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Paraguay formálně obvinila Venezuelu z
vměšování do interních záležitostí
Paraguay odvolala svého ambasadora ve
Venezuele po té, co se vláda prezidenta Huga
Cháveze vyjádřila k donucenému odstoupení
prezidenta Luga. Brzy po té odvolala z Paraguaye
svého ambasadora i Venezuela, která zároveň
protestně pozastavila dodávku ropy do Paraguaye.

Podíl na vině při vzniku havárie v jaderné
elektrárně Fukushima Daiichi měl lidský faktor
Vyšetřovací komise stanovená japonským
parlamentem došla po více než 6 měsících
vyšetřování k závěru, že vznik a průběh havárie v
jaderné elektrárně Fukushima Daiichi byl zaviněn
lidským faktorem. Havárie byla dle závěrečné
zprávy předvídatelná a existovala možnost její
důsledky zmírnit či havárii zcela zabránit. Za viníky
byli označeni jak zaměstnanci společnosti Tepco,
provozovatele jaderné elektrárny, tak také členové
japonské vlády. Závěrečná zpráva obsahuje také
řadu doporučení, mezi které patří například
permanentní dohled parlamentu nad provozovateli
jaderných zařízení, návrh reformy systému
krizového řízení, podle kterého by stát převzal
větší míru zodpovědnosti za veřejné blaho, a
takovou reformu zákonů o jaderné energetice,
která by sjednotila japonské a světovébezpečností
normy. Navzdory vlně protestů byl minulou neděli
obnoven provoz jaderného reaktoru v prefektuře
Fukui.

V Japonsku vznikne největší burza asijského
kontinentu
Po fúzi japonských burz Tokyo Stock Exchange
(TSE) a Osaka Securities Exchange (OSE)
vznikne největší akciový trh na asijském kontinentu
a třetí největší trh světa. Ke sloučení obou burz by
mělo dojít k 1. lednu 2013. Účelem spojení je
snížení provozních nákladů, rozšíření aktivit a
vyrovnání se s klesajícím podílem japonské
ekonomiky na světové hospodářské produkci.

Delegace České republiky v čele s prezidentem
Václavem Klausem zahájila týdenní návštěvu
Malajsie a Indonésie
Zahraniční cesty se účastní také ministr průmyslu
a obchodu Martin Kuba a další ekonomičtí poradci.
Nejprve česká delegace navštívila Malajsii, kde
došlo k setkání českého prezidenta a Jeho
Veličenstva krále Abdul Halima. Během proslovu
v Národním paláci v hlavním městě Malajsie Kuala
Lumpur dnes český prezident Václav Klaus
upozornil mimo jiné na nadměrnou orientaci české
ekonomiky na trhy Evropské unie a také na zájem
České republiky o navázání větší míry spolupráce
s partnery v dynamických oblastech dnešního
světa, mezi které patří také Malajsie. Již v neděli
se česká delegace přesune do Indonésie, kde
budou probíhat bilaterální jednání za účasti
indonéského prezidenta Susil Bambang
Yudhoyona.

Generální tajemník NATO načrtl vizi
Severoatlantické aliance pro následující roky
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen představil vizi fungování
Severoatlantické aliance v příštích letech. Podle
jeho slov je klíčovým bodem následujícího vývoje
NATO přispívat k zajištění globální bezpečnosti.
Tento cíl má být naplněn skrze užší spolupráci
NATO se subjekty v Africe i v Asii. Příkladem této
spolupráce je podle Generálního tajemníka mise
NATO proti pirátům v Somálsku. Rozšířena bude
také vojenská i civilní spolupráce s nečlenskými
státy v rámci Partnerství pro mír a v dalších
přidružených institucích. Anders Fogh Rasmussen

také prohlásil, že bezpečnost USA a Evropy je
nedělitelná.

