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Společnost GlaxoSmithKline zaplatí rekordní
pokutu ve výši 3 miliard amerických dolarů 
Zástupci společnosti souhlasili s uznáním viny a
vyplacení částky 3 miliard USD v souvislosti s
případy prodeje léků, které nebyly schváleny
příslušnými úřady vůbec, nebo byly schváleny k
jinému účelu, než byly společností prodávány.
Jedná se o rekordní pokutu uloženou
farmaceutické firmě v celé historii Spojených států.

Gen. Castro na návštěvě Číny
Hlava kubánského státu odcestovala do Číny, kde
by se měla sejít se svým protějškem z Číny a
Vietnamu. Dosud není známé na jaké téma by
rozhovory měly být vedeny. Předpokládá se ale, že
chce Kuba získat od těchto asijských států
vědomosti pro zlepšení ekonomické situace země.

V Mexiku budou volební hlasy po volbě
prezidenta přepočítány
Přepočítáním 54% všech hlasů se vychází vstříc
levicovému kandidátovi Andresu Josému Lopez
Obradorovi. Te již včera nařkl průběh voleb ze
strany vítěze Enrique Pe

Inflace v Jihoafrické republice zůstane ve
stejném rozsahu 3-6% až do konce roku 2014
Ve své zprávě to zmínila South African Reserve
Bank, centrální banka Jihoafrické republiky. Dále
uvedla, že největší riziko nárůstu inflace spočívá
v poklesu hodnoty jihoafrického randu (ZAR) kvůli
averzi investorů v zemi riskovat. Zpráva také
potvrdila, že výhled růstu ekonomiky země se
zhoršil, a to hlavně kvůli globální ekonomické
nejistotě. O zprávě informovala agentura Reuters.

Francouzská armáda odevzdala Afgháncům
kontrolu nad klíčovou afghánskou provincii
Kapisa
Francie chce stáhnout většinu svých vojáků ze
země do konce letošního roku a to přes nesouhlas
Aliance, která se na summitu v Chicagu dohodla
na stažení spojeneckých vojsk z mezinárodní
operace ISAF do konce roku 2014. Kapisa je
jednou z velmi nestabilních afghánských provincii
severovýchodně od Kábulu. V minulém roce v
Afghánistánu zemřelo  34 francouzských vojáků,
všichni v této provincii.

Evropský parlament dnes zamítl mezinárodní
smlouvu ACTA zaměřenou proti internetovému
pirátství
Zamítnutí znamená, že smlouva v Evropské unii
nevstoupí v platnost. Rozhodnutí předcházela řada
protestů proti smlouvě v několika evropských
zemích a hackerské útoky skupiny Anonymous.
Smlouva ACTA byla vyjednána EU, USA, Austrálií,
Kanadou, Japonskem, Mexikem, Marokem, Novým
Zélandem, Singapurem, Jižní Koreou a
Švýcarskem za účelem posílit dodržování práv
duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni. Její
odpůrci však argumentovali tím, že značně omezí
svobodu internetu.

Západní země požadují, aby Rusko poskytlo
syrskému prezidentovi Basharovi al-Assadovi
azyl
Ruský deník Kommersant ve středu uvedl, že
západní země v čele s USA požadují, aby Rusko
udělilo syrskému prezidentovi Basharovi
al-Assadovi azyl a napomohlo tak ukončit syrskou
krizi. Kreml však tento krok údajně neplánuje.
Velmoci společně jednaly o situaci v Sýrii
naposledy v sobotu v Ženevě, kde se shodly na
tom, že země potřebuje přechodnou vládu.

