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Demokratická republika Kongo prošetřuje
údajnou rwandskou podporu rebelům
Demokratická republika Kongo vyšetřuje obvinění,
podle něhož sousední Rwanda poskytuje své
území pro nábor a výcvik vojáků, kteří se následně
přidávají k bojům na východě Demokratické
republiky Kongo. Informaci, že mezi rebely je
desítka bojovníků rwandské státní příslušnosti,
přinesla BBC s odvoláním na OSN. Rwandská
ministryně zahraničí Louise Mushikiwabo obvinění
kategoricky odmítá. Konžský ministr pro
komunikaci Lambert Mende spekulaci o roli
Rwandy potvrdil, ovšem popřel, že by vláda o
účasti Rwandy při výcviku rebelů měla důkazy.

Podle předsedy Evropské komise by země
eurozóny měly přijít s časovým plánem
dosažení plné hospodářské unie
Podle předsedy Evropské komise (EK) José
Manuela Barrosa by představení tohoto
harmonogramu bylo důležité, i kdyby se samotné
uskutečnění úplné hospodářské unie mělo
uskutečnit mnohem později. Barroso dodal, že by
se tak podařilo ujistit investory o budoucnosti bloku
jednotné měny, neboť je důležité mít definovaný
trend a cíl. Předseda EK tak reaguje na výzvu lídrů
EU, kteří požádali minulý týden čtyři nejvýše
postavené úředníky EU, včetně Barrosa, aby přišli
s nápady, jak by eurozóna mohla plné
hospodářské unie dosáhnout.

Průzkum Evropské obchodní komory ukázal, že
každá pátá firma uvažuje o přesunu své
pobočky z Číny do jiné země
Jako hlavní důvody uvedly firmy rostoucí cenu
pracovní síly, komplikované jednání s čínskými
úřady, dvojjazyčný výklad zákonů a regulace
čínské vlády. Prezident Evropské obchodní komory
v Číně okomentoval situaci slovy: „Jestliže jedna z
pěti společností zvažuje odchod z Číny, tak to
považuji za zcela alarmující,“. Čína i přes pokles
hospodářského růstu zůstává stále důležitým
strategickým trhem.

Slovenské banky budou muset obyvatelům s
nízkým příjmem poskytovat vedení účtu za
jedno euro měsíčně
Slovenská vláda touto regulací poplatků chce
ochránit klienty komerčních bank na Slovensku
před případným zvyšováním poplatků. Tento
vládou určený balík bankovních služeb, ve kterém
je zřízení a vedení účtu, poskytnutí platební karty a
určitý počet transakcí, bude určen pro klienty, kteří
nevydělávají více než je minimální mzda. Podle
odhadů bude zvýhodněný účet moci používat
kolem 250 000 lidí. Premiér Robert Fico dále
pohrozil, že pokud budou banky dále zvyšovat
poplatky za své služby, mohla by jeho vláda
prosadit tento zvýhodněný účet pro všechny.

Řekové si chtějí udržet euro i za cenu
pokračování úspor, tvrdí nový průzkum
Podle agentury Kapa Research si chce euro
zachovat kolem dvou třetin Řeků i přes
pokračování úsporných opatření. Koalice radikální
levice (SYRZA), která politiku úspor tvrdě odmítá,
získala v průzkumu o 3,2% více než v květnových
volbách, kde získala 16,8%. Pravicová a
proevropská Nová demokracie (ND) by však podle
průzkumu zaznamenala nárůst o 7,3% oproti
původním 18,5% a spolu se socialisty ze strany
PASOK, pokles z 13,2% o 0,2 procenta, by měli
šanci získat nadpoloviční většinu v parlamentu a
poté sestavit vládu. Předčasné volby se v Řecku
budou konat 17. června.