Zásobovací vozy NATO směly po 7 měsících
projet Pákistánem
Pákistán se rozhodl po 7 měsících znovu otevřít
zásobovací trasy pro konvoje Severoatlantické
aliance. Ve čtvrtek poprvé projely zásobovací vozy
NATO přes pákistánské území do Afghánistánu.
Zásobovací cesty uzavřela pákistánská vláda pro
jednotky NATO poté, co bezpilotní letoun
Severoatlantické aliance zabil 24 pákistánských
vojáků. NATO a USA mají zájem na otevřenosti
těchto tras pro svá vojska, kvůli obtížné cestě
zásobovacích konvojů do Afghánistánu. Pákistán
ještě minulý měsíc přerušil jednání o otevření
zásobovacích tras. Pákistánská vláda ustoupila
požadavkům NATO teprve poté, co se veřejně
omluvila ministryně zahraničí USA Hillary Clinton.

USA podaly stížnost na Čínu u Světové
obchodní organizace
Světová obchodní organizace (World Trade
Organization - WTO) oznámila, že USA podaly
stížnost na Čínu, kvůli uvalení cla na automobily
dovážené do Číny ze Spojených států amerických.
Mluvčí WTO Keith Rockwell prohlásil, že Spojené
státy americké již předaly oficiální dokument
stížnosti. Clo uvalené ČLR se týká amerických
vozů dovezených do Číny v hodnotě více než 3
mld USD. Spojené státy vedou s Čínou na půdě
WTO také spor v otázce obchodní politiky
vzácných nerostů. 

Keňa ruší plánovaný dovoz íránské ropy
Podle ministerstva pro energetiku Keňa odstoupí
od smlouvy s Iranian National Oil Company na
dovoz 4 milionů tun ropy, kterou země podepsala
minulý měsíc. Keňa dovoz íránské ropy zrušila
poté, co Spojené státy americké vyjádřily
nespokojenost s importem. USA a Evropská unie
na Írán zpřísnily sankce kvůli údajnému jadernému
programu.

Humanitární krize v Somálsku se zhoršuje
Organizace Save the Children tvrdí, že na základě
nedostatku dešťů a pokračujícímu konfliktu
v Somálsku se humanitární krize v zemi zhoršuje.
Stovky tisíc dětí hrozí hladomor. Humanitární
pomoc do oblasti narušují útoky militantní
islamistické skupiny Al-Shabaab ovládající jih
Somálska. Právě na jihu země je potravinová krize
nejhorší.

Sjednocená opozice v Súdánu vyzývá ke
stávkám a dalším protestům
Africké zemi se doposud protesty vyhýbaly. Poté,
co se Jižní Súdán osamostatnil a země přišla o
většinu svého státního rozpočtu, který tvořily příjmy
z ropy, musel Súdán přistoupit k úsporným
opatřením. Proti nim se v po celé zemi zvedla vlna
protestů. Nyní opoziční politické strany podepsaly
pakt vyzývající ke „kolektivnímu a poklidnému
politickému boji ve všech podobách, včetně stávek
a pokojných demonstrací, ke svržení prezidenta
Omar Hassan al-Bashira“.

Republikánský kandidát na prezidenta Mitt
Romney během července navštíví Izrael
V rámci jeho návštěvy v zemi by se sním měli
setkat izraelský ministerský předseda Benjamin
Netanyahu, izraelský prezident Shimon Peres,
palestinský ministerský předseda Salam Fayyad a
zástupci opoziční Strany práce v Jeruzalémě.
Podle analytiků jde ze strany M. Romneyho o
snahu získat přízeň části židovských voličů, kteří
jsou naklonění spíše současnému prezidentu B.

Obamovi a zároveň získat více zkušeností se
zahraniční politikou, ve které prozatím za
současným prezidentem v předvolebních
průzkumech jasně zaostává.

Společnost Boeing získala od společnosti
Virgin objednávku v hodnotě 2,19 miliardy
amerických dolarů
Společnost Virgin Australia Holdings získá v rámci
objednávky 23 letounů Boeing 737 MAX 8.
Společnost dále počítá s již dříve dohodnutým
dodáním 31 letounů Boeing 737-800 mezi roky
2013 až 2016. Podle zástupců společnosti Virgin
se počítá s nasazením nových letounů typu 737
MAX mezi roky 2019 až 2021 a vyřazením starších
letounů typu 737-700 do konce příštího roku. Nová
sérii typu 737 MAX má kompletně nahradit starší
generaci letounů, mimo jiné přináší vylepšení v
podobě nižších emisí CO2 a spotřebovává méně
paliva.

