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Paraguay hodlá navázat zahraniční vztahy i
přes vyloučení z MERCOSUR
To oznámil nový prezident Federico Franco. Dodal,
že díky vyřazení z Organizace jihoamerického trhu
(MERCOSUR) má nyní země možnost navázat
obchodní a diplomatické vztahy s více zeměmi.
Prozatím země přemýšlí o navázání vztahů s USA
nebo s Čínou.

Dnes probíhají prezidentské volby v Mexiku
Po dlouhé politické kampani, která byla zaměřena
především na boj proti drogovému průmyslu a
ekonomickému plánu, se Mexičané vydali k
volebním urnám. Stále favoritem prezidentských
voleb zůstává kandidát Institucionální revoluční
strany (PRI) Enrique Pe

Rupert Murdoch oznámil rozdělení své
masmediální korporace News Corporation
Korporace bude nově rozdělena na dvě části.
Budou odděleny zpravodajské aktivity společnosti,
do kterých patří např. The Wall Street Journal,
New York Post, HarperCollins či The Australian od
mediálních aktivit, do kterých patří televizní stanice
Fox či filmové studiu 20th Century Fox. Za rok
2011 vykázala News Corporation čistý zisk
přesahující 2,7 miliardy amerických dolarů.

Prezident USA Barack Obama vyhlásil ve státě
Colorado stav katastrofy v souvislosti s požáry
Celkem nyní v Coloradu bojuje se sedmi požáry
více než půlka všech hasičů USA, odhady uvádějí
více než 400 zničených domů a desetitisíce
hektarů spálené půdy.

Část východního pobřeží Spojených států je
bez elektrického proudu
Výpadek je způsoben rozsáhlými bouřemi, které
v posledních dnech zasáhly státy Ohio, Virginie,
Západní Virginie a Washington D.C. Bez proudu se
ocitlo více než 3,7 milionu domácností. Ve všech
zasažených státech je nyní vyhlášen stav nouze.

Vláda Kuvajtu podala demisi
Kuvajtský emír Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah přijal demisi vlády pod vedením premiéra
Jabera Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, která čelí
politické krizi vzniklé se zvolením nového
parlamentu. Kuvajtský ústavní soud dokonce
minulý měsíc anuloval výsledky voleb z února
2012, v nichž zvítězili islamisté, což vede k
faktickému obnovení předchozího složení
parlamentu. Vláda, která demisi podala, povede
zemi do nových voleb, které by se měly uskutečnit
po skončení islámského ramadánu.

Zasedání v Ženevě o Sýrii skončilo závěrem, že
v Sýrii by měla vzniknout přechodná vláda
Ministři zahraničí Ruska, USA, Číny, Velké
Británie, Francie, Turecka, Kataru, Kuvajtu a Iráku
spolu s generálním tajemníkem OSN Ban
Ki-moonem a generální tajemníkem Arabské ligy
Nabilem El-Araby se shodli na jednání o Sýrii ve
švýcarské Ženevě, že v Sýrii by měl
vzniknout přechodný řídící orgán, který "může
zahrnovat členy současné vlády i opozice stejně
jako dalších významných skupin, a to na základě
vzájemného souhlasu. Oznámil to zvláštní
vyslanec OSN a Arabské ligy pro Sýrii Kofi Annan.
Původní znění návrhu doporučení přechodné vlády
počítalo s "vyloučením stran, které by mohly vést
ke ztrátě důvěry v přechodnou vládu, ovšem proti
tomuto se ostře postavilo Rusko i Čína, kteří
podporují syrského prezidenta Bashara al-Assada.

