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4 evropští lídři budou na summitu v Římě
diskutovat o dluhové krizi EU
Italský premiér Mario Monti pozval vrcholné
představitelé Německa, Francie a Španělska k
diskusi ohledně dluhové krize EU. Summit v Římě
by se měl konat na konci června, po parlamentních
volbách v Řecku. Představitelé největších
ekonomik eurozóny by měli přijít se společným
plánem řešení zhoršující se nezaměstnanosti a
finanční krize v celé EU. Výsledek řeckých voleb
dle analytiků ovlivní setrvání země v eurozóně i
průběh krize v dalších ohrožených státech -
zejména v Itálii a Španělsku.

Došlo ke střetů Srbů s jednotkami KFOR v
severním Kosovu
K incidentu došlo v pátek ve vesnici Rudar, údajně
byly zraněny nejméně 3 osoby. Američtí vojáci
mise KFOR během incidentu hodili na Srby, kteří
se snažili dostat k barikádě v obci Dudin
Krsh, slzný plyn. Mluvčí jednotek KFOR Uwe
Nowitzki uvedl, že mírová jednotka tento akt
násilí důrazně odsuzuje.

Německo a Rusko chtějí, aby situace v Sýrii
byla řešena politickými prostředky
Zprávu potvrdila německá kancléřka Angela
Merkel v pátek po setkání s ruským prezidentem
Vladimírem Putinem. "Oba jsme se vyjádřili jasně,
že požadujeme politické řešení. Annanův plán
(zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států)
může být výchozím bodem, ale vše musí být
řešeno v Radě bezpečnosti OSN," dodala Merkel.
Jedná se tak o reakci na možnost vojenského
zásahu v Sýrii, která byla diskutována po incidentu
ve vesnici Houla.

Nezaměstnanost eurozóny již druhý měsíc na
rekordních 11%
Revidována oficiální čísla zveřejněná v pátek
ukazují, že nejvíce je nezaměstnaností poškozeno
Španělsko s 24,3% občanů hledajících práci.
Nejnižší nezaměstnanost opět vykazuje Rakousko
s 3,9%. Celkový počet nezaměstnaných
v eurozóně v květnu činil více než 17,4 milionů
osob.

Irsko podpořilo fiskální pakt Evropské unie
Z pátečních výsledků referenda vyplývá, že více
jak 60% Irů se vyjádřilo pro fiskální pakt Evropské
unie, jenž má za cíl posílit pozici eurozóny. Díky
pozitivními výsledku hlasování bude mít země
garantovaný přístup k novému trvalému fondu EU.
Předseda Evropské rady (ER) Herman Van
Rompuy tento klíčový krok směrem k obnově
evropského hospodářství přivítal.

Oficiálním kandidátem Republikánské strany
pro prezidentské volby je Mitt Romney
V rámci primárek se mu podařilo získat potřebných
1144 volitelských hlasů a zajistil si tak nominaci
ještě před samotným republikánským nominačním
sjezdem, který proběhne v srpnu tohoto roku.
V posledních měsících se v kampani zaměřil
především na kritiku ekonomické a energetické
politiky současného prezidenta B. Obamy.

Soukromý vesmírný modul Dragon bezpečně
přistál
Došlo tak k úspěšnému zakončení celé mise, která
pravděpodobně povede k podepsání kontraktu na
další mise mezi společností SpaceX, která modul
vyvinula a provozuje a Národním úřadem pro
letectví a kosmonautiku (NASA). Modul na palubu
Mezinárodní vesmírné stanice dopravil přes 500 kg
materiálu a zpátky se vrátil s 660 kg materiálu.

Míra nezaměstnanosti ve Španělsku se zvýšila
A stále je tak nejvyšší ze všech zemí eurozóny.
Podle posledních údajů Eurostatu nemá ve
Španělsku práci na 24,3% obyvatel. V
nezaměstnanosti žen a mladých ale Španělsko
předčilo Řecko. Tam práci nemá na 52,7%
mladých pod 25 let a 25,7% žen.

