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Japonsko se stane vlastníkem 75% akcií
společnosti Tokyo Electric Power Company
Akcionáři společnosti Tepco, která je také
provozovatelem jaderné elektrárny Fukushima
Daiichi, schválili návrh japonské vlády na investici
v hodnotě přibližně 12, 5 miliard USD, která by
měla zabránit jejímu bankrotu. Stát se tak stane
vlastníkem 75% akcií, jejichž hodnota po loňském
březnovém zemětřesení klesla o 90%.

Jižní Korea přeruší dovoz íránské ropy
Dovoz bude pozastaven s platností od 1.
července. Jedná se o součást opatření EU a USA,
které mají za cíl přimět Írán k omezení jeho
jaderného programu. Jihokorejské ministerstvo
financí uvedlo, že chybějící dodávky íránské ropy
budou zastoupeny dovozem z Iráku, Kuvajtu,
Kataru a Spojených arabských emirátů. Jižní
Korea je čtvrtým největším dovozcem íránské ropy
a prvním státem v oblasti, který učinil podobné
opatření.

Čína a Chile do roku 2015 zdvojnásobí objem
vzájemného zahraničního obchodu  
Ten by tak měl dosáhnout hodnoty 60 miliard USD.
Oznámil to čínský premiér Wen Jiabao během
návštěvy Latinské Ameriky.  Země se zavázaly
poskytovat investorům bezpečné investiční
prostředí. Mezi klíčové zakázky patří největší
čínský projekt v Chile, areál na výrobu elektrické
energie prostřednictvím solárních panelů,  jehož
hodnota je přibližně 900 milionů USD. Podílí se na
něm  společnost Sky Solar, China Development
Bank a průmyslová skupina Sigdo Koppers.

Ruský prezident Vladimir Putin: "Pokud Izrael
zaútočí na Írán, Rusko nebude nečinně
přihlížet"
Takové prohlášení učinil podle íránského
informačního serveru "irdiplomasi.ir" ruský
prezident Vladimir Putin během své návštěvy
Izraele. Při setkání s izraelským prezidentem
Shimonem Peresem, premiérem Benjaminem
Netanjahuem a ministrem zahraničí Avigdorem
Liebermanem ruský prezident zdůraznil, že
Moskva odmítá myšlenku vojenského útoku na
Írán, protože by mohl vést k situaci připomínající
události v Iráku a Afghánistánu.

Hamas vyzval Rusko, aby aktivizovalo svou roli
při řešení blízkovýchodní otázky
Rusko by mělo posílit svou roli při řešení problémů
na Blízkém východě a oslabit tak americkou
hegemonii v regionu. Uvedl to mluvčí Hnutí
islámského odporu (Hamas) dr. Sami Abu Zuhri ve
svém oficiálním prohlášení, v němž Rusko
vyzval, aby učinilo seriózní kroky k přinucení
Izraele k respektování práv palestinského
lidu. Mluvčí Hamasu zároveň pozval ruského
prezidenta Vladimira Putina na návštěvu Gazy pro
utvořené představy o zdejší situaci. Ve dnech 25. -
26. června podnikl Vladimir Putin pracovní cestu
po Blízkém východě, během níž navštívil také
území palestinské samosprávy, kde se setkal s její
hlavou Mahmúdem Abbásem.

Rusko chce, aby se jednání o Sýrii v Ženevě
zúčastnil Írán
Ruský prezident Vladimir Putin při jednání s
jordánským králem Abdullahem II. při návštěvě
Jordánska zdůraznil potřebu přítomnosti Íránu na
jednání o Sýrii, které se má uskutečnit v sobotu ve
švýcarské Ženevě. 22. června přitom zvláštní
vyslanec OSN a Ligy arabských států pro Sýrii Kofi
Annan v Ženevě na tiskové konferenci uvedl, že
Írán by měl hrát roli při řešení syrské krize.

