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Prezident Paraguaye nabídl pomoc svému
předchůdci
Nově jmenovaný prezident Paraguaye Federico
Franco nabídl pomoc při uklidnění mezinárodní
politické situace bývalému prezidentovi země
Fernandu Lugovi. Ten byl nucen odstoupit po té,
co byl senátem země obviněn z neadekvátního
jednání. Jeho odstoupení vyvolalo nesouhlasné
reakce u dalších zemí regionu. Toto rychlé
usnesení paraguayského senátu odsoudila např.
Venezuela, Brazílie nebo Uruguay.

Ruský prezident podnikne návštěvu Izraele,
Palestiny a Jordánska
Ruský prezident Vladimir Putin navštíví ve dnech
25. - 26. června Izrael, Palestinu a Jordánsko.
Podle představitele administrace ruského
prezidenta pro mezinárodní otázky Jurije
Ushakova podtrhuje tato cesta význam tohoto
regionu pro Rusko a má za cíl dalším posílení
ruské pozice na Blízkém východě. Důraz bude
kladen na témata, jako je řešení
palestinsko-izraelské otázky, situace v Sýrii a
íránský jaderný program.

Běloruský prezident navštíví Kubu, Venezuelu
a Ekvádor
Běloruský prezident Alexandr
Lukašenko podnikne v následujících dnech
oficiální návštěvu Kuby, Venezuely a
Ekvádoru. Podle tiskové služby bude ústředním
tématem jednání s vůdčími představiteli těchto
zemí rozvoj bilaterálních obchodních a
ekonomických vztahů, politického dialogu, stejně
jako několik dalších slibných oblastí spolupráce se
zeměmi Latinské Ameriky.

Íránská média tvrdí, že v Somálsku tajně
působí 390 amerických vojáků
Íránská televize PressTV uvedla, že v hlavním
městě Somálska Mogadišu tajně působí 390
amerických vojáků. Američtí vojáci, včetně 38
důstojníků, zde údajně provádějí výcvik
somálských vojáků. Američané v Somálsku
vybudovali také několik vojenských základen,
odkud tyto jednotky operují. Íránská média jako
svůj zdroj uvedla somálského vojenského
důstojníka Abdiwahab Mohamed Aliho.

NATO se sejde, aby projednalo syrský útok na
turecké letadlo
Představitelé Severoatlantické aliance se v úterý
sejdou, aby projednali okolnosti sestřelení
tureckého letadla. Turecko obvinilo Sýrii ze
sestřelení svého letadla v mezinárodním
vzdušném prostoru. Turecko o to požádalo podle
článku 4 Washingtonské smlouvy. Turecký ministr
zahraničí Ahmet Davutoglu jednání Sýrie označil
za nepřátelský akt. S tímto tvrzením souhlasí Velká
Británie, která ústy svého ministra
zahraničí Williama Hague, oznámila, že podporuje
případný zásah proti syrské vládě.

Volební komise v Egyptě potvrdila vítězství
kandidáta Muslimského bratrstva
V neděli odpoledne ohlásila volební komise po
třech dnech zdržení výsledek prezidentských voleb
v Egyptě. S 51,73 % hlasů vyhrál kandidát
Muslimského bratrstva Mohamed Mursi. Ve
volbách porazil bývalého premiéra za Mubarakovy
vlády Ahmed Shafiqa. Všeobecně se očekává, že
poražený Shafiq podá stížnost kvůli podezření
z volebních podvodů. Na základě obav
z povolebního násilí posílila vojenská vláda
bezpečnostní opatření po celé zemi.

