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Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv
schválil použití léku Truvada pro prevenci před
virem HIV
Jedná se o historicky první přípravek, který byl
k tomuto účelu schválen. Podle studií dochází při
užívání přípravku ke snížení možnosti nákazy až o
73%, počítá se tedy s jeho nasazením u
nejrizikovějších skupin obyvatelstva. Na vývoji léku
se mimo jiné podílel Ústav organické chemie a
biochemie ČSAV v čele s profesorem Antonínem
Holým, který zemřel v tomto týdnu.

Společnost Microsoft oznámila ztrátu za
poslední čtvrtletí
Ztráta vychází především z nepodařené investice
do internetové reklamní agentury eQuantive, jejíž
nákup byl největší investicí společnosti Microsoft
v roce 2007. Za období posledního čtvrtletí od
dubna do června tohoto roku společnost oznámila
ztrátu ve výši 492 milionů amerických dolarů.
Jedná se o první čtvrtletní ztrátu společnosti
Microsoft od jejího vstupu na burzu. V současnosti
Microsoft spoléhá zejména na úspěšný prodej
nového operačního systému Windows 8, tabletu
Surface a nejnovější verze kancelářského balíku
Microsoft Office.

Rusko a Čína vetovaly v Radě bezpečnosti OSN
rezoluci k Sýrii
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN zahrnovala
mimo jiné také článek VII Charty OSN, který
umožňuje uvalení sankcí, případně užití síly. Proti
bylo především Rusko. Pro nově navrženou
rezoluci bylo 11 členů z 15, Rusko a Čína tuto
rezoluci vetovaly a Pákistán s Jihoafrickou
republikou se zdržely hlasování. Velká Británie
ihned po nechválení textu vypracovala nový návrh
na 30denní prodloužení pozorovatelské mise OSN
v Sýrii (UNSMIS). Mise má totiž skončit tuto
sobotu, a pakliže se nový návrh do té doby
neschválí, pozorovatelé budou muset být
urychleně odvoláni.

V Indii dnes zákonodárci volili nového
prezidenta země
Téměř pět tisíc indických zákonodárců dnes
vybíralo příštího prezidenta Indie. Současná
prezidentka Pratibha Patil, která funkci zastávala
od roku 2007, se již více nebude o tento post
ucházet. Podle světových médií se rozhodne
hlavně mezi kandidátem opozice, bývalým
parlamentním mluvčím Purno Agitokem Sangmou
a favorizovaným exministrem financí Pranabem
Mukherjeem. Poslední jmenovaný byl navrhnut
vládní koalicí. Výsledky by měly být oznámeny
v neděli 22. července.

Dialog mezi MERCOSUR a EU bude obnoven až
po paraguayských prezidentských volbách
To oznámila mise Evropského parlamentu, která
navštívila Asunción. Evropská unie jedná se
zeměmi Jihoamerického trhu (MERCOSUR)
ohledně obchodních smluv. Všechen dialog je ale
pozastaven minimálně do 21. dubna 2013, kdy
jsou v Paraguayi naplánovány prezidentské volby.
Evropská unie zastavením diskuzí reaguje na
nucené odstoupení paraguayského prezidenta
Fernanda Luga. Představitelé Evropské unie dále
uvedli, že nehodlají podnikat jakékoli druhy sankcí
vůči Paraguayi. Zemi od odstoupení prezidenta
Luga vládne jeho vice-prezident Federico Franco.

Mexický prezidentský kandidát Lopez Obrador
obvinil vítěze voleb z nelegálně financované
kampaně
Kandidát za Stranu demokratické revoluce (PRD)
Andrés Manuel Lopez Obrador uvedl, že volební

kampaň vítěze voleb Enrique Pe

Mali požádalo haagský soud o prošetření násilí
v zemi
Generální prokurátorka Mezinárodního trestního
soudu (ICC) Fatou Bensouda obdržela dopis od
malijské vlády, která žádá soud o prošetření násilí
v zemi od ledna letošního roku. Na 300 000 lidí
bylo následkem konfliktu islamistických bojovníků
na severu země nuceno opustit své domovy. ICC
může prošetřovat události v Mali i bez žádosti
tamní vlády, neboť země podepsala dohodu o
spolupráci s ICC.