V Japonsku probíhají demonstrace proti
znovuobnovení provozu jaderných elektráren  
Stovky demonstrantů se shromáždily v okolí
jaderné elektrárny města Ohi v prefektuře Fukui,
kde by již dnes měl být obnoven provoz jednoho
ze dvou jaderných reaktorů.  Z důvodu hrozby
výpadků dodávek elektrické energie v letním
období podpořil minulý měsíc japonský premiér
Yoshihiko Noda návrh na znovuobnovení jejich
provozu. Počet účastníků pátečních demonstrací
v hlavním městě Tokiu byl přibližně 200 tisíc osob.
Několik tisíc osob také zablokovalo okolí kanceláře
japonského premiéra v centru města. V průzkumu,
který zprostředkovala zpravodajská agentura
Reuters, vyjádřilo přibližně 70% japonské populace
souhlasný postoj vůči nahrazení jaderné
energetiky jinými zdroji, pokud se tak stane v
delším časovém horizontu.

Austrálie schválila dlouhodobě diskutovaný
zákon na ochranu životního prostředí
Kontroverzní a dlouhodobě diskutovaný zákon
Clean Energy Act postihne zejména těžební
společnosti, letecké dopravce a producenty oceli.
Přibližně 300 podniků, které nejvíce zatěžují životní
prostředí, tak bude povinno uhradit 24 USD za
vyprodukovanou tunu skleníkových plynů. Tato
suma je přitom přibližně dvakrát vyšší, než ve
státech EU. Současná australská premiérka Julia
Gillard uvedla, že Clean Energy Act je jediný
způsob, kterým může Austrálie splnit emisní limity
a zároveň podnítit vývoj  a využití obnovitelných
zdrojů energie. Obyvatelům s nejnižšími příjmy
byla přislíbena finanční kompenzace tak, aby je
důsledky zákona nezasáhly. Předseda opoziční
liberální strany Tony Abbott během včerejší
stranické konference uvedl, že nový zákon povede
ke snížení počtu pracovních pozic a navýšení
životních nákladů Australanů. Zrušení tohoto
zákona je součástí předvolební kampaně strany.
Austrálie ročně vyprodukuje 1.5% z celkového
objemu emisí a mezi vyspělými zeměmi je tak na
první příčce v poměru znečištění a počtu obyvatel.

Vesmírná loď Shenzhou 9 úspěšně splnila misi
a přistála podle plánu 
Návratový modul kosmické lodi Shenzhou 9 spolu
s tříčlennou posádkou úspěšně přistál v
plánovaném místě autonomní oblasti Vnitřního
Mongolska. Návrat lodi sledoval v pekingském
řídicím středisku spolu s dalšími čínskými
politickými představiteli také premiér země Wen
Jiabao. Čína usiluje o vytvoření stálé vesmírné
stanice na oběžné dráze, obdobě mezinárodní
vesmírné stanice ISS. Tu provozují společně
Spojené státy, Rusko, Kanada, Japonsko a
evropské země. Její menší čínská obdoba by měla
být postavena do roku 2020.

Pákistán: při útoku amerického bezpilotního
letounu zahynulo osm osob 
Údajně se jednalo o islamistické ozbrojence. K
incidentu došlo v Severním Waziristánu, nedaleko
hranic s Afghánistánem. Útoky bezpilotních
letounů jsou jednou z klíčových příčin zhoršujících
se vztahů mezi Pákistánem a USA, neboť ohrožují
civilní obyvatelstvo. Zahájeny byly v roce 2008.
Podle průzkumu veřejného mínění Pew Global
Attitudes Project pro rok 2012 považuje 75%
Pákistánců USA za nepřítele státu. V porovnání s
loňskými výsledky vzrostla tato hodnota o 5%.
Průzkum zároveň ukázal na zásadní pokles
podpory současného prezidenta země a většinové
Lidové strany. Ta poklesla od roku 2008 téměř o
50%.

Rakousko a další evropské země se opět staly
součástí EU- Battle groups
350 rakouských vojáků se 1. července opětovně
připojilo k programu EU-Battle groups. Hlavním
smyslem konceptu Battle Groups je reagovat na
nastalé krizové situace ne kvantitou, ale kvalitou
jednotek – tedy schopností rychlého rozmístění a
jejich efektivitou. Program byl Evropskou radou
(ER) schválen v roce 2004. Mezi další země, které
se k programu připojily, patří: Česká republika,
Německo, Chorvatsko, Irsko a Makedonie.
Rakušané se budou podílet především na logistice
a celkovém zaopatření jednotky.