Zimbabwská policie zahájila vyšetřování
chybějících 20 milionů USD z balíčku
Mezinárodního měnového fondu
Zimbabwská policie v neděli oznámila, že zahájila
vyšetřování chybějících 20 milionů USD ze
záchranného balíčku Mezinárodního měnového
fondu (MMF) z roku 2009. V souvislosti
s chybějícími penězi je vyšetřován ministr financí
Tendai Biti, který podle státních novin převedl
peníze z MMF do místní banky Interfin, jež byla
tento měsíc zavřena. Tendai  odmítá odpovědnost
za zmizení peněz a tvrdí, že to byla právě banka
Interfin, která byla správcem peněz a měla tak
možnost s nimi volně nakládat. Chybějících 20
milionů USD pochází ze záchranného balíčku
MMF, který země ve výši 500 milionů USD
obdržela pro projekty v zemědělství, infrastruktuře
a splacení dluhu MMF v rámci programu Fond pro
snížení chudoby a růst (PRGT).

Egyptská libra k dolaru spadla na sedmileté
minimum
Důsledkem odložení oznámení výsledku
prezidentských voleb a nejistotě v egyptské
společnosti poklesla egyptská libra na sedmileté
minimum z 30. prosince 2004. V současnosti se
egyptská libra pohybuje na hodnotě 6,055
za dolar. Kromě oslabení egyptské libry vyskočily i
náklady na pojištění egyptského dluhu proti
platební neschopnosti. Vzrůstající napětí v Egyptě
odrazuje investory, spekuluje se nad platební
schopností země a možným zhroucením se
egyptské libry.

Stálý předseda Evropské rady Herman Van
Rompuy: „Bankovní unie je stavebním
kamenem“
Stálý předseda Evropské rady (ER) toto uvedl pro
německý deník Die Welt a dále dodal: „Myslím, že
v bankovní unii můžeme postupovat mnohem
rychleji než v jiných oblastech. A v bankovní
integraci lze postoupit rychle vpřed, dokonce i pod
dohledem ECB,". Krizi eurozóny okomentoval Van
Rompuy těmito slovy: „Každý den jsem naštvaný,
když vidím, že jsme se vydali na takovéto
dobrodružství bez dostatečných prostředků a bez
společné politiky. Deset let šlo vše dobře, protože
jsme měli ekonomický růst, ale s finanční krizí bylo
euro najednou nahé“.

Nová řecká vláda se bude snažit vyjednat
dvouletý odklad pro splnění fiskálních cílů
Vláda premiéra Antonise Samarase představila
své plány na zmírnění dopadu úspor, ty by ale
znamenaly oddálení či porušení mnoha závazků,
které má Řecko plnit. Závazky byly podmínkou
k poskytnutí záchranného balíku, který 130
miliardami eur pomohl Řecku před státním
bankrotem. Podle prohlášení řecké vlády, může
být konečný fiskální cíl splněn i bez dalšího
snižování platů a penzí. Dosáhnout tohoto cíle by
se podle vlády mělo omezováním plýtvání a
cíleným bojem s korupcí a s neplacením daní. Dále
chce řecká vláda snížit daně, zavést pomoc pro
nezaměstnané a chudé nebo například přestat
s propouštěním ve veřejném sektoru.

Jednotky Etiopie zůstanou v Somálsku déle,
než se původně očekávalo
V listopadu 2011 Etiopie vyslala do Somálska
spolu s Ugandou, Burundou a Džibuti tisíce
jednotek, které mají bojovat proti militantní
islamistické skupině Al-Shabaab. Ačkoliv se měly
jednotky stáhnout do konce dubna, Etiopie chce
vojáky v zemi ponechat do té doby, dokud nová
ústava nebude schválena všemi stranami konfliktu
a nebude ratifikována nově zvoleným

parlamentem. V Somálsku by měly do konce srpna
proběhnout parlamentní i prezidentské volby.