 USA navrhuje novou obchodní dohodu s
východní Afrikou
Zájem amerických firem o investice v Africe podle
poradce amerického prezidenta pro ekonomické
záležitosti Michaela Fromana roste. Spojené státy
americké proto navrhují sepsání nové obchodní
dohody s Východoafrickým společenstvím (EAC),
které zahrnuje Keňu, Tanzanii, Ugandu, Rwandu a
Burundi. Obchod mezi EAC a americkými
společnostmi vzrostl v roce 2011 o 34 % oproti
roku předešlému. Nová dohoda by měla snížit
překážky na hranicích, sjednotit celní dokumentaci
a zkrátit termíny na vyřízení potřebných povolení.
Mezi americké firmy, které se v posledních letech
rozhodly ve východní Africe založit fabriku, patří
Coca-Cola, Google či General Electric.

Jihoafrická republika snížila odhad sklizně
kukuřice
Podle agentury Reuters jihoafričtí obchodníci
predikují produkci 11 miliónů tun kukuřice oproti
předchozím odhadům 11,05 milionů tun.
Předpověď poklesla kvůli nižšímu množství
vypěstované kukuřice na severozápadě země.
Přes menší očekávanou sklizeň jde stále o nárůst
oproti roku 2011, kdy země vyprodukovala 10,36
milionů tun kukuřice z důvodu silných dešťů.
Severozápadní provincie je kromě provincie
Svobodný stát a Mpumalanga jedním ze tří
hlavních regionů, kde se pěstuje kukuřice.

Hodnota akcií Anglo American Platinum se
snížila
Hodnota akcií jednoho z největších světových
producentů drahých kovů Anglo American
Platinum (Amplats) se snížila poté, co společnost
oznámila nižší příjmy. Akcie poklesly až o 5 % na
tříleté minimum. Společnost v Jihoafrické
společnosti čelí nízké světové poptávce, která
snižuje ceny drahých kovů. Očekává se, že
analýza, kterou si Amplats nechává vypracovat,
navrhne uzavření některých nákladných dolů.
V Jihoafrické republice se nachází 80 % všech
světových zásob platiny.

V Jižním Súdánu se má rozjet projekt mobilních
služeb
Operátoři Zain a MTN plánují spustit projekt
mobilních služeb, který má nahradit neexistující
bankovní služby. S novými službami bude možné
provádět platby a využívat další finanční služby
pouze pomocí mobilního telefonu, který
v současné době vlastní pouze 13 %
jihosúdánských obyvatel. Podle operátora Zain
podíl vlastníků mobilů vzroste na 36 % do roku
2016. Zain vlastní 39 % jihosúdánského mobilního
trhu oproti 28 % operátora MTN. Zain plánuje
spustit nové mobilní služby do konce tohoto roku.
Operátoři doufají, že projekt oživí jihosúdánskou
ekonomiku podobně, jako se tomu stalo v Keni.

V jihoafrickém niklovém dole hole hrozí stávka
Jihoafrická Národní unie horníků (NUM) ve čtvrtek

oznámila, že je připravena vyhlásit stávku
v niklovém dole Nkomati, který vlastní African
Rainbow Mineral (ARM) a ruská těžební
společnost Norilsk. Horníci požadují zlepšení
platových podmínek horníků. V dole Nkomati se za
rok 2011 vytěžilo na 10 100 tun niklu.