Rekapitalizace Bankie bude provedena
vydáním dluhopisů
Vydáním dluhopisů finančního ústavu Bankie by se
tak španělská vláda měla vyhnout přímé finanční
injekci do banky. Podle agentury Reuters tímto
způsobem vláda pomůže i regionům. Španělská
vláda by měla do pátku přijmout nový
mechanismus. Ten jí umožní postavit se za dluhy
španělských dluhopisů.

Generální shromáždění OAS probere záležitost
Falkland a přístup Bolívie k moři
Bolivijský prezident Evo Moráles uvedl, že setkání
Generálního shromáždění Organizace amerických
států (OAS) je výbornou příležitostí, kde by se měl,
mimo jiné, probrat spor Argentiny a Velké Británie
o nadvládu na Falklandskými ostrovy nebo spor o
přístup Bolívie k moři, který země vede s Chile.
Prezident Moráles to uvedl během setkání s
argentinským vice-prezidentem Amandem Boudou.
Setkání Generálního shromáždění OAS se
odehraje na začátku června v bolivijské
Cochabambě.

Hodnota akcií internetového prohlížeče Opera
stoupla o 20% v souvislosti s její možnou
akvizicí ze strany společnosti Facebook
Soupeření společností Google, Facebook a
dalších o nákup společnosti Opera by mohlo podle
analytiků dostat její hodnotu až k hranici 1 miliardy
amerických dolarů, v současnosti její hodnota na
základě aktuální ceny akcií dosahuje 800 milionů
amerických dolarů. Pro společnost Facebook by
získání mobilních technologií společnosti Opera
společně s více než 170 miliony uživateli
prohlížeče Opera Mini znamenalo výrazně rychlejší
a efektivnější řešení, než vyvíjení vlastní mobilní
platformy.

Repsol nejspíše ukončí výzkum kubánských
vod
Prezident španělské ropné společnosti Repsol
uvedl, že nejsou plánovány další výzkumné
programy kubánských vod za účelem objevení
úložiště ropy a zemního plynu. Reaguje tak na
fakt, že společnost zatím v kubánských vodách
žádná naleziště ropy nenašla.

První soukromá kosmická loď zakotvila u
Mezinárodní vesmírné stanice, návrat na Zemi
je naplánován na 31. května
Manévr spojení byl proveden ve výšce 400 km při
rychlosti okolo 28 tisíc km/h. Úspěch mise tak dává
za pravdu mnoha odborníkům, kteří předpokládají,
že dynamičtější soukromé společnosti převezmou
hlavní podíl na dopravě materiálu i personálu na
oběžnou dráhu a státy se budou spíše soustředit
na vývoj vesmírných lodí pro delší cesty. Modul by
měl přistát v Tichém oceánu během 31. května.

Sídlo kampaně jednoho z egyptských
prezidentských kandidátů hořelo
Po prvním kole prezidentských voleb, v nichž
žádný z kandidátů nezískal většinu, se v polovině
června o prezidentské křeslo proti sobě postaví
bývalý premiér Ahmed Shafiq a kandidát
Muslimského bratrstva Mohamed Mursi.
Demonstranti v pondělí zapálili sídlo kampaně
Shafiqa, který byl členem Mubarakovi vlády. Osm
podezřelých bylo zatčeno. V centru Káhiry
protestovaly tisíce Egypťanů proti výsledku prvního
kola prezidentských voleb, které označují za
zmanipulované a nesvobodné.

Na Zanzibaru při střetu s policí vzplály dva
kostely
Stovka stoupenců islamistické skupiny Uamsho,

která prosazuje odtržení se ostrova od Tanzanie,
se střetla v turisticky vyhledávaném městě Stone
Town s policií. Během střetu shořely dva kostely.
Protesty vypukly poté, co policie zatkla třicet
vysokých členů Uamsho. Přes jednotný stát
Zanzibaru a Tanzanie si ostrov ponechává právo
na vlastního prezidenta a parlament.