Násilí na západě Pobřeží Slonoviny sílí, Libérie
vydá do země 41 obviněných
Konflikty na hranici Pobřeží Slonoviny a Libérie
vzrůstají. Prezident Alassane Ouattara z násilí
obviňuje stoupence bývalého prezidenta Laurent
Gbagbo, který v roce 2010 odmítl uznat porážku
v prezidentských volbách. Povolební konflikt si
tehdy vyžádal na 3000 mrtvých. Libérie vydá do
Pobřeží Slonoviny 41 obviněných, kteří se měli
povolebního násilí účastnit. Exprezident Gbagbo
čelí u Mezinárodního trestního soudu (ICC)
obvinění z válečných zločinů.

Kalifornské město Stockton se zřejmě stane
největším městem v historii USA, které vyhlásí
bankrot

Pokud se kalifornskému Stocktonu nepovede na
poslední chvíli dosáhnout dohody s věřiteli, stane
se největším americkým městem, které podalo
návrh na vyhlášení bankrotu. Čekají jej
pravděpodobně také soudní spory se zaměstnanci
a věřiteli, které mohou trvat roky a stát miliony,
podobně jako tomu bylo v případě jiného a
mnohem menšího amerického města Vallejo.
Město navrhuje, že přestane splácet většinu svých
dluhů, které činí 700 milionů dolarů a sníží mzdy a
benefity svých zaměstnanců. I přesto však bude
muset najít způsob jak se vypořádat s 26
milionovým deficitem ve svém 162 milionovém
rozpočtu na fiskální rok, který začíná 1. července.
Časový limit pro uzavření dohody s věřiteli,
zaměstnaneckými odbory a jinými subjekty uplyne
25. června. Zainteresovaní úřednící tvrdí, že
podání návrhu na vyhlášení bankrotu je
nevyhnutelné.

Paraguayský prezident Fernando Lugo
odstoupil ze své funkce
Stalo se tak po té, co byl senátem obviněn z
nekorektního jednání během srážky
paraguayských zemědělců a policistů. Tato akce si
vyžádala 17 obětí. Bývalý prezident Lugo
rozhodnutí senátu respektuje, ale uvedl, že ,,se
jedná o převrat pravicově kontrolovaného senátu".
Novým prezidentem Paraguaye byl již jmenován
dosavadní vice-prezient Federico Franco. Ten
bude v čele země stát do konce volebního období
p. Luga - do srpna roku 2013. S rozhodnutím
paraguayského senátu nesouhlasí některé země
regionu, mezi nimi např. Venezuela nebo Ekvádor.

Chilské aerolinky Lam dokončily proces
převzetí brazilské společnosti Tam
Po téměř dvou letech jednání byl dokončen proces
postoupení brazilské letecké společnosti Tam pod
chilské aerolinky Lam, čímž vznikla druhá největší
letecká společnost světa Latam. Společnost bude
sídlit v chilském Santiagu. Ke spojení obou
aerolinek došlo i z důvodu expanze společnosti
Lam na brazilský trh, kde prodávala levnější
letenky, než společnost Tam.

Boj Talibanu se silami NATO v Afghánistánu si
vyžádal 26 mrtvých
Afghánské hnutí Taliban zaútočilo na Hotel
nedaleko města Kábul. Došlo k přestřelce mezi
silami NATO, Afghánských ozbrojených sil a
ozbrojenci z hnutí Taliban. Po 11 hodinách bylo
všech 7 ozbrojenců Talibanu zabito. Zemřelo 15
civilistů. Dalších 50 hostů se podařilo jednotkám
NATO zachránit. Americké ministerstvo obrany
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útok připsalo ozbrojené skupině Haqqani, která
operuje v Afghánistánu jako širší součást Talibanu.
Jedná se o druhý masivní útok ze strany povstalců
v Afghánistánu v posledním měsíci. 

Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států
požaduje větší diplomatický tlak na Sýrii
Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi
Annan prohlásil, že je nutné, aby mezinárodní
společenství navýšilo diplomatický nátlak na
všechny strany konfliktu v Sýrii, aby ukončily násilí.
Podle Kofiho Annana je třeba obě bojující strany
přesvědčit, že mír je v jejich zájmu. Kofi Annan
zdůraznil, že čím déle bude OSN a mezinárodní
společenství vyčkávat, tím bude situace v Sýrii
horší.