Včerejší prezidentské volby na Islandu vyhrál
dosavadní prezident Ólafur Ragnar Grímsson
Ólafur Ragnar Grímsson byl zvolen do
prezidentského úřadu již po páté v řadě, když
podle sečtení téměř všech hlasů získal 53% hlasů.
Zvolení Grímssona bylo očekávané, neboť
prezident je ve své zemi velice populární a v jejím
čele stojí už 16 let. Islandská novinářka Thóra
Arnórsdóttir získala 33% hlasů a již uznala svou
porážku. Informace přinesl deník Financial Times.

 Islamisté v Mali napadli světově chráněnou
svatyni 
Islamistická skupina Ansar Dine, která je
považována za spojence teroristické Al-Kaidy,
poničila část mauzolea Sidi Mahmoud (Ben Amar),
jedné z 16 svatyní ve městě. Starobylé malijské
město Timbukt je na seznamu ohrožených
světových památek pod UNESCO. Ansar Dine
požaduje zavedení islámského práva šaría,
islamisté považují svatyně za modlářské.

Súdán souhlasí s humanitární pomocí v
oblastech ovládanými povstalci
Boje mezi armádou a povstalci ze Sudan People’s
Liberation Movement North (SPLM-N) ve státě
Jižní Kordofán a Modrý Nil od minulého roku
donutily statisíce lidí opustit své domovy.
Obyvatelům oblastem hrozí hladomor následkem
menší sklizně. Africká unie (AU), OSN a Liga
arabských států na začátku letošního roku
předložily návrh na zabezpečení humanitární
pomoci do oblasti. Súdán návrh tehdy odmítl s tím,
že má humanitární situaci pod kontrolou. Nyní
s plánem souhlasí.

Hospodářský růst Keni zpomalil
V prvním čtvrtletí letošního roku ekonomika Keni
rostla o 3,5 %, což je méně než v roce
předchozím, kdy byl hospodářský růst ve stejném
období 5,1 %. Jde o nejnižší ekonomický růst od
roku 2008. Inflace naopak v červnu zpomalila.
Keňa představuje největší ekonomiku východní
Afriky.

Maroko připravuje nový hornický zákon k
přilákání investorů
K přijetí nového hornického zákonu, nahrazující
zákon z roku 1951, by mělo dojít příští rok. Jeho
hlavním cílem je zaujmout nové investory,
stimulovat export a zaručit, že společnosti budou
respektovat zákony týkající se práce a ochrany
životního prostředí. Reforma nezasáhne státní
marocký monopol na fosfát Office Cherifien des
Phosphates (OCP), jenž je hlavním zdrojem financí
z exportu. Důvodem k reformě je nynější marocký
schodek, nejvyšší za posledních 30 let, a protesty
obyvatel těžebních lokalit. Maroko má kromě
fosfátu potenciál k těžbě magnézia, zinku, stříbra či
kobaltu, avšak trápí ho zastaralé právní předpisy a
velká byrokracie.
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Německo: Spolkový sněm a Spolková rada
odsouhlasily finanční pakt a záchranný fond
ESM
V německém Spolkovém sněmu a ve Spolkové
radě v pátek proběhlo hlasování o přijetí 
finančního paktu a záchranného fondu ESM. Oba
byly odsouhlaseny potřebnou dvoutřetinovou
většinou. Konečné rozhodnutí ve věci však učiní
Spolkový ústavní soud, ke kterému se levice “Die
Linken” chystá podat ústavní stížnost. Kancléřka
Angela Merkel žádala ve svém vystoupení
zákonodárce, aby vyjadřili souhlas s její politikou
pro boj s evropskou dluhovou krizí. Uvedla, že
přijetím těchto záchranných opatření dá Německo
“vnější i vnitřní signál rozhodnosti a semknutosti” a
“signál, že Evropa má budoucnost”. Zároveň
obhajovala závěry bruselského summitu a uvedla,
že jsou “správné a rozumné”. Během summitu
Španělsko a Itálie požadovaly, aby kancléřka
souhlasila s mimořádnou finanční  pomocí proti
jejich stoupajícím úrokům, s čímž Merkel nakonec
souhlasila.