Čína poskytne Africe půjčku v hodnotě 20
miliard USD
Čínský prezident Hu Jintao oznámil na summitu
v Pekingu, kterého se účastnili lídři 50 afrických
zemí, že země poskytne Africe úvěr v hodnotě 20
miliard USD během příštích třech let. Jde o
dvojnásobnou částku oproti roku 2009. Půjčka má
financovat projekty v infrastruktuře, zemědělství a
podpořit budování menších podniků. Obchod mezi
oběma státy v roce 2011 dosáhl rekordní hodnoty
166 miliard USD. Čína je největší africký obchodní
partner, nejčastěji obchoduje s Angolou,
Jihoafrickou republikou, Súdánem, Nigérií a
Egyptem.

Vláda USA vydala prohlášení, ve kterém varuje
své občany před návštěvou některých zemí
Vláda Spojených států amerických vydala
prohlášení, ve kterém uvedla, že teroristické a
pirátské skupiny v různých částech světa stále
plánují útoky na obyvatele USA doma i v zahraničí.
Vydala zároveň seznam zemí, které považuje za
potenciálně nebezpečné. Jedná se například o
Jemen, Alžírsko, Keňu či Somálsko. Zveřejněn byl
také seznam míst, která mohou sloužit jako
potenciální terč teroristického útoku - jedná se o
restaurace, náboženská místa, hotely, kluby, školy,
veřejná prostranství či sportoviště. USA
doporučuje svým občanům, aby při cestování
používali tzv. Smart Traveler Enrollment Program.
Jedná se o vládní program sloužící k
shromažďování informací o cestujících a
usnadňující jejich vyhledání v případě krizové
situace.

Mise OSN v Sýrii končí, její velitel odjíží ze
země
Pozorovatelská mise OSN v Sýrii končí. Důvodem
je nemožnost mírovými prostředky zajistit mír v
zemi a zabránit eskalaci násilí. Mise OSN již v
červnu pozastavila část své činnosti a nyní její
mandát končí úplně. Velitel mise generál Robert
Mood již dnes opustil Damašek a zamířil do
Ženevy. Podle jeho slov udělala mise OSN vše, co
bylo v jejích silách, aby ukončila konflikt, ale
vzhledem k neochotě obou válčících stran uzavřít
příměří nebylo možné rezoluci OSN prosadit. Rada
bezpečnosti OSN zasedne, aby rozhodla, zdali
prodloužit misi o 45 dnů. Stálý člen Rady
bezpečnosti Rusko ovšem zatím prodloužení
odmítá.

 

Britský premiér David Cameron navštívil
Afghánistán 
Britský premiér David Cameron jednal ve středu
v jihoafghánské provincii Helmand s britskými a
afghánskými představiteli. Velká Británie má v
současné době 2. největší kontingent v zemi po
USA, část vojáků by ze země měla být stažená již
do konce letošního roku. Premiér po své návštěvě
Afghánistánu uvedl, že předání zodpovědnosti za
bezpečnost afgánským silám probíhá dle
očekávání. Již dříve Velká Británie uvedla, že od
roku 2015 poskytne ročně asi 89 milionů eur na
financování afghánské policie, aby tak zajistila
bezpečnost v zemi po odchodu spojeneckých
vojsk.
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V Náhorním Karabachu dnes probíhají
prezidentské volby
Dle agentury AP výsledky prezidentských voleb
neovlivní spor mezi Arménii a Ázerbájdžánem o
toto separatistické území. Hlavním favoritem na
vítězství je dosavadní prezident Bako Saakian,
jeho politickými soupeři jsou Vitalij Balasanian
a Arkadij Sogomonian. Všichni kandidáti podporují
účast Náhorního Karabachu na jednáních o
mezinárodním statutu území. Vysoká
představitelka EU Catherine Ashton uvedla,
že Evropská unie neuznává ústavní a právní
rámec, v němž se tyto "volby" budou konat. Dle její
názoru by však neměly ovlivnit určení budoucího
statusu Náhorního Karabachu v obecném rámci
mírového urovnání konfliktu. Turecko označilo
konání těchto voleb za "nepřípustné" a v rozporu s
mezinárodním právem.