Americká ambasáda znovu v Keni varuje před
možným teroristickým útokem
Americká ambasáda v Keni varovala před hrozícím
teroristickým útokem na město Mombasa. Vyzvala
všechny americké občany, aby město okamžitě
opustili a zrušila všechny oficiální americké
návštěvy země. Teroristický útok podle amerických
údajů hrozí od organizace Al-Shabaab, která
operuje v Somálsku. Americká ambasáda takto
varovala své občany již na konci dubna tohoto
roku.

OSN: Přední rwandští politici podporují rebely
na východě Demokratické republiky Kongo
Konžská vláda nedávno obvinila vládu Rwandy
z podpory, výcviku a vyzbrojování rebelů, kteří
bojují na východě Demokratické republiky Kongo a
jsou sjednoceni v tzv. skupině M23 pod generálem
Bosco Ntaganda. Rwanda doposud obvinění
odmítala. OSN podle Reuters má důkazy o
podpoře rebelů ze strany ministra obrany James
Kaberebe, náčelníka obranného štábu Charles
Kayonga a vojenského poradce generála Jacques
Nziza. Písemnou zprávu by OSN měla vydat
během několika dnů.

Somálsko schválilo prozatímní ústavu
Prezident Sharif Ahmed, premiér Abdiweli
Mohamed Ali a další čtyři vysocí představitelé
Somálska podepsali prozatímní ústavu, která
vznikala za pomoci OSN 7 let. Ústava je
prozatímní, dokud ji občané v referendu neschválí.
Země z bezpečnostních hledisek není zatím
schopna celostátní referendum uspořádat. Během
dvou měsíců by mělo Somálsko zvolit nový
parlament i prezidenta, který je volen nepřímo.

V Súdánu sílí protivládní protesty 
Nespokojenost s vládou a ekonomickou situací
země vyhnala stovky Súdánců do ulic hlavního
města Chartumu. Policie protesty rozehnala
slzným plynem a obušky. Súdán čelí rostoucí

inflaci poté, co se Jižní Súdán osamostatnil
v červenci minulého roku, přišla země o velkou
část svého rozpočtu, který byl postaven na
příjmech z ropy. Vládní škrty, jež mají zacelit
výpadek příjmů z ropy, zvyšují napětí ve
společnosti, která žádá svržení prezidenta Omar
Hassan al-Bashira.

Nigerijský prezident odvolal ministra obrany a
poradce pro národní bezpečnost
Důvodem odvolání jsou náboženské nepokoje na
severu Nigérie, během nichž zemřely desítky lidí.
Owoye Azazi na postu poradce pro národní
bezpečnost nahradí penzionovaný armádní
plukovník Sambo Dasuki. Kdo se stane ministrem
obrany namísto Bello Mohameda, zatím není
známo. Nigérie je dlouhodobě rozdělena na
muslimský sever a křesťanský jih.

V Kahiře protestovaly desítky tisíc lidí proti
vojenské vládě
Na náměstí Tahrir se sešly deseti tisíce Egypťanů,
aby vyjádřily nesouhlas s vládnoucí Nejvyšší radou
ozbrojených sil (SCAF), která přijala deklarací
rozšiřující pravomoci vojenské vlády. Egypťané
stále čekají na výsledek prezidentských voleb.
Vojenská vláda přitom slíbila, že předá na začátku
července moc nově zvolenému prezidentovi.
V polovině června navíc egyptské ministerstvo
spravedlnosti vydalo vyhlášku obnovující
pravomoci, které měly bezpečnostní složky za
výjimečného stavu.