Předseda rumunského senátu byl odvolán,
opozice hovoří o převratu
Rumunští koaliční senátoři se Sociálně-liberálního
svazu (USL) v úterý na mimořádném zasedání,
které svolali, odvolali dosavadního předsedu
senátu Vasileho Blagu z opoziční
Liberálně-demokratické strany (PDL). Neboť jen
předseda senátu může svolat mimořádné zasedání
senátu, označil Blaga jeho odvolání za převrat.
USL následně vybral nového předsedu, jímž se
stal Crin Atonescu z koaliční Národní liberální
strany. Tímto krokem pokračují spory mezi
nynějším rumunským premiérem Victorem Pontou
a prezidentem Traianem Băsescuem. Ústavní
soud na konci června rozhodl, že zemi bude na
summitu EU zastupovat prezident, nikoliv premiér.
Některá rumunská média nyní zveřejnila informaci,
že USL by se mohl kvůli tomuto sporu údajně
pokusit o zbavení funkcí některých ústavních
soudců. Aktuální dění v Rumunsku odsoudily USA
i EU.

Islamisté v Mali pokračují v ničení posvátných
hrobek, Mali žádá svět o pomoc
Za posledních několik dní bylo v městě Timbuktu
radikálními islamisty poničeno již sedm
středověkých posvátných hrobek. Islamisté
argumentují, že jim ničení nařídil sám bůh
a pomocí trhavin v devastaci hrobek pokračují.
Mezinárodní trestní soud (ICC) zjišťuje, jestli lze
činy islamistů stíhat jako válečné zločiny, OSN
zvažuje možnost intervence a řešení situace se
snaží vymyslet i Evropa a USA.

Japonsko: celkem 50 poslanců Demokratické
strany podalo demisi
Současné vládě tak zůstane těsná většina 251
křesel v celkem 480 členné dolní komoře
parlamentu. Poslanci Demokratické strany podali
demisi poté, co byl dolní sněmovnou parlamentu
schválen návrh zákona na zvýšení daně z přidané
hodnoty. Pokud návrh zákona schválí také horní
sněmovna parlamentu, do roku 2015 se DPH
zvýší z 5% na 10%. Japonský premiér Yoshihiko
Noda uvedl, že hlavním cílem je zejména snížit
vysoký státní dluh. Demisi podal také Ichiro
Ozawa, jedna z klíčových postav japonské politické
scény a zakladatel Demokratické strany a zároveň
oznámil plán na založení nové politické strany.
Podle průzkumu veřejného mínění má tento krok
podporu 15% japonské populace.

Austrálie a Indonésie se dohodly na spolupráci
v boji proti pašování osob
Včera se na posílení spolupráce v prevenci a boji
proti obchodování s lidmi dohodli australská
premiérka Julia Gillard a prezident
Indonésie Susilo Bambang Yudhoyono. Summit,
který se konal v severoaustralském městě Darwin,
byl svolán týden poté, co australský senát zamítl
návrh azylového zákona. Prezident Indonésie
zároveň požádal o propuštění 54 indonéských dětí
a mladistvých, kteří byli zajati Austrálií po
ztroskotání lodi, která měla převážet imigranty.

Barma: prezident země Thein Sein udělil
amnestii dvěma desítkám politických vězňů  
Krok je součástí série pro-demokratických
reformních opatření v rámci posílení vnitropolitické
stability země, které byly započaty v roce
2010. Předsedkyně opoziční strany Aung San Suu
Kyi vyzvala k propuštění všech přibližně 330
politických vězňů. Velká část vysoce postavených
politických vězňů byla propuštěna již v lednu
tohoto roku. Mezi nimi byli například také
organizátoři neúspěšného studentského protestu z
roku 1988.

Piloti indické letecké společnosti Air India
ukončili téměř dvouměsíční stávku
Stalo se tak v důsledku nařízení indického
nejvyššího soudu, podle kterého se piloti museli do
48 hodin vrátit do práce. Celkem se
stávky účastnilo přes 400 pilotů, více než 100 z
nich již bylo propuštěno. Podle odhadů způsobila
společnosti škody o velikosti 150 milionů USD.