Tunisko se ocitlo v politické krizi
Vydání expremiéra Libye Al Baghdadi Ali
al-Mahmoudi zpět do země způsobilo podle
Reuters v Tunisku nejhlubší politickou krizi od
loňských voleb. Parlamentní volby tehdy vyhrála
umírněná islamistická strana Ennahda se 42 %
hlasů. Spolu se dvěma sekulárními stranami
vytvořila Ennahda vládu. V současnosti čelí kritice
za vydání al-Mahmoudi bez souhlasu prezidenta
Marzouki, za nedostatečnou snahu při vytváření
pracovních míst a za vzrůstající islamismus v zemi.
75 poslanců podepsalo návrh na vyjádření
nedůvěry vládě, pro hlasování je potřeba jedna
třetina z 217 poslanců. Pokud by k hlasování o
důvěře došlo, analytici předpovídají pád kabinetu
premiéra Hamadi Jebali.

Pobřeží Slonoviny získá více než 4 miliardy
USD na zmírnění externího dluhu
Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka
(SB) se zavázaly, že západoafrické zemi  sníží
dluh ve výši 3,1 miliard USD, což představuje 24 %
externího dluhu země. Pobřeží Slonoviny by navíc
mohlo získat i 1,3 miliardy USD k dalšímu
odpuštění dluhu. Země podle MMF a SB splnila
požadované reformy v zemědělském sektoru,
postaveném na produkci kakaa, snížila chudobu a
stabilizovala makroekonomickou politiku.

Sesuv půdy v Ugandě zabil více než 30 lidí,
přes 100 lidí se stále pohřešuje
Silné deště způsobily v úterý sesuv půdy na
východě země v zemědělské oblasti Mount Elgon.
Dvě vesnice byly zničeny sesuvem. Podle úřadů
sesuv půdy nepřežilo nejméně 30, dalších 109 lidí
se pohřešuje. Na 400 000 lidí bude podle úřadů
potřebovat humanitární pomoc, obyvatelé totiž
musí opustit své domovy. Hrozí další sesuvy půdy.

Pobřeží Slonoviny očekává horší kvalitu
kakaových zrn
Vydatné deště minulý týden zhoršily kvalitu
kakaových zrn, čímž poklesla jejich cena. Silné
deště a nedostatek slunečních paprsků vedly
k zplesnivění zrn. Minulý týden se kilogram
kakaových zrn prodával za 1,561 USD, nyní cena
poklesla na 1,446 USD za kilogram. Ceny se mírně
liší od jednotlivých regionů země. Pobřeží
Slonoviny je největším světovým producentem
kakaa.

Soud v Zambii zrušil rozpuštění parlamentní
strany
Do minulého roku byla po dvě dekády vládnoucí
stranou Movement for Multiparty Democracy
(MMD), které od března hrozilo rozpuštění
důsledkem údajného nezaplacení ročních
registračních poplatků. Soud možné rozpuštění
opoziční strany zpochybnil. MMD ovládá dvě
třetiny křesel v parlamentu. Rozhodnutí soudu by
mohlo uklidnit investory, které znepokojovala
nejistá politická situace země.

Nový egyptský prezident Mohamed Morsi začal
sestavovat vládu
V pondělí se nově zvolený prezident Mohamed
Morsi přesunul do prezidentského paláce, kde
začal pracovat na sestavení nové vlády, která by
měla reprezentovat celou egyptskou společnost.
Nový prezident Morsi se chce dále zaměřit na
vytvoření nové ústavy, stabilizaci ekonomiky a na
zlepšení bezpečnostních aspektů státu. Šéf
dosavadní vojenské vlády Mohamed Hussein
Tantawi přislíbil spolupráci s nově zvoleným
prezidentem. Z důvodu rozpuštění dolní komory
parlamentu není jisté, kdy Mohamed Morsi složí
prezidentský slib.