Ruský prezident slíbil Finsku odvetná opatření
za rozmístění raket NATO
Ruský prezident Vladimir Putin během jednání s
finským prezidentem Saulim Niinistem uvedl, že
v případě umístění raket NATO na finském území
bude Rusko nuceno přijmout odvetná
opatření. Případný vstup Finska do NATO by zemi
podle slov ruského prezidenta zbavil části
svrchovanosti. Finský ministr pro zahraniční
obchod a Evropskou unii Alexander Stubb v
souvislosti s tím ujistil, že Finsko nemá žádné tajné
programy týkající se vstupu do NATO nebo
vojenské konfrontace s Ruskem.

Indie zná kandidáty dvou největších politických
stran na post prezidenta země
Opoziční Indická lidová strana (BJP) nominovala
svého kandidáta na post prezidenta země. Stal se
jím bývalý ministr a spoluzakladatel středolevicové
strany NCP P. A. Sangma. K nominaci došlo týden
poté, co svého kandidáta navrhla také většinová
strana Indický národní kongres (INC). Stal se
jím současný ministr financí P. Mukherjee. Volba
13. prezidenta se bude konat 19. července 2012.
Vítěz nahradí současnou prezidentku Pratibha
Patil. Prezident Indické republiky je hlavou státu a

vrchním velitelem ozbrojených sil. Volí ho volební
shromáždění složené ze členů obou komor
parlamentu a také zákonodárci jednotlivých států.
Ústavní pravomoci v zemi vykonává zejména Rada
ministrů v čele s premiérem. Funkce prezidenta tak
je zejména reprezentativní.

Ceny na americkém trhu s nemovitostmi
dlouhodobě klesají, zvyšuje se podíl investic
od zahraničních investorů 
Přes 55% zahraničních investorů pochází
z Kanady, Velké Británie, Mexika, Číny a Indie. Za
období 1 roku od března 2011 do března roku
2012 tvořily zahraniční investice 82,5 miliardy
amerických dolarů, což představuje 10%
z celkového objemu investovaných peněz do
nemovitostí určených k bydlení ve Spojených
státech. V porovnání s předcházejícím rokem jde o
zvýšení o 24%.

Japonský export vzrostl meziročně o 10%  
Překonal tak více 17-ti měsíční rekord. Největší
nárůst zaznamenal automobilový průmysl, objem
jeho exportu do klíčové odbytové oblasti
USA vzrostl o 38%. Poprvé za dobu osmi měsíců
také vzrostla hodnota objemu vývozu do Číny,
největšího japonského obchodního partnera.

Společnost Google ve své zprávě upozorňuje
na vzrůstající snahu vlád cenzurovat internet
Podle zprávy společnosti došlo za posledních 6
měsíců k alarmujícímu nárůstu žádostí o smazání
odkazů s politickými tématy, velmi často od vlád
západních zemí, které za normálních okolností
s cenzurou spojovány nebývají. Za loňský rok
společnost Google řešila přes 3,3 milionu
požadavků na stažení obsahu z internetu, 97%
žadatelů vyhověla.

Americký Federální rezervní systém přikročil k
další vlně stimulace ekonomiky země pomocí
monetárních opatření
Federální rezervní systém (FED) prodloužil svůj
program pomoci, který měl skončit tento měsíc do
konce roku a rozšířil ho o dalších 267 miliard
amerických dolarů. Podle vyjádření svých zástupců
přikročí FED k další akci, pokud nedojde
ke zlepšení stagnujícího trhu práce v USA.
Ekonomika Spojených států v posledních měsících
negativně reaguje na nestabilitu evropských
finančních trhů a ekonomické problémy celé
eurozóny. Prezident B. Obama v minulém týdnu
oslovil evropské státníky s požadavkem rychlého a
jasného řešení současné krize. V minulém kvartálu
zároveň došlo v USA ke zpomalení růstu
zaměstnanosti, produkce i spotřebitelské důvěry.
Všechny tyto signály tak vrhají stín na pokračující
obrodu ekonomiky po celosvětové finanční krizi,
která začala v roce 2008.
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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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