Kypr přejímá od Dánska půlroční předsednictví
Evropské unie
Tento ostrovní stát, jenž do unie vstoupil v roce
2004, přejme předsednictví od Dánska již tuto
neděli. Jako hlavní cíl si klade shodu členských
států ohledně rozpočtu EU pro roky 2014-2020.
Pozice nově předsedající země je nyní stižená,
neboť minulý týden požádala tzv. euroskupinu
(ministry financí eurozóny) o finanční pomoc
kyperským bankám. Ta by se dle odhadů mohla
vyšplhat až na 10 miliard eur, přesná suma však
bude teprve vyčíslená. Představitelé Evropské
komise (EK), Evropské centrální banky (ECB) a
MMF mají Kypr v této záležitosti navštívit již toto
pondělí. Dle mluvčího kyperského
předsednictví Nikose Christodulidese však tento
fakt nebude mít na předsednictví žádný vliv.

V Ženevě probíhá jednání Rady bezpečnosti
OSN a zemí blízkovýchodního regionu o Sýrii
Během této schůze ministrů zahraničních věcí
stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Rusko,
Čína, USA, Velká Británie, Francie) a
blízkovýchodních států by měl zvláštní vyslanec
OSN a Ligy arabských států Kofi Annan předložit
plán na vytvoření dočasné vlády národní jednoty.
K podpoře předání moci v Sýrii před jednáním
vyzval Čínu a Rusko britský ministr zahraničních
věcí William Hague. Dle něj nemůže politickou
transformaci v zemi vést syrský prezident Bashar
al-Assad. Na jednání nebyli pozvání zástupci
Sýrie, stejně tak Íránu, o což usiloval ruský
prezident Vladimír Putin. Syrský prezident Assad
před časem uvedl, že jeho země nepřijme "žádný
nesyrský model řešení, ať už bude vycházet ze
strany velmocí, nebo spřátelených zemí". O stavu

své země mají dle jeho názoru rozhodovat Syřané.

Rumunský premiér Victor Ponta byl usvědčen z
plagiátorství, z funkce odstoupit nechce
Akademická komise v pátek uvedla, že část
(konkrétně 85 z 432 stran) doktorandské práce
rumunského premiéra Victora Ponty vykazuje
znaky plagiátorství, dle premiéra je však toto
rozhodnutí "politicky motivované" a stojí za ním
Pontův politický soupeř, prezident Traian Băsescu.
Premiér se proto rozhodl neodstoupit. Na
plagiátorství jako první upozornil britský vědecký
časopis Nature. Premiér Ponta však argumentuje
tím, že tehdejší pravidla nevyžadovala citování,
pokud byly zdroje uvedeny v literatuře.

Dnes skončila policejní mise Evropské unie v
Bosně a Hercegovině
Po vojně v Bosně a Hercegovině v letech
1992-1995 zde od roku 2003 probíhala 1. policejní
mise Evropské unie (EU), při níž probíhal výcvik
místního policejního sboru a dohled nad
bezpečnostními orgány. Předtím, než země získá
kandidátský status EU, bude muset prokázat, že
její bezpečnostní orgány jsou nyní schopny bojovat
s korupcí a organizovaným zločinem. Představitelé
unie tento týden se zemí zahájili přístupové
rozhovory a zároveň vyzvali zdejší úřady ke změně
ústavy.

