svoreň, energetický analytik

vzhůru. Experti odhadují, že
těžba z břidlic přestává být
ekonomická kolem 60 dolarů
za barel. „Bylo to skvělé rozhodnutí,“ prohlásil saúdský
ministr pro ropu Alí Nuajmí,

když vyšel po jednání s úsměvem ze sálu. Venezuelský ministr zahraničí Rafael Ramírez, který tlačil OPEC k omezení produkce, byl podle agentury
Reuters
viditelně
rozhněvaný a výsledek odmítl
komentovat. A není se čemu
divit. Bohaté arabské země
mohou cenovou válku vydržet, hůře na tom budou chudší
členové OPEC, jako jsou Alžírsko nebo Venezuela.

Utrpí také Rusové
Značný vliv může mít další
propad cen podle analytiků
zejména na Rusko, které členem kartelu OPEC není. Ruský ministr energetiky Alexandr Novak tento týden prohlásil, že ruské ropné společnosti navzdory současnému
poklesu cen ropy nechají
v příštím roce objem těžby
zhruba na letošní úrovni.

Ruský rubl v uplynulých
dnech vůči dolaru i euru sestoupil na nová rekordní minima. „Rusové mají problémy
v různých sektorech ekonomiky v důsledku hospodářských sankcí. Nízké ceny ropy
jim navíc zásadně omezují
příjmy. Ropa a zemní plyn tvoří 25 procent HDP a 30 procent
ruského státního rozpočtu
a tyto ztráty budou muset nějak nahradit,“ řekl Svoreň.
Výnosy z prodeje ropy a plynu
tvoří také asi dvě třetiny ruského vývozu. Propad rublu
a cen ropy podkopává i ruské
akcie.
Stabilita měny byla přitom
jedním z hlavních výdobytků
Putinovy vlády. Letošní propad rublu ale oživuje vzpomínky na měnovou krizi roku
1998, kdy rok před nástupem
Putina k moci pád rublu vedl
k uzavření bank a ztrátě úspor
obyvatelstva.
(kap, čtk)

„Mluvil jsme s nimi o tom, že
máme lázně velmi dobře vybavené pro rehabilitaci podobných typů zranění. Bohužel jsme si to vyzkoušeli i na
našich vlastních vojácích zraněných v Afghánistánu,“ uvedl Zaorálek.
„Vzhledem k tomu, že mluví o tisících zraněných, tak není divu, že je to velmi zaujalo.
Všichni tady znají Karlovy
Vary, mají v naše lázně důvěru a všichni jsme se shodli na
tom, že je to velmi dobrý nápad a že na tom budeme dále
pracovat,“ dodal ministr zahraničí.
(kap, čtk)

Vor v zákoně
dál zůstane
ve vazbě
Jerevan – Bývalý vor v zákoně arménské mafie vazbu neopustí další dva měsíce. Jerevanský soud vyhověl české žádosti a prodloužil vazbu
Andranika Soghojana, který
byl v ČR odsouzen za objednávku vraždy. Oznámil to
dnes arménský tisk.
Arménského mafiánského
bosse zadržela koncem října
v Jerevanu místní policie.
Praha minulý týden zaslala do
Arménie žádost o prodloužení
Soghojanovy vazby, aby mohly být dojednány náležitosti
spojené s výkonem jeho trestu
v Arménii.
Šestačtyřicetiletý Armén si
v roce 2007 v Praze objednal
vraždu svého krajana, podnikatele. Při následném honu
byl v metropoli omylem zavražděn jiný člověk a další byl
pobodán.
(čtk)

KRÁTCE

AMERIKA ŠÍLÍ. ČERNÝ PÁTEK
ZACHVÁTIL MILIONY LIDÍ

Rakušané zasáhli
proti islamistům
Vídeň – Rakouské úřady včera
podnikly rozsáhlé razie proti islámským radikálům ve Vídni,
v Linci a ve Štýrském Hradci.
Policie prohledávala byty, modlitebny, vyslechla 16 osob a 13
jich zatkla, informovala agentura APA. Hlavním podezřelým
je bosenský duchovní, který
údajně podněcuje k nenávisti.
Policejní akci nařídil zemský
soud ve Štýrském Hradci.
Podle serveru oe24.at jde
o největší podobnou akci v Evropě. Policie během ní vyhlásila
nejvyšší stupeň pohotovosti.
„Dnešním zásahem se podařilo
zasadit významný úder terorismu v Rakousku. Ukazuje, že naše politika nulové tolerance je
správná a dosavadní opatření
účinná,“ řekla rakouská ministryně vnitra Johanna MiklováLeitnerová.
(čtk)