Uruguay hodlá rozvinout svoji obchodní
spolupráci s Čínou
To vyplynulo z návštěvy uruguayského ministra
zahraniční Luise Amarga v Asii. V brzké
budoucnosti by tak měla Uruguay rozšířit s Čínou
trhy a přilákat čínské investory do země. Čína totiž
nedávno projevila své ambice ve větší diverzifikaci
svého trhu a silnější spolupráci se zeměmi
Latinské Ameriky. Ministr Amargo nyní doufá, že
jeho země přiláká čínské investory především ze
sektorů telekomunikací a infrastruktury.

Venezuela zakázala prodej zbraní civilním
osobám
Do dnešního dne všichni, kdo vlastnili zbrojní pas,
si mohli v zemi legálně zakoupit zbraň. Nový zákon
týkající se zbraní nově povoluje koupi zbraní
pouze armádě, policii a bezpečnostním
společnostem. Tímto zákonem chce venezuelská
vláda bojovat proti kriminalitě v zemi - hlavní město
země Caracas totiž platí za jednu z
nejnebezpečnějších oblastí jižní Ameriky.

Libérie zvyšuje výdajovou stránku návrhu
rozpočtu
Liberijský návrh rozpočtu pro rok 2012/2013 počítá
s 26% nárůstem výdajů ve výši 649 milionů USD.
Výdaje by podle ministerstva financí měly
vykompenzovat vyšší příjmy z daní. Ekonomický
růst by podle vládní predikce měl být 7,2 %,
Mezinárodní měnový fond (MMF) počítá s 5,1%
ekonomickým růstem v roce příštím.

Světová banka: Somálsko zneužívá finančních
prostředků od mezinárodního společenství
Podle zprávy Světové banky (SB) velká část peněz
od zahraničních donátorů, která do Somálska
proudí, není adekvátně využívána. Rozpor SB
objevila u 130 milionů USD za poslední dva roky.
Obvinění ze špatného přerozdělování finančních
prostředků přichází v době, kdy se somálští politici
snaží v Istanbulu přesvědčit zástupce 50 zemí
světa o další finanční pomoci. Přechodné
somálské vládě vyprší mandát letos v srpnu.

Tuaregové v Mali odstupují od dohody s Ansar
Dine
Vysocí představitelé Tuaregů, kteří vyhlásili na
severu Mali nezávislý stát Azawad, odstoupili od
dohody s islamistickou skupinou Ansar Dine, která
je spojována s teroristickou skupinou Al-Kaida.
Podle úmluvy měly obě skupiny vytvořit na severu
Mali společný stát. Tuaregové nyní tvrdí, že
spojení s Ansar Dine, která požaduje zavedení
islámského práva šaría, by bylo neslučitelné
s jejich sekulárními principy.

V Bulharsku dnes začal platit zákaz kouření na
veřejnosti
Změna v zákoně o veřejném zdraví zakazuje v
Bulharsku kouřit např. na všech pracovištích,
v barech, restauracích, ve veřejné dopravě, kinech,
v okolí škol a administrativních budov či při
sportovních a kulturních akcích. V Bulharsku kouří
podle posledních odhadů asi 39% lidí. Server
Novinite již informoval o protestu, který se chystá
na 10. června.

Šéf řecké pravicové strany Nová demokracie
slibuje občanům, že nebude zavádět další škrty
a nezvedne daně
Předčasné volby v Řecku se blíží a šéf pravicové
strany Nová demokracie (ND) Antonis Samaras se
snaží získat voliče levicových stran. Samaras
slibuje, že v případě výhry nebude pokračovat
v úsporných opatřeních, nezavede nové daně,
bude vyplácet mimořádnou podporu mladým lidem
bez práce a oživí pracovní trh. ND nejvíce soupeří
s protievropskou stranou radikální levice SYRZA,
která v květnových volbách skončila na druhém
místě. Předčasné volby tak pravděpodobně
rozhodnou i o setrvání Řecka v eurozóně. Řekové
si však podle průzkumů chtějí euro udržet.