Plynovod Nord Stream bude možná prodloužen
do Velké Británie
Šéf ruské plynárenské společnosti Gazprom Alexej
Miller sdělil novinářům, že o prodloužení plynovodu
do Velké Británie projevila zájem britská BP. Dále
dodal, že žádná dohoda uzavřena nebyla, a že
diskuse jsou pouze předběžné. Experti Gazpromu
již analyzují možnost prodloužení plynovodu o
další dva prameny, z nichž jeden by vedl právě do
Velké Británie.

Dnes probíhají na Islandu prezidentské volby
Podle posledních průzkumů má největší šanci
vyhrát Ólafur Ragnar Grímsson, který by tak
obhájil prezidentskou funkci. Ólafur Ragnar
Grímsson je islandským prezidentem od roku 1996
a úřad tedy vykonává již 16 let, neboť byl třikrát
znovuzvolen. Druhým kandidátem je islandská
novinářka Thóra Arnórsdóttir.

V Bruselu skončil dvoudenní summit Evropské
unie
Během summitu se hlavní představitelé bloku
shodli na paktu na podporu hospodářského růstu a
tvorby nových pracovních míst ve výši 120 miliard
eur. Tímto dojde k navýšení kapitálu Evropské
investiční banky, což má napomoci především
malým a středním podnikům. Padla také shoda
ohledně rekapitalizace bank v eurozóně a

bankovní supervizi pod správou Evropské centrální
banky (ECB). Dalším bodem agendy je zavádění
naléhavých opatření pro pomoc nejvíce
zadluženým zemím eurozóny. Nově by fondy
EFSF a ESM mohly nakupovat cenné papíry
těchto zemí na primárních trzích. Došlo také k
odstartování diskuze ohledně prohloubení
politické, ekonomické a měnové unie, tyto body
budou však projednávány i na příštích summitech.
Posledním zásadním bodem agendy je shoda
ohledně zavedení jednotného patentu, jenž by měl
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti
hospodářství EU. Patenty budou ve francouzštině,
angličtině a němčině. Kvůli jazykovému sporu se
mimo dohodu postavilo Španělsko.

Evropská unie je znepokojená situací v Bosně
a Hercegovině 
Ministři EU vyjádřili obavy v souvislosti s politickou
situací v Bosně a Hercegovině a vyzvali zdejší
úřady k provedení ústavní reformy. EU uvedla, že
vidí zemi jakou budoucího člena bloku, ale
předtím, než bude integrační proces moci
pokračovat, bude nutné změnit ústavu ve vztahu k
případu Sejdić-Finci. Tito představitelé romské a
židovské menšiny podali na Bosnu a Hercegovinu
žalobu u Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku, neboť v zemi nyní není menšinám
umožněno kandidovat na vysoké úrovni vládních
pozic. Před dvěma lety soud rozhodl v jejich
prospěch, situace v zemi se však
nezměnila. Ministři dále odsoudili pokusy
minimalizovat nebo popřít genocidu v Srebrenici a
nacionalistickou rétoriku politických vůdců země.

Desítky zraněných osob při incidentu na
kosovsko-srbském hraničním přechodu
Ve čtvrtek ráno vypukly střety mezi Srby a
kosovskou policií na hraničním přechodu Merdare.
Desítky lidí, včetně více než 30 policistů, byly
zraněny. Dle kosovských médii došlo ke střetu
s členy Crvena Zvezda, fanoušky "Delija"  poté, co
na policii zaútočili kameny. Dle srbských
médii kosovští policisté zastavili skupinu Srbů,
použili slzný plyn a gumové střely a během
incidentu došlo ke zranění 20 civilistů. Věc je dále
vyšetřována.

Venezuela se stane plnohodnotným členem
MERCOSUR
To oznámila argentinská prezidentka Cristina
Fernández de Kirchner. Mělo by se tak stát k 31.
červenci letošního roku. I o tomto tématu se jedná
na summitu Organizace jihoamerického trhu
(MERCOSUR) v Argentině. Hlavním tématem je
ale především politická situace v Paraguayi a její
dopad na členské státy MERCOSUR.
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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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