Soudce Nejvyššího soudu v Mauritánii odmítl
opustit úřad
Soudce Seyid Ould Ghaylani odmítl opustit úřad
poté, co ho prezident Mohamed Ould Abdel Aziz
odvolal a nabídl mu místo velvyslance v Jemenu.
Soudce svůj krok zdůvodnil tím, že prezident se
snaží oslabit nezávislost soudů a jeho odvolání tak
bylo nezákonné. Prezident Aziz žádný důvod
k odvolání neuvedl. Novým soudcem se měl stát
Yahfdhou Ould Mohamed Youssef. Soudce
Nejvyššího soudu může být podle ústavy odvolán,
pokud není fyzicky schopen svou práci nadále
vykonávat. Prezident Aziz je považován za
klíčového spojence západu v boji proti teroristické
skupině Al-Kaida. Do úřadu byl zvolen v roce 2009,
krátce po vojenském převratu z roku 2008.

Jednotky Africké unie zabezpečují somálský
koridor pro humanitární pomoc 
Somálská armáda spolu s jednotkami Africké unie
(AU) deklarují bezpečnost koridoru pro humanitární
pomoc mezi hlavní městem Somálska Mogadišu a
nově dobytým městem Afgoye. Strategické město
Afgoye bylo do minulého týdne v držení
islamistické militantní skupiny Al-Shabaab, která
dosud kontroluje významnou část jihu země.

Generální tajemník OSN nařídil pozorovací misi
vyšetřit incident ve vesnici Houla.
Syrský velvyslanec v OSN Bashar al-Jaafari ujistil
mezinárodní společenství, že syrská vláda je
zděšena útokem ve vesnici Houla, kde bylo zabito
108 civilistů, a nařídila vyšetřování. Podle
představitelů OSN ovšem syrská vyšetřovací
komise není důvěryhodná. Generální tajemník
OSN Ban Ki Moon nařídil veliteli pozorovací mise
OSN Robertu Moodovi, aby zahájil vyšetřování
tohoto incidentu.

OSN odsoudila zabití 108 civilistů ve vesnici
Houla v Sýrii
Rada bezpečnosti OSN odsoudila zabití 108
(původní odhad byl 116) civilistů, včetně 49 dětí ve
vesnici Houla v Sýrii. Svůj odsudek připojili i
generální tajemník OSN Ban Ki-moon a zvláštní
vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi Annan.
Rada bezpečnosti se ovšem neshodla v
interpretaci těchto útoků. Generální tajemník OSN
vyzval všechny strany konfliktu v Sýrii, aby složily
zbraně.

Vrcholný představitel amerických ozbrojených
sil oznámil možnost vojenské intervence v Sýrii
Podle vrcholného představitele amerických
ozbrojených sil generála Martina Dempseyho
může eskalující násilí v Sýrii vést až k vojenské
intervenci. Upozornil ovšem je válka v Sýrii by byla
náročnější než byla operace v Libyi. Spojené státy
americké podle generála Dempseyho zvýší
diplomatický a ekonomický nátlak na syrského
prezidenta Bashara Al-Assada. Nedávné vraždění
ve vesnici Houla ovšem dle Dempseyho ve
Spojených státech značně zvýšilo volání po
vojenské intervenci.

NATO zakázalo pořizování fotografií v místech
bojů
NATO zakázalo nahrávání videa či pořizování
fotografií v místech, kde dochází k bojům, kterých
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se účastní vojenské jednotky Severoatlantické
aliance. Zákaz se vztahuje na 36 000 vojáků
NATO v Afghánistánu. Tento krok je reakcí na
skandál, který vyvolalo zveřejnění fotografií na
kterých pózují američtí vojáci s těly mrtvých
povstalců. Tento incident poškodil vztahy NATO a
Afghánistánu. Vojáci NATO budou nyní smět
pořizovat snímky jen na vojenských základnách ve
svém volném čase.