Indický premiér příslibil abdikaci v případě, že
dojde k potvrzení obvinění z korupce
Indický premiér Manmohan Singh čelí spolu s 13
dalšími ministry obvinění z korupčního skandálu
týkajícího se uhelného těžebního průmyslu, měly
tak státní rozpočet připravit o více než 210 miliard
USD. Premiér upozornil, že obvinění nejsou
založená na skutečných událostech, ale zároveň
uvedl, že pokud dojde k jejich potvrzení, odstoupí z
funkce premiéra země.

Společnost LUKOIL zahájila výstavbu nového
technologicky významného areálu v bulharské
rafinérii Burgas
Ropná společnost LUKOIL zahájila
výstavbu nového areálu v rafinérii "LUKOIL
Neftochim Burgas" v Bulharsku, díky němuž bude
společnost moct zvýšit výrobu nafty kvality Euro-5
o 1,2 milionu tun ročně a ukončit produkci nafty s
vysokým obsahem síry. Oznámila o tom tisková
služba LUKOILu. Podle slov jejího prezidenta
Vagita Alekperova se bulharská rafinérie poté, co
bude nový areál uveden do provozu, stane jednou
z technologicky nejvyspělejších v Evropě a na
světě. Projekt by měl být dokončen v roce 2015.

Chorvatská ekonomika je nadále v recesi
Z oficiální zprávy chorvatského premiéra Zorana
Milanovice vyplývá, že se chorvatská ekonomika v
současné době stále nachází v recesi. Hrubý
domácí produkt země nadále klesá, v
prvním čtvrtletí roku 2012 poklesl o 1,3% oproti
poslednímu čtvrtletí roku 2011. Podle slov
premiéra byl pokles způsoben prudkým snížením
ekonomické aktivity v oblasti průmyslu, hornictví a
energetiky, dopravy a stavebnictví. Na druhé
straně byl zaregistrován nárůst v oblasti
zemědělství, lesnictví a rybolovu,
obchodu, pohostinství a ubytování, finančních
transakcí a pronájmu nemovitostí, který však není
dostačující ke kompenzaci prudkého poklesu.

Podle španělského ministra financí se v
příštích týdnech ,,bude hrát o budoucnost
eura"
Podle slov španělského ministra financí Luise de
Guindose se bude v příštích týdnech ,,hrát o
budoucnost eura, a to především ve Španělsku a
Itálii". Dodal, že základním kamenem světlé
budoucnosti měny je správné řešení španělské
bankovní krize. Uvedl, že v zemi nezaznamenal
významný odliv kapitálu, jak se původně
předpokládalo. Španělsko momentálně řeší
problémy finančního ústavu Bankia, který pro svou
záchranu požaduje na 19 miliard EUR. Zemi dále
sužuje vysoká nezaměstnanost a snížený rating.

Levicový kandidát na mexického prezidenta
Manuel López Obrador ztrácí na favorita jen 4%
To ukázaly nejnovější průzkumy. Kandidát levice
Manuel López Obrador by nyní získal 34% hlasů a
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je tak pouhé 4% za favoritem a kandidátem za
Institucionální revoluční stranu (PRI) Enrique Pe

Studentské hnutí v Mexiku se dožaduje
transparentnosti informací
Hnutí YoSou#132, které je tvořeno převážně
vysokoškolskými studenty, se dále snaží upozornit
na nebezpečí, špatnou justici, sociální nerovnost a
špatný přístup ke vzdělání. Hnutí YoSoy#132 se
zmobilizovalo po té, co favorit na prezidenta
Enrique Pe

Josef Ackermann odstoupil z pozice šéfa
největší německé banky Deutsche Bank
Na pozici Ackermanna, který byl šéfem Deutsche
Bank deset let, nastoupí dvojice Anshu Jain a
Jürgen Fitschen, kteří nyní povedou německou
banku společně. Anshu Jain je bývalý investiční
bankéř indického původu, který doposud působil
v londýnském finančním centru City. Jürgen
Fitschen je dlouhodobým členem vedení Deutsche
Bank. Minulý rok se stala Deutsche Bank největší
evropskou bankou co do objemu majetku.