Po ebole je třeba být
tři měsíce bez sexu

Zaorálek láká Kurdy do lázní
Irbíl – Služeb českých lázní by
mohli využít Kurdové zranění
v bojích s Islámským státem.
Navrhl to ministr zahraničí
Lubomír Zaorálek v iráckém
Irbílu, středisku kurdské autonomní oblasti. Kurdům se
nápad údajně velmi zalíbil. Při
válčení s islamisty byly zraněny tisíce kurdských bojovníků, takzvaných pešmergů.
Ministr Lubomír Zaorálek
jednal s prezidentem autonomního Kurdistánu Masúdem Barzáním i jeho synovcem, předsedou kurdské regionální vlády Nečirvanem
Barzáním.
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NÁKUPNÍ HOREČKA. Miliony lidí ve Spojených
státech amerických zachvátí vždy na konci
listopadu hotové šílenství. Obchoďáky najímají
speciální ochranky, lidé stojí, nebo dokonce spí
ve frontách celou noc. Důvod? Černý pátek
neboli obří výprodeje v nákupních centrech
s až 90% slevami. Lidé se předhánějí, komu se
podaří ukořistit oblíbenou elektroniku nebo
oblečení, výprodeje tak často slouží jako jakési
předčasné Vánoce. Nezřídka se při různých
šarvátkách o vytoužené zboží někdo zraní.
Ačkoli obchody ve Spojených státech často

utrpí během Černého pátku také materiální
škody, všechno si vynahradí na obrovských
ziscích. Termín Černý pátek vznikl ve Philadelphii pro popis velkého dopravního zmatku,
který tam tradičně následoval den po Dnu díkůvzdání, a během 60. a 70. let 20. století se
rozšířil a dostal do širšího povědomí. Na snímku směřují Ahmad Ali a jeho manželka Ghazal
k pokladně obchodního střediska Target ve
městě South Portland v americkém státě Maine. Získat se jim mimo jiné podařilo tři širokoúhlé HD televizory. Foto: ČTK/AP

Ženeva, Konakry – Muži, kteří přežili ebolu, by se měli na
tři měsíce vzdát pohlavního
styku. Vyzvala je k tomu včera Světová zdravotnická organizace (WHO). Mohli by
totiž nemoc nevědomky přenášet, neboť stopy viru zůstávají údajně i po vyléčení přítomny ve spermatu.
Hemoragická horečka ebola se přenáší kontaktem s tělními tekutinami nakaženého,
tedy krví, slinami, zvratky nebo výkaly. Přenos pohlavní
cestou sice prý zatím nebyl
zdokumentován, i tak ale může sex podle WHO představovat určité riziko nákazy. Muži
by proto měli raději dodržovat
přísná hygienická pravidla
a v nejlepším případě se na
čtvrt roku úplně vzdát pohlavního styku, případně používat kondom.
(čtk)

Papež je v Turecku: tíží ho strádání syrských uprchlíků

Komise předložila
nový návrh rozpočtu

Ankara - V zemi, kde žije pouze jedno procento katolíků, se
papeži Františkovi dostalo
vřelého přijetí. Ačkoli se Svatý otec chtěl jako vždy chovat
skromně a přemisťovat se
starším fiatem, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
byl jiného názoru. Papeži nabídl luxusní obrněné vozidlo.
Papež se podle serveru Daily Sabah nechal slyšet, že obrněnými vozidly cestuje nerad.
Nakonec se podařilo najít
kompromis, papež nepojede
ani fiatem, ani obrněným vozem.
Návštěva Turecka je už šestou Františkovou zahraniční

Brusel – Evropská komise navrhla novou podobu unijního
rozpočtu pro rok 2015. Nad původním návrhem se členským
zemím a europarlamentu nepodařilo nalézt shodu v potřebném termínu. Nový návrh počítá s platbami 141,3 miliardy eur (3,96 bilionu Kč)
a závazky za 145,2 miliardy eur
(asi 4,07 bilionu Kč). Návrh už
mají k dispozici členské země
i europarlament. Jednání mají začít na počátku příštího
týdne. Proti letošnímu unijnímu rozpočtu komise u plateb navrhla zvýšení o 0,7 procenta a u závazků o 1,8 procenta.
(čtk)

cestou po nástupu do funkce
v březnu loňského roku. Pro
převážně muslimské Turecko
je to teprve čtvrtá návštěva papeže v dějinách, naposledy tu
byl v roce 2006 papež Benedikt
XVI. Papež navštíví také luxusní Erdoganovo sídlo, jehož
výstavba leží v žaludku mnoha Turkům.
Očekává se, že František
bude s prezidentem Erdoganem mluvit o Islámském státu. Tento týden totiž hlava katolické církve vyzvala ke společnému postupu proti džihádistům. „Terorismus je hrozba, ale tou je i násilí ze strany
státu. Vlády mají dojem, že

„Terorismus je hrozba,
ale tou je i násilí ze
strany státu.
S teroristy vždy umírají
také nevinní.“ Papež František

mají právo zabíjet teroristy,
jenže s nimi umírají i nevinní.
S terorismem musíme bojovat, ale když chcete zastavit
agresora, musíte k tomu mít
mezinárodní konsenzus. Žádná země nemá právo bojovat
proti agresorovi na vlastní
pěst,“ prohlásil papež.
Kromě nejvyšších představitelů státu se papež v Ankaře
setkal také s Mehmetem
Görmezem, hlavou tureckého
úřadu pro dohled nad náboženskými záležitostmi Diyanet. K tématům rozhovorů patřily situace asi 120tisícové
křesťanské menšiny v Turecku, dialog mezi náboženství-

mi a celková situace na Blízkém východě. Františkovi leží
na srdci především osud 1,6
milionu syrských uprchlíků,
kteří do Turecka utekli před
Islámským státem.
Prvním bodem papežova
programu je ale návštěva
mauzolea zakladatele moderní turecké republiky Mustafy
Kemala, zvaného Atatürk,
který mimo jiné oddělil církev od státu. Také nedělní papežův program se ponese ve
znamení ekumenického hnutí. Spolu s patriarchou Bartolomějem oslaví svátek svatého Ondřeje a podepíší společné prohlášení.
(kap, čtk)