Španělský premiér odmítá zahraniční pomoc
pro své banky 
Španělský premiér Mariano Rajoy ubezpečil, že
Španělsko nehodlá žádat o zahraniční pomoc pro
své banky. Zároveň vyzval, aby ohrožené banky v
eurozóně podporoval Evropský stabilizační
mechanismus (ESM). Dodal, že konečné
rozhodnutí ve věci Bankie v Madridu ještě nepadlo.
V pátek totiž tento bankovní ústav zažádal vládu o
finanční pomoc ve výši 19 miliard EUR. Podle
zdrojů z vlády Španělsko neustále o vývoji situace
svého bankovního systému informuje Evropskou
centrální banku (ECB).

Evropské akcie kvůli obavám o Španělsko
klesly
Především západoevropské akcie dnes utrpěly
mírné ztráty vůči počátečnímu růstu. Investoři mají
totiž obavy o Španělsko, které by kvůli bankovním
problémům mohlo spadnout do dluhové krize.
Největší propad zaznamenala burza v Madridu a to
pod tlakem propadu akcií bank Santander a
BBVSA. Index madridské burzy se propadl o 2,2%.
Akcie problémové Bankie se propadly o 12%.

Rusko provedlo úspěšný test nové
mezikontinentální balistické rakety
Rusko minulý týden provedlo první úspěšný test
nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM),
která je schopna proniknout do obranného
systému vyvíjeného v současnosti
Severoatlantickou aliancí. Informovala o tom
agentura Interfax s odkazem na slova mluvčího
Strategických jaderných sil Ruské federace
Vadima Kovala. K úspěšnému vypuštění fiktivní
hlavice došlo jen několik dní poté, co NATO
oficiálně aktivovalo první etapu evropského
protiraketového štítu, proti jehož nasazení se
Moskva ostře staví z obavy, že může být zaměřen
proti jadernému arzenálu Ruska (podle
předpokladů Severoatlantické aliance dojde k
plnému zprovoznění systému evropské
protiraketové obrany v roce 2018). Jednalo se o
druhý test nové rakety, první proběhl loni v září a
dopadl neúspěšně. Nová raketa zatím nemá
oficiální jméno, nejsou známy ani její parametry
kromě údajné vylepšené manévrovací schopnosti,
kterou disponuje díky využití nového typu paliva, a
obtížnější možnosti detekce.

V Petrohradu proběhne summit Rusko - EU
V ruském Petrohradu se bude ve dnech 3. a 4.
června konat 29. summit Rusko - Evropská unie.
Oznámilo o tom v pondělí tiskového oddělení
Kremlu. V čele ruské delegace se summitu
zúčastní prezident Ruské federace Vladimir Putin,
s delegací Evropské unie do Petrohradu zavítají
předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a
předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

V tibetském hlavním městě Lhasa se během
demonstrací proti čínské nadvládě zapálili dva
mniši
Přestože od května roku 2011 spáchalo podobný
čin více než 30 osob,  jedná se o první takový
incident, ke kterému došlo v hlavním tibetském
městě Lhasa. Prozatím se většina z nich udála
mimo území Tibetu, zejména v jihozápadní čínské
provincii Sichuan. K události došlo během
manifestace proti čínské nadvládě nedaleko
posvátného chrámu Jokhang. Jedna z osob
zraněním podlehla. Čína za iniciátora těchto akcí
 a podněcování separatistických tendencí uvnitř
Tibetu označuje tibetského duchovního vůdce
Dalai Lamu.

Čína plně zpřístupní bankovní sektor
soukromému kapitálu
Jedná se o součást programu na podporu
soukromého sektoru v Číně, který byl vytvořen v
souvislosti s obavami ze zpomalení ekonomického
růstu země a je jedním z nejrozsáhlejších souborů
opatření tohoto druhu od vstupu do Světové
obchodní organizace (WTO) v roce 2001. Čínská
komise pro regulaci cenných papírů oznámila plán
na podporu podílu soukromého kapitálu na
akciových trzích a vláda přislíbila podporu
soukromým investorům v oborech železniční
dopravy, energetiky a telekomunikací.