Ukrajinský parlament schválil návrh zákona o
udělení statusu regionálního jazyka ruštině
Ukrajinský parlament v úterý ve druhém čtení
schválil návrh zákona o udělení statusu
regionálního jazyka ruštině, který podstatně
rozšiřuje celkovou sféru užití ruského jazyka v
zemi. Dokument podpořilo 248 členů Nejvyšší
rady, minimální počet hlasů nutný k přijetí zákona
byl 226. Pokud ukrajinský prezident zákon
podepíše, získá ruský jazyk status regionálního
jazyka tam, kde je rodným jazykem pro nejméně
10% obyvatelstva, tedy ve 13 z 27
administrativně-územních jednotek
Ukrajiny. Ukrajinská opozice vystupuje proti přijetí
tohoto zákona, povede podle ní jen ke zhoršení
konfliktu mezi ukrajinsky a rusky mluvícími
občany. Podle různých průzkumů považuje jedna
třetina až jedna polovina Ukrajinců ruštinu za svůj
rodný jazyk.

Z integrace Venezuely do MERCOSUR nejvíce
vytěží Argentina a Brazílie
Podle analytiků se tak oběma zemím otevře
obchod do země velmi bohaté na ropu. To
především díky tomu, že je momentálně
venezuelská domácí produkce oslabena. Děje se
tak především kvůli vlně znárodňování, která
postihuje nejen ropné společnosti, ale i
zemědělské podniky. Venezuela by se měla stát
plnohodnotným členem MERCOSUR příští rok v
červenci.

Levicový kandidát mexických prezidentských
voleb žádá o přepočítání hlasů
Levicový kandidát na mexického prezidenta
Andres Manuel Lopez Obrador se dožaduje
přepočítání hlasů po té, co v nedělních
prezidentských volbách skončil na 2. místě, hned
za budoucím prezidentem Enriquem Pe

Čína povede jednání týkající se specifikace
podmínek kontroly jaderného zbrojení    
Jednání pěti zemí, mezi které patří USA, Rusko,
Velká Británie, Francie a Čína, by se měla konat v
průběhu léta. Dle mnohých analytiků je to právě
Čína, která poskytuje nejméně informací ohledně
vlastního jaderného programu. Podle informací
amerického nezávislého Sdružení pro kontrolu
zbraní (Arms Control Association) disponuje
největším množstvím jaderných hlavic Rusko, USA
drží 5 000 jaderných hlavic a zásoby Velká
Británie, Číny a Francie se pohybují v rozmezí 200
až 300 jaderných hlavic. Stejný zdroj také označil
USA za zemi s nejlepší dostupností informací o
vlastním jaderném programu.

Slovinsko by mohlo být šestým státem
eurozóny, žádajícím o finanční pomoc EU
Zemi ohrožují potíže bankovního sektoru,
především pak největší místní banky Nova
Ljubljanska banka (NLB). Evropská komise (EK)
dnes udělila Slovinsku povolení pomoci této bance
částkou 382,9 milionu EUR, situace v zemi je však
nadále nejistá. Náklady na správu dluhu v zemi
rostou od února, u dluhopisů splatných v roce
2021 činí úroky nyní rekordních 6,1%. Slovinský
premiér Janez Jansa v pátek uvedl, že země dělá
vše proto, aby o zahraniční pomoc požádat
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nemusela. Minulý týden o finanční pomoc EU
požádal Kypr.

Šéf německé zpravodajské služby BND Hanz
Fromm odchází do předčasného důchodu
Šéf německé zpravodajské služby BND Hanz
Fromm tak reaguje na sérii hrubých chyb, kterých
se dopustila jeho služba při vyšetřování vražd tzv.
Cvikovské neonacistické buňky „Zwickauer
Neonazi-Zelle“. Kvůli likvidaci materiálů BND o
pravicových extremistech se stala výzvědná služba
v uplynulých dnech terčem ostré kritiky všech
politických stran. Více než 13 let nebyla
německými úřady odhalena činnost pravicově
extremistické teroristické skupiny „Národně
socialistické podzemí" (NSU). Ta má být
zodpovědna za sérii deseti vražd tureckých a
řeckých občanů a rovněž za vraždu jedné
policistky.