Projekt výstavby elektráren v Patagonii byl
pozastaven
Chilská energetická společnost Colbun pozastavila
svou účast na projektu elektrárny HydroAysen v
Patagonii z důvodu malé podpory od vlády. Kdyby
se projekt dokončil, elektrárna HydroAysen by byla
schopna vyrobit třetinu energie, kterou Chile
potřebuje. Dříve kvůli tomuto projektu protestovaly
především enviromentalistické skupiny. Projekt by
mohl podle nich poškodil krajinu Patagonie, jelikož
pro jeho výstavbu by bylo potřeba zaplavit na 6000
ha půdy.

Výjimečný stav v Egyptě po 31 letech končí
Dnes v půlnoci skončí výjimečný stav v Egyptě,
který byl v zemi vyhlášen po atentátu na
prezidenta Anvara Sadata v roce 1981. Zákon
umožňoval úřadům rozsáhlé pravomoci, včetně
zadržování lidí na neomezeně dlouhou dobu bez
obvinění, cenzuru médií či zákazu demonstrací.
Egypt se nyní připravuje na druhé kolo
prezidentských voleb, které se uskuteční 16. a 17.
června.

Angolské jednotky opustí Guineu-Bissau příští
týden
Podle vyjádření angolské vlády začne země
stahovat své jednotky z Guiney-Bissau během
příštího týdne. Angola odmítla spekulace, že po
dubnovém převratu v Guiney-Bissau v zemi
zůstane „na neurčito“. Odchod 270 vojáků by měl
proběhnout mezi 2. – 10. červnem. Vojenská vláda
Guiney-Bissau dlouhodobě obviňuje Angolu
z údajné dohody se svrženou vládou, na základě
níž mělo dojít k rozpuštění armády Guiney-Bissau.

Angola v zemi působila od roku 2011.

Haagský soud odmítl vydat zatykač na
Mudacumura
Vůdce Demokratické fronty pro osvobození
Rwandy (FDLR) Sylvestre Mudacumura nebude
Mezinárodním trestním soudem (ICC) stíhán.
Mudacumuru obviňují státní zástupci ze zločinů
proti lidskosti během konfliktu v Demokratické
republice Kongo mezi léty 1998-2003, kam
vedoucí představitelé FDLR uprchli po genocidě ve
Rwandě v roce 1994. Nevydání zatykače
odůvodnili soudci ICC nedostatečným prokázáním
viny. Jde o vůbec první případ, kdy soudci ICC
odmítli žádost státních zástupců o vydání
zatykače.

Rwandský exministr byl odsouzen na doživotí
za podněcování ke genocidě
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)
odsoudil bývalého ministra pro mládež Callixte
Nzabonimana na doživotí za podněcování ke
genocidě. Podle ICTR měl Nzabonimana klíčovou
roli ve vypuknutí genocidy, která v zemi vypukla
v roce 1994. Exministr byl zatčen v roce 2008
v Tanzanii. Během 100 dní na jaře 1994 zemřelo
v rozpoutaném etnickém násilí na 800 000
Tutsiům.

Problémy indické ekonomiky nadále rostou
Hodnota růstu indické ekonomiky dosáhla během
prvního čtvrtletí roku 2012 nejnižší úrovně za
posledních 9 let. Poklesla oproti předchozímu
období o více než 4% na úroveň 5,3%. Zároveň se
v současné době se hodnota indické rupie
pohybuje na historickém minimu a v zemi probíhá
série protestů proti zvýšení cen paliv, ke kterému
došlo v minulém týdnu. Tyto události ukazují na
prohlubující se ekonomickou krizi třetí největší
asijské ekonomiky. Indický premiér uvedl, že
příčinou ekonomických problému je zejména
dluhová krize eurozóny a nestabilita na světových
finančích trzích. Přesto mnoho analytiků tvrdí, že
na vině je zejména neefektivní správa země a
netransparentní politické prostředí, které
znepřístupňuje indický trh zahraničním investorům.
V dubnu také snížila americká ratingová agentura
Standard & Poor's výhled dlouhodobého
ratingu. Další snížování diskotních sazeb centrální
bankou je nepravděpodobné z důvodu hrozby
růstu inflace, která v současné době přesahuje
hladinu 7%.