Řecko má nového ministra financí
Dle očekávání se jím stal Jannis Sturnaras.
Předchozí kandidát Vasilis Rapanos odstoupil
 poté, co se zhroutil 22. června ještě dříve, než byl
uveden do úřadu. Sturnaras se chce údajně v co
nejbližší době setkat s tzv. trojkou - představiteli
Evropské centrální banky (ECB), Evropské komise
(EK) a MMF a začít pracovat na vyvedení Řecka z
dluhové krize.

Evropská centrální banka by mohla snížit
úrokové sazby na historické minimum 0,75% 
Ke kroku ECB dojde pravděpodobně již dnes,
především kvůli podpoře klesající
ekonomiky eurozóny. Šéf ECB Mario Draghi však
již dříve uvedl, že řešení dluhové krize musí začít u
politiků a že ECB může jejich plán případně
doprovodit podpůrnými opatřeními. Úroková sazba
ECB dosud činí 1%.

Kuvajtský premiér, jenž minulý týden podal
demisi, byl znovu pověřen sestavením vlády
Kuvajtský emír Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah pověřil sestavením nové vlády bývalého
premiéra Jabera Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah.
Informovala o tom státní agentura KUNA. Tento
krok má pomoci vyřešit politickou krizi země. Po
vytvoření  nové vlády má emír formálně rozpustit
Národní shromáždění a plánuje uspořádat nové
parlamentní volby. Ty se s největší
pravděpodobností budou konat po ramadánu,
který letos začíná 19. července.

Britský Scotland Yard zadržel v důsledku
protiteroristické operace v Londýně 6 osob
Pět mužů a žena ve věku od 18-30 let byli
zadržení britskou policií kvůli podezření ze
"spáchání, přípravy nebo podněcování k
teroristickému činu". Podle Scotland Yardu zatčení
nesouvisí s nadcházejícími olympijskými a
paralympijskými hrami. Během této akce budou
zavedená bezprecendentní bezpečnostní opatření
- dojde k mobilizaci asi 40 tisíc policistů.

Francie chce zvýšit příjmy rozpočtu o 7,2
miliardy eur zvýšením daní pro bohaté občany
a velké firmy
Dodatečné příjmy jsou nutné kvůli
nižšímu hospodářskému růstu, než se původně
očekávalo. Nová socialistická vláda tak chce v
rámci novelizace letošního rozpočtu zvýšit příjmy
státní pokladny zvýšením daní. Jako hlavní prvky
plánu vláda uvádí "mimořádné" zvýšení daní pro
bohaté domácnosti, které má přinést v letošním
roce na 2,3 miliardy EUR a jednorázovou daň pro
velké banky a energetické společnosti, které do
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státní pokladny přispějí částkou 1,1 miliardy
EUR. Vláda deklaruje splnění fiskálních cílů v
rámci požadavků EU, dle některých analytiků bude
mít tento krok vliv na  důvěryhodnost Paříže a
ovlivní postoj Francie vůči Německu.

Rumunští koaliční poslanci jednají o možném
odchodu prezidenta Traiana Basescu
Uvedl to nový předseda poslanecké sněmovny
Valeriu Zgonea, jenž byl citován agenturou
AFP. Poslanci z vládnoucí středo-levé koalice
údajně pořádají mimořádné zasedání ve čtvrtek a
pátek, aby diskutovali o tom, jak zbavit
středo-pravicového prezidenta Traiana
Băsescu jeho politické moci. Tento týden již došlo
k odvolání předsedy rumunského senátu. Minulý
týden byl rumunský premiér Victor Ponta usvědčen
z plagiátorství, své funkce se však nevzdal.

Makedonie se oficiálně připojila k projektu
plynovodu South Stream
V úterý makedonská delegace podepsala návrh
smlouvy na výstavbu plynovodu, který bude
zahájen v letošním roce a má skončit do konce
roku 2015. "Makedonie vstoupila do
mezinárodního plynového koridoru South Stream,
jak bylo předem dohodnuto mezi makedonským
premiérem Nikolou Gruevskym a ruským
prezidentem Vladimirem Putinem," řekl
makedonský ministr financí Zoran Stavrevski.

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.
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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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