Hodnota thajského exportu meziročně poklesla
V dubnu zaznamenal vývoz meziroční pokles 3,7%
a to i přes původní odhady analytiků, které
předpokládaly 3% růst. Navzdory poklesu objemu
exportu vykázala thajská ekonomika mezičtvrtletí
růst přes 11%. Ke zveřejnění této informace došlo
jen několik dní poté, co Světová banka varovala
před hrozbou negativních dopadů dluhové krize
eurozóny na vývozní ekonomiky. Export se podílí
na více než 50% tvorby thajského HDP a jeho
pokles je přičítán zejména poklesu poptávky na
světových trzích a důsledkům loňských povodní,
které ochromily výrobu.

Austrálie obvinila z incidentu v syrském městě
Houla prezidenta země Bashara al-Assada a
požaduje navýšení sankcí
Australský ministr zahraničních věcí Bob Carr
oznámil, že Austrálie bude usilovat o zvýšení

sankcí uvalených na Sýrii a o projednání případu
Mezinárodním trestním soudem. Při tomto
incidentu bylo ve městě Houla zabito 32 dětí a 60
dospělých. Syrské noviny informovaly o tom, že
k dělostřeleckému útoku došlo za podpory vládních
sil prezidenta Bashara al-Assada. Syrská vláda
však odpovědnost za tento čin popírá.

Austrálie a Jihoafrická republika postaví
nejsilnější radioteleskop světa
Po ukončení shromáždění organizace The Square
Kilometre Array (SKA) v Amsterdamu to na tiskové
konferenci oznámil předseda představenstva John
Womersley. Radioteleskop bude fungovat na
principu 3 tisíc přijímačů na celkové ploše jednoho
kilometru čtverečného. Na financování tohoto
projektu v hodnotě 1,5 miliardy eur  se podílí
celkem 70 organizací z 20 států světa. Výstavba
projektu SKA by měla začít v roce 2019 a trvat pět
let. Vědci věří, že tento radioteleskop, který má být
50krát citlivější a 10 000krát rychlejší než dnešní
nejsilnější radioteleskopy světa, pomůže odhalit
neobjasněné otázky týkající se vesmíru.

Zvolený srbský prezident Tomislav Nikolic:
"Spolupráce s Ruskem bude progresivní"
Nově zvolený srbský prezident Tomislav Nikolic ze
Srbské pokrokové strany (SNS) v sobotu ujistil
nového ruského prezidenta Vladimíra Putina, že
spolupráce mezi oběma státy bude "progresivní".
Putin výrok komentoval slovy, že "srbský prezident
může počítat s podporou Moskvy ve věci
implementace politických reforem". Nikolic dále
uvedl, že Srbsko nevstoupí do NATO.

Bulharsko, Turecko a Katar budou
spolupracovat na stavbě nové dálnice
Mezi Bulharskem, Tureckem a Katarem došlo k
dohodě o vytvoření společné firmy, která postaví
nový třistakilometrový úsek dálnice mezi Bukurešti
a Istanbulem, jenž vznikne na bulharském území.
Náklady na stavbu se mají vyšplhat na 760 milionů
eur, dálnice by mohla být uvedená do provozu již v
roce 2016. Zájem na projektu potvrdili premiéři
všech zmíněných států během setkání ve Varně.
Bulharský premiér Boiko Borisov dodal, že projekt
není finančně podporován Evropskou unii.

Ratingová agentura Standard &amp; Poor's
potvrdila rating Rumunska se stabilním
výhledem
Dlouhodobý emisní rating země v cizí a domácí
měně tak zůstal na úrovni BB+,
krátkodobé emisní ratingy na úrovni B. S&P mimo
jiné uvedla, že očekává růst rumunské ekonomiky
v střednědobém horizontu průměrným ročním
tempem 3,5%. Dále oznámila, že
na úvěrový profil země má negativní vliv
zejména dominantní pozice
rakouských a řeckých bank na domácím trhu.
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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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