NATO vydalo prohlášení ke sporu Sýrie a
Turecka
Zástupci 28 členských zemí NATO se sešli, aby
diskutovali incident sestřelení tureckého letadla ze
strany Sýrie. Severoatlantická aliance útok Sýrie
na turecké letadlo podle slov generálního
tajemníka Anderse Fogh Rasmussena co
nejdůrazněji odsuzuje. Generální tajemník v
oficiálním prohlášení také zdůraznil, že bezpečnost
Aliance je nedělitelná a bezpečnost Turecka je
bezpečností všech zemí NATO. Článek 5
Washingtonské smlouvy během setkání diskutován
nebyl. Generální tajemník oznámil, že věří, že
Sýrie nebude pokračovat v útocích proti Turecku.
Rusko vyzvalo NATO, aby nepovažovalo
sestřelení tureckého letadla za provokaci.

Americká armáda oznámila, že klesá počet
mrtvých amerických vojáků v Afghánistánu
Podle údajů americké armády mírně klesá počet
úmrtí amerických vojáků v Afghánistánu. Důvodem
je především nižší počet zabitých pomocí tzv.
"improvizovaných výbušných zařízení (Improvised
explosive device - IED)", přestože počet těchto
zařízení v rukou povstalců stoupá. Důvodem nižší
úmrtnosti je podle USA přesun bojů z jižních částí
Afghánistánu do východních oblastí. Východní
provincie jsou více hornaté a méně osídlené, což
znamená větší využívání obrněných vozidel, čímž
se snižuje úmrtnost amerických vojáků. V roce
2011 zahynulo v Afghánistánu 367 vojáků, zatímco
v roce 2012 zatím 116 vojáků. Největší počty
mrtvých amerických vojáků v Afghánistánu
zaznamenala americká armáda v letech 2010 a
2011.

V České republice byl ze své funkce odvolán
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
Na návrh premiéra Petra Nečase odvolal dnes
prezident České republiky Václav Klaus ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Jako důvod odvolání
uvedl premiér Nečas manažerské nezvládnutí
rezortu, zvláště v rozpočtové oblasti. Premiér podle
svých slov ztratil v tomto ohledu v Jiřího Pospíšila
důvěru. Odvolaný ministr Pospíšil pro média uvedl,
že vládu bude dále podporovat, a že respektuje
právo premiéra Nečase vyměnit ministra.

Americké zpravodajské služby vidí konflikt v
Sýrii jako patový
Americká televize CNN uvedla, že představitelé
americké tajné služby považují konflikt v Sýrii za
patový. Podle amerických tajných služeb bude
konflikt v Sýrii dlouhý, protože žádná ze stran není
schopna nabýt rozhodující převahy. Vládu
prezidenta Bashara Al-Assada považuje CIA za
pevnou ve svém úřadě, přesto nepředpokládá
možný návrat ke statu quo ante. Sílu povstalců
odhadují USA na 10 - 15 tisíc ozbrojenců.

Rusko vyzvalo NATO, aby nepovažovalo
sestřelení tureckého letadla za provokaci ze
strany Sýrie
NATO vyjádřilo znepokojení nad situací vzniklou
incidentem mezi Sýrií a Tureckem, kdy došlo k
sestřelení tureckého vojenského letounu nad
syrským územím a sestřelení dle vyjádření
generálního tajemníka NATO považuje za
neakceptovatelné. Generální tajemník NATO
Anders Fogh Rasmussen informoval o tom, že ve
velitelství NATO v Bruselu zasedla krizová porada,
ovšem NATO přesto vyzývá ke zdržení se všech
vojenských operací zatímco Rusko uvedlo, že
událost nelze považovat za provokaci ze strany
Sýrie vzhledem k okolnostem incidentu. Zatím
ovšem turecká armáda zahájila soustřeďování
obrněných jednotek u hranic se Sýrií a turecký
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premiér oznámil, že armáda získala zcela nové
pokyny k jednání vůči Sýrii.