V thajském Bangkoku se koná  21. Světové
ekonomické fórum o východní Asii  
Mezi hlavní témata letošního fóra patří vzájemná
spolupráce a posílení schopnosti čelit rizikům
vývoje světové ekonomiky. Mezi více než 600
hosty je také celkem 5 státníků a další hosté z

oblasti obchodu, akademického prostředí a
politiky. Účast potvrdila také barmská disidentka
Aung San Suu Kyi, která během posledního dne
konference bude na plenárním zasedání hovořit o
postavení žen v asijské společnosti.

Německo dosáhlo světového rekordu v solární
energii 
Německo dosáhlo v pátek a v sobotu během
poledne světového rekordu v produkci solární
energie- vyprodukovalo více jak 22 gigawattů, tedy
odhadem tolik, kolik vyprodukuje asi 20 jaderných
elektráren v plném provozu. Zprávu
zveřejnilo Mezinárodní hospodářské fórum pro
obnovitelnou energii (IWR). Nyní Německo vyrábí
asi 4% své energie ze slunce, z obnovitelných
zdrojů pak asi 20%. Po havárii v jaderné elektrárně
Fukušima se rozhodlo odstavit všechny jaderné
reaktory do roku 2022. Přes úspěchy v produkci se
v zemi ozývá i kritika, především kvůli horší
stabilitě elektrické sítě. Bavorský ministr
ekonomiky Martin Zeil navíc dodal, že "cena za
dodatečné vybudování potřebných elektrických sítí
se pohybuje okolo 50 miliard eur".

Maďarská vláda chce rozšířit jadernou
elektrárnu v Paksi
Ta je v provozu od roku 1976. Pod vedením
premiéra země Viktora Orbána vznikne tříčlenná
komise (dalšími členy budou ministryně
rozvoje Zsuzsa Németh a ministr hospodářství
György Matolcsy), která se bude zabývat
rozhodnutími ohledně rozšíření zmíněné
elektrárny. Dva nové bloky by měly zahájit provoz
mezi lety 2020-2030. V současné době jaderná
energie pokrývá 40% energetických potřeb země,
cílem Orbánovy vlády je zvýšit podíl jádra na 60%.

V otevřeném dopise ČNOPK české vládě
požadují firmy, aby vzdělání bylo více
zaměřené na praxi
Představitelé Česko-německé obchodní a
průmyslové komory (ČNOPK) zaslali dopis
českému premiérovi Petrovi Nečasovi týkající se
středního odborného vzdělání. Zdůraznili, že
Česko je dle průzkumu již 7 let nejatraktivnější
investiční lokalitou ve střední a východní Evropě,
rozhodující faktor pro toto hodnocení však
představuje kvalitní pracovní síla, jíž v zemi ubývá.
Bariéry ČNOPK vidí v nedostatečném kontaktu
studentů s reálným pracovním prostředím, v
zastaralých či chybějících učebnicích či v
nedostatečném platovém ohodnocení pedagogů s
odborným vzděláním. Představitelé komory
navrhují, aby stát předal část svých kompetencí
týkajících se vzdělání podnikům. Ty by kromě
odborného školení studentů převzaly část nákladů
na vzdělání, které by byly později daňově
uznatelné. Představitelé ČNOPK mj. upozornili na
fakt, že problém je znám již nejméně pět let,
prozatím však nebylo ve věci dosaženo znatelného
pokroku.
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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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