Německý Bundestag bude hlasovat o pomoci
španělským bankám
Čtvrteční hlasování německého Bundestagu má
rozhodnout o finanční pomoci španělským
bankám, dle německé kancléřky Angely Merkel
návrh získá podporu většiny zákonodárců. Na
oplátku však politička od Španělů požaduje přísné
dodržování a plnění fiskálních cílů. Zahraniční
analytici přesto hovoří o možné vznikající opozici
ve straně samotné kancléřky, CDU. Merkel také
hovořila o postoji vůči Řecku, přičemž uvedla, že
Německo neučiní další kroky v této věci, dokud
nebude zveřejněná zpráva kontrolorů Evropské
unie, Evropské centrální banky a MMF o pokroku
země v zavádění požadovaných reforem.

Evropská komise kritizovala neúspěšnost boje
proti korupci v Rumunsku a Bulharsku
V souvislosti s kritikou nedostatečného pokroku v
boji proti korupci a zavádění potřebných reforem
hovořil předseda Evropské komise (EK) José
Manuel Barroso o tom, že unie je znepokojená
nynější politickou situací v Rumunsku, především
kontroverzním odvoláním dosavadního
rumunského prezidenta Traiana Băseska. Unie
tuto situaci označila za největší politickou krizi
země za posledních 20 let. Novou zprávu o
pokroku obou zemí vydá Evropská komise na
konci letošního roku.

Australská společnost BHP Billiton rekordně
navýšila produkci železné rudy, a to o 15%
Společnost navýšila produkci o 15% během tří
měsíců i navzdory obavám, že její hlavní odběratel
Čína sníží poptávku po železné rudě. Roční
produkce železné rudy společnosti BHP Billiton tak
dosáhla 159 milionů tun, čímž již po dvanácté za
sebou rekordně navýšila produkci. Z prognóz také
vyplývá, že produkce železné rudy bude nadále
stoupat. V příštím roce má společnost produkci

navýšit o dalších 5%.

V Bulharsku byl spáchán atentát na izraelské
turisty, zemřelo 8 osob
Během středečního atentátu na autobus s
izraelskými turisty v Burgasu zemřelo 8 lidí, další
byli zranění. Dle bulharského ministra vnitra
Cvetana Cvetanova, kterého citovala agentura
Reuters, se pravděpodobně jedná o sebevražedný
atentát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu
vzápětí označil za viníka Írán, jenž údajně podpořil
tento útok libanonské militantní organizace
Hizballáh. Írán i Hizballáh však odpovědnost za
tento atentát popřely.

Prezidenti USA a Ruska jednali o situaci v Sýrii
Z iniciativy americké strany se ve středu uskutečnil
telefonický rozhovor mezi prezidentem Ruska
Vladimirem Putinem a prezidentem Spojených
států Barackem Obamou. Podle tiskové služby
Kremlu vyjádřil prezident Obama Rusku soustrast
v souvislosti s ničivými povodněmi v Kubáni, které
měly na svědomí řadu lidských životů. Hlavy obou
států dále v kontextu s diskusí probíhající v Radě
bezpečnosti OSN projednali předložené návrhy
rezoluce o Sýrii a mimo jiné se shodli na tom, že
tamější situace "má tendenci ke zhoršení".

Egypt očekává letos vyšší návštěvnost turistů
Podle ministra pro cestovní ruch Mounir Fakhry
Abdel Nour do konce letošního roku přijede do
země o 23 % víc turistů, tj. asi 12 milionů, než
v roce předcházejícím. Lidové povstání v roce
2011, které svrhlo prezidenta Husni Mubaraka,
negativně ovlivnilo egyptskou ekonomiku
postavenou především na cestovním ruchu. Za
prvních šest měsíců letos navštívilo Egypt přes pět
milionů turistů, což je 27 % nárůst oproti roku
2011. Egyptský cestovní ruch může ovlivnit i nově
zvolený islámský prezident Mohamed Morsi, pokud
zavede např. zákaz krátkých plavek, anebo
alkoholu.