Turecký sestřelený vojenský letoun skutečně
narušil syrský vzdušný prostor
Informace o tom, že Turecko vzdušný prostor Sýrie
skutečně narušilo, vyplývá z prohlášení obou stran
sporu. Zatímco Turecko tvrdí, že jeho letoun F-4
Phantom prováděl let v mezinárodním prostoru a k
narušení vzdušného prostoru Sýrie došlo "omylem
a na krátkou chvíli", Sýrie uvedla se nacházela v
mezinárodním prostoru a vzdušný prostor Sýrie
narušila "nešťastnou náhoudou, a to pouze na
krátkou chvíli", Sýrie uvedla, že turecký stíhač byl
sestřelen nad syrskými teritoriálními vodami
západně od Om al-Tuyour v provincii Lattakia 10
km od pobřeží. Syrská armáda dále zdůraznila, že
její jednání byl zcela v souladu s mezinárodním
právem, které takové situace upravuje. Turecko
naopak uvádí, že k přeletům vzdušných hranic
dochází pravidelně a že syrská armáda turecký
letoun před sestřelením nevarovala.

Turecká armáda soustřeďuje obrněné jednotky
u syrských hranic
Podle tureckých novin Hurriyetdaily turecká
armáda začala soustřeďovat "velké množství tanků
a obrněných vozidel" na turecko-syrských
hranicích. Tato informace, o které hovoří i íránský
tisk přichází několik hodin poté, co turecký
premiér Recep Tayyip Erdogan slíbil odvetu pro
Sýrii za sestřelení tureckého letadla, které narušilo
syrský vzdušný prostor. Turecký premiér dále
oznámil, že "od této chvíle" Turecko mění "pravidla
hry" se Sýrií a označil Sýrii za "jasné a
bezprostřední nebezpečí" pro Turecko.

Egyptský správní soud označil vyhlášku
ministerstva spravedlnosti obnovující praxi z
doby výjimečného stavu za nezákonnou
Egyptský správní soud se k vyhlášce ministerstva
spravedlnosti obnovující pravomoci vojenské
policie a zpravodajských sil zadržet civilisty vyjádřil
v rámci přezkumu správní žaloby 17 lidskoprávních
skupin proti této vyhlášce. Žalující skupiny pro
ochranu lidských práv vyhlášku již dříve odsoudily
 s tím, že "nemá žádný právní základ" a že se
jedná o "donebevolající obcházení ukončení
dlouholetého výjimečného stavu", který dával
armádě významné pravomoci vůči civilistům.

Kypr hodlá během svého předsednictví EU
podpořit vzájemné vztahy s Íránem
Prezident Kyperské republiky Dimitris Christofiase
a íránský ministr zahraničí Ali Akbar Salehi spolu v
Nikósii jednali o vzájemných vztazích Íránu a
Kypru, který se chystá převzít předsednictví EU.
Kyperský prezident ujistil Írán, že jeho postoj vůči
Íránu zůstane i nadále pozitivní, a zároveň přislíbil,

že bude v rámci svého předsednictví vyvíjet úsilí o
zlepšování a prohlubování vztahů mezi Íránem a
evropskými zeměmi. Předmětem jednání íránské
politicko-ekonomické delegace na Kypru byly i
ekonomická spolupráce.

Společnost Roche Holding AG zruší 1000
pracovních míst na americkém trhu
Stane se tak díky zrušení 80 let starého podniku
v oblasti New Jersey, ve kterém bylo mimo jiné
poprvé vyprodukováno Valium. Dojde zároveň
k výměně na postu vedoucího farmaceutického
výzkumu, společnost opouští Jean-Jacques
Garaud, na jeho místo nově nastupuje dosavadní
vedoucí v oddělení přípravků určených pro léčbu
rakoviny Mike Burgess. Dále dojde v rámci snahy o
snížení nákladů při vývoji k přestěhování výrobního
závodu, který nyní leží v městské části Nutley,
New Jersey do Německa a Švýcarska, kde by
naopak mělo být podle zástupců firmy vytvořeno
80 nových pracovních míst.