Spolkový ústavní soud rozhodne o
budoucnosti Eura   
Bezprostředně po pátečním hlasování ve
Spolkovém sněmu a ve Spolkové radě bylo ke
Spolkovému ústavnímu soudu v Karlsruhe podáno
několik ústavních stížností. Ten musí v příštích
týdnech rozhodnout, zda je 700 miliardový
záchranný fond ESM, evropský finanční pakt a z
nich vyplývající finanční závazky Spolku,
jednotlivých spolkových zemí, obcí a měst v
souladu s německou ústavou. Stěžovatelé
považují ESM za protiústavní z důvodu jeho
časové neomezenosti, nedostatku demokratické
kontroly a nepředvídatelných rizik finančních záruk,
ke kterým se Německo zavázalo. V případě, že
Spolkový ústavní soud shledá u obou zákonů
rozpor s ústavou, bude muset být pravděpodobně
přijata nová ústava tak, aby byla záchrana eura
možná.

Mezinárodní dozor nad Kosovem skončí v září
letošního roku
Rozhodnutí bylo oznámeno v pondělí ve
Vídni Pieterem Feithem z Mezinárodního civilního
úřadu (ICO) v Kosovu. ICO je výkonným orgánem
Mezinárodní řídící skupiny zahrnující USA, EU a
další státy. Tímto krokem získá Kosovo úplnou
nezávislost. Kosovský premiér Hashim Thaci při té
příležitosti uvedl, že "Kosovo otevřelo novou
kapitolu své státnosti, přesto však musí pokračovat
ve zlepšování právního systému, zvyšování důvěry
lidí ve své instituce, jakož i zvyšování
hospodářského rozvoje a kvality života lidí v
Kosovu".

Jižní Korea odložila podpis vojenského paktu s
Japonskem  
Jižní Korea změnila své stanovisko těsně předtím,
než mělo dojít k podpisu kontroverzního

vojenského paktu. Ten by umožnil oběma zemím
výměnu citlivých informací. Pakt vyvolal vlnu kritiky
mezi jihokorejskými občanskými sdruženími, neboť
údajně nereflektuje japonské válečné zločiny z
doby jeho koloniální nadvlády. Kritici také tvrdí, že
byl zprostředkován USA, v souvislosti s plány na
vybudování protiraketového obranného systému.

Společnost Dell kupuje za 2,4 miliardy
amerických dolarů společnost Quest Software
Zaplatí tak 28 USD za akcii, celá částka pak bude
vyplacena v hotovosti. Obchod je v souladu se
strategií společnosti Dell diverzifikovat svoji
nabídku služeb a vymanit se ze závislosti na
klesajícím trhu s klasickými počítačovými
sestavami.

Průmyslový sektor Spojených států během
června nečekaně oslabil
K oslabení přitom došlo poprvé od července roku
2009. Podle dat Amerického institutu pro řízení
zásob (ISM) klesl index aktivity v průmyslovém
sektoru na hodnotu 49,7 z 53,5 bodu
předcházejícího měsíce, přičemž jakákoliv hodnota
pod 50 v tomto indexu značí celkový pokles aktivity
sektoru. Index nových objednávek poté
meziměsíčně klesl z 60,1 na nynější hodnotu 47,8
bodu.

Nigérie podepsala dohodu s Vulcan Petroleum
Resources na stavbu šesti ropných rafinérií
Dohodnutý projekt v hodnotě 4,5 miliardy USD má
za cíl postavit šest nových rafinérií
s kombinovanou kapacitou 180 000 barelů denně.
Vulcan Petroleum Resources je pobočka americké
Vulcan Capital Corp, která oznámila, že první dvě
rafinérie chce mít hotové již za rok. Nigérie má
nyní celkovou kapacitu produkce 445 000 barelů
denně, využívá však pouze asi tři čtvrtiny.