Vůdce KLDR Kim Jong-un se nově stal
maršálem severokorejských ozbrojených sil
Maršál je nejvyšší hodnost ozbrojených sil a Kim
Jong-un tak má úplnou moc jak nad státem, tak
nad armádou. K povýšení Kim Jong-una došlo jen
několik dní po změnách na vrchních postech
v armádě. Z vysoké pozice vicemaršála odešel
z údajně zdravotních důvodů generál Ri Jong-ho a
byl nahrazen generálem Hyon Yong Cholem. Ten
byl dnes na vojenském zasedání země představen
jako nový šéf generálního štábu armády KLDR.

Nigérie podepsala s čínskou firmou smlouvu
na výstavbu železnice
Nigerijská vláda schválila dohodu v hodnotě 1,49
miliard USD s čínskou státní společností China

Civil Engineering Construction Corp (CCECC) na
vybudování železnice mezi městy Lagos a Ibadan.
Železnice má propojit pobřeží a sever země. Doba
výstavby se odhaduje na 36 měsíců. S čínskou
firmou spolupracuje i etiopská vláda, která s ní
podepsala smlouvu již v prosinci na propojení
hlavního města Addis Ababa s přímořským státem
Džibutsko.

Nigerijský parlament bude projednávat ropný
zákon
Nigerijský prezident Goodluck Jonathan ve středu
předal parlamentu poslední návrh zákona o
ropném průmyslu (PIB). Nový návrh zákona
přichází s velkým zpožděním, jelikož předchozí
návrhy byly nevyhovující pro vládu, zákonodárce i
zahraniční ropné společnosti. Zákon o ropném
průmyslu se stane důležitou součástí legislativy
největšího afrického vývozce ropy.

OSN: Vůdci pirátů jsou pod ochranou
somálských politiků
Podle monitorovací skupiny OSN v Somálsku
jednají špičky somálských pirátu naprosto
beztrestně a navíc s podporou somálských lídrů.
Zpráva OSN uvádí, že somálský prezident Sheikh
Sharif Sheikh Ahmed poskytl vůdci pirátů
Mohamed Abdi Hassan „Afweyne“ diplomatický
pas, kterým se Afweyne prokázal i v zahraničí, a
tím ho chrání před zatčením. Vláda v Mogadishu
se k situaci zatím nevyjádřila.

Parlamentní volby v Libyi vyhrála liberální
koalice
V prvních parlamentních volbách od svržení
Muammara Kaddafiho, které se uskutečnily 7.
července, zvítězila liberální koalice National Forces
Alliance (NFA) vedená bývalým premiérem
Mahmoud Jibrilem. V dvousetčlenném Národním
kongresu získala NFA 39 z 80 křesel určených pro
politické strany. Strana Muslimského bratrstva
získala 17 křesel. V kongresu bude rovněž 120
nezávislých kandidátů, na kterých bude záviset
budoucí politická orientace kongresu. V příštích
dvou týdnech je možnost odvolat se proti
výsledkům voleb.

Novou výkonnou ředitelkou společnosti Yahoo
se stane Marissa Mayer
Marissa Mayer přichází ze společnosti Google a
stane se již třetím člověkem na postu výkonného
ředitele společnosti Yahoo v tomto roce. Akcie
společnosti reagovaly na oznámení této zprávy
nárůstem o 2% na 15,97 USD za akcii. Změny ve
společnosti jsou v souladu s novou koncepcí a
snahou opět dostat společnost Yahoo na špici ve
vývoji inovativních technologií, kde se nacházela
v době největšího rozvoje internetu.
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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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