Společnost Bain Capital kupuje 50% podíl ve
společnosti Jupiter Shop Channel za 1,3
miliardy amerických dolarů
Společnost Jupiter Shop Channel je lídrem na
japonském trhu s televizní reklamou. Pro
společnost Bain Capital se jedná o další v sérii
investic v Japonsku, během posledního roku
zakoupila např. řetězec restaurací Skylark.

Haiťané protestují proti vyčištění chudinských
čtvrtí
Více, jak 1 000 lidí protestovala v hlavním městě
Haiti, Port au Prince, proti záměru vlády, který se
týká vyčištění a zrušení chudinských čtvrtí v okolí
hlavního města. Se zrušením těchto sídel
nesouhlasí především z ekonomického důvodu.
Jejich obyvatelé si totiž nemohou dovolit bydlení
na jiném místě. Podle ministryně pro lidská práva
vláda nemůže povolit, aby lidé žili ve velmi
nestabilních budovách.

Čína má zájem o smlouvu o volném obchodu
se státy MERCOSUR
To oznámil čínský premiér Wen Jiabao během své
návštěvy v Buenos Aires, které navštívil v rámci
své cesty do Latinské Americe. To i proto, že Čína
je jedním z hlavních ekonomických partnerů
společnosti Jihoamerického trhu (MERCOSUR).

Generální tajemník OAS: ,,V Paraguayi jsou
podmínky pro dialog"
Tak se vyjádřil generální tajemník Organizace
amerických států (OAS) José Manuel Insulza.
Dodal ale, že započetí dialogu nebude
jednoduché. To především proto, že paraguayský
parlament již schválil obvinění bývalého prezidenta
Luga. Ten se, podle senátu, nezachoval adekvátně

během srážky paraguayských zemědělců a
policistů.

Ve Velké Británii byl zaznamenán nárůst počtu
uchazečů o zaměstnání za květen 2012
Toto vyplývá ze zprávy zveřejněné britským
Národním statistickým úřadem. Původně analytici
předpokládali pokles počtu uchazečů o
zaměstnání o 3000, počet však místo toho vzrostl,
a to o 8100. Míra nezaměstnanosti se ve Velké
Británii pohybovala za první čtvrtletí okolo 8,4%.

Ve Finsku poslanci ratifikovali smlouvu o
založení Evropského stabilizačního
mechanismu
Na konci minulého týdne podpořil finský dvou set
členný parlament zvaný Eduskunta 104 hlasy
ratifikaci Evropského stabilizačního mechanismu
(ESM). Země přispěje do ESM 1,44 miliardy eur.
Očekává se, že ESM začne platit v průběhu
července 2012. Je k tomu potřeba ratifikace v
členských zemích, které reprezentují 90%
závazného kapitálu.

Post řeckého ministra financí zůstává
neobsazen, novým kandidátem Jannis
Sturnaras
Nový řecký premiér Antonis Samaras stále
pokračuje v hledání ministra financí, neboť jeho
dosavadní kandidát Vasilis Rapanos zkolaboval a
své funkce se předem vzdal. Kancelář premiéra
však dnes informovala o tom, že post by mohl
zastávat ekonom Jannis Sturnaras, jenž je v
současné době ředitelem think-tanku
IOBE. Řeckou delegaci na summitu EU, který se
tento týden uskuteční v Bruselu, povede prezident
země Karolos Papoulias, neboť Samaras se
zotavuje z operace oka, kterou před časem
podstoupil.

Maďarský parlament schválil nový trestní
zákoník 
Ten, mezi jinými, v případě některých trestných
činů snižuje hranici trestné zodpovědnosti na 12
let, dovoluje více možností sebeobrany, v případě
více trestných činů zavádí přísnější sankce a
zavádí také nové trestné činy, například
protizákonné získání orné půdy. Proti novému
trestnímu zákoníku, který prošel 243 hlasy, se
postavili opoziční poslanci. Platit začne od 1.
července 2013.
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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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