Libye propustila čtyři zadržované úředníky z
Mezinárodního trestního soudu (ICC)
Čtyři úředníci byli v Libyi zadržováni po dobu
jednoho měsíce na základě obvinění, že jeden
z nich přinesl dopisy, které by mohly narušit
národní bezpečnost. Podle obvinění měla
australská právnička Melinda Taylor předat během
své návštěvy šifrovanou zprávu synovi bývalého
vůdce Muammara Kaddafiho Saifu al-Arabovi.
Spolu s ní byla ve vazbě držena její tlumočnice a
další dva úředníci ICC. Vydání vyjednal šéf ICC
Song Sang-hyun.

Rusko v roce 2012 zvýšilo export zbraní o 14%
a zaujalo druhé místo ve světovém vývozu
Vývoz ruské vojenské produkce přesáhl za první
pololetí roku 2012 6,5 miliardy dolarů, oproti
minulému roku tak došlo ke zvýšení o 14%. Podle
údajů Stockholmského institutu

pro výzkum míru se Rusko nachází na druhém
místě s 24% podílem na globálním vývozu zbraní.
Na prvním místě jsou Spojené státy s 30%,
následuje Německo (9%) a Francie (8%).

OAS vysílá do Paraguaye svou misi
Mise tvořená bezpečnostními jednotkami i
diplomaty má zamezit problémům po demisi
prezidenta Luga. Zároveň by měla sesbírat data
potřebná pro vyhodnocení momentální situace v
Paraguayi pro Organizaci amerických států (OAS).
Delegace bude vedená generálním sekretářem
OAS Jos0 Miguelem Insulzou.

Novým mexickým prezidentem se stal Enrique
Pe
Rozhodly o tom včerejší volby. Kandidát za
Institucionální revoluční stranu (PRI) překonal
druhého v pořadí Andrese Manuela Lopeze
Obradora o téměř 6%. Vítěz voleb bude
inaugurován v prosinci. Prezident Felipe Calderón
slíbil, že svému nástupci pomůže s veškerou
agendou do předání moci.

Stovky ozbrojených demonstrantů napadly v
Libyi kanceláře volební komise
Kanceláře volební komise byly napadeny ve dvou
libyjských městech, v Benghazi a Tobruku.
Demonstranti byli znepokojeni nad rozdělením
počtu křesel v ústavodárném shromáždění mezi
jednotlivými regióny. Podle svědků demonstranti
z kanceláří odnášeli počítače, volební schránky a
hlasovací lístky a na ulici před budovou je rozbíjeli
a pálili. Volby do ústavodárného shromáždění se
budou konat 7. července. Podle  The New York
Times Libyjci doufají, že volby by mohly přinést
vládu s větší důvěryhodností, která by zároveň
mohla kontrolovat místní neformální milice.

V keňském městě Garissa napadli útočníci dva
křesťanské kostely, zemřelo minimálně 17 lidí
Během útoku na dva kostely, jeden katolický a
druhý náležící africké církvi African Inland Church
(AIC), bylo dále zraněno přes dalších 40 lidí. Útoky
se odehrály, když se věřící sešli k bohoslužbě.
K útokům, které jsou nejhorší za posledních 6
měsíců, se prozatím nikdo nepřihlásil.

Bílý dům ocenil uvalení embarga na dovoz
íránské ropy Evropskou unií
Mluvčí Bílého domu Jay Carney dále poznamenal,
že tento krok Evropské unie (EU) je zásadní
součásti diplomatického tlaku vyvíjeného na Írán
v souvislosti s jeho jaderným programem.
Embargo na dovoz ropy do států EU vstoupilo
v platnost 1. července tohoto roku. Další jednání o
jaderném programu islámského státu budou
probíhat během tohoto týdne v Istanbulu.
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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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