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EU chce příští týden zavést nové sankce vůči
Sýrii 
Zprávu o tom, že EU příští týden nejspíše zavede
nové sankce vůči Sýrii, včetně přísnějšího
zbrojního embarga, potvrdil francouzský ministr
zahraničí Laurent Fabius. "Musíme oslabit režim,
jenž by měl odstoupit. Čím dříve, tím lépe," dodal
Fabius. Tyto sankce by měly být 17. kolem
cílených opatření EU proti režimu prezidenta
Bashara al-Assada od března 2011, kdy vypukly
první protesty. Během této doby v Sýrii dle
některých aktivistů zahynulo již 17 000 osob.

Ministr zahraničí Běloruska se zúčastní jednání
tzv. Východního partnerství
Běloruský ministr zahraničí Sergei Martynov se
společně s pěti dalšími ministry zahraničí zemí
bývalého Sovětského svazu zúčastní jednání
projektu tzv. Východního partnerství, která
proběhnou příští týden. Tento projekt, jenž byl
zahájen v roce 2009 pod patronací Polska a
Švédska, podporuje nezbytné reformy v Arménii,
Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavsku a na
Ukrajině "s cílem urychlit jejich politické přidružení
a hospodářskou integraci" do EU. Vztahy mezi
Běloruskem a EU v poslední době doznaly
zhoršení. Na přelomu února a března všichni
velvyslanci členských států EU opustili zemi poté,
co EU přijala nové sankce vůči některým
běloruským představitelům.

Ministři financí eurozóny oficiálně schválili
pomoc španělským bankám
Finanční pomoc eurozóny by mohla dosáhnout až
výšky 100 miliard EUR. Konečná výše úvěru by ale
měla být stanovena až v září tohoto roku.
Španělsko výměnou za tuto finanční pomoc musí
restrukturalizovat svůj bankovní sektor, dodržet
rozpočtové cíle a uskutečnit slibované reformy.

Přes 100 haitských poslanců chce, aby OSN
převzalo odpovědnost za epidemii cholery
Podle haitského senátu totiž OSN v rámci své mise
pro stabilizaci Haiti (MINUSTAH) nemoc na ostrov
přivleklo. Vyslanec OSN na Haiti Bill Clinton
připustil, že nemoc se na ostrově mohla objevit i
díky vojákům MINUSTAH. Cholera si zatím
vyžádala přes 7 000 obětí.

Německý ministr zahraničí vyloučil jakékoliv
obnovené jednání o řeckém programu úspor
Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle pro
deník Bild uvedl, že ačkoliv v Řecku vidí touhu po
projednání programu úspor a zpochybnění
závazků země zavést potřebné reformy, dle
Westerwelle se jedná o "rubikon, jenž nelze
překročit". Ministr dále vyzval Atény, ale prokázaly,
že chtějí zůstat v eurozóně. Ve středu řecký ministr
financí Yannis Stournaras přiznal, že země
potřebuje více času aby získala 11,5 miliard eur z
výdajových škrtů, které požadují řečtí věřitelé EU a
MMF výměnou za čerstvé úvěry.

Největší světový finanční správce společnost
BlackRock oznámila pokles zisku za poslední
čtvrtletí o 11%
Čistý zisk společnosti klesl na 554 milionů
amerických dolarů z 619 milionů USD
předcházejícího roku. Pokles souvisí především se
strachem investorů z rizikových investic, který je
spojen s globálním oslabováním ekonomik a
evropskou dluhovou krizí a jejich přesunem ke
konzervativnějším investicím s menšími provizemi.
Hodnota veškerých ekonomických statků, které
společnost spravuje dosáhla na konci června 3,56
trilionu amerických dolarů, což představuje
meziroční pokles o 3%.

Sněmovna reprezentantů Spojených států
amerických schválila zákon o vojenském
rozpočtu na příští rok
Rozpočet na příští rok by podle něj měl činit 607
miliard amerických dolarů. Součástí zákona je
dodatek, který zakazuje Ministerstvu obrany
Spojených států spolupracovat s ruským vývozcem
zbraní Rosoboronexport, který byl součástí
dodávek vojenského materiálu do Sýrie. Zákon
ještě před svým schválením musí projít Senátem a
musí být podepsán prezidentem B. Obamou.

Ve Spojených státech zemřel během lékařské
prohlídky bývalý egyptský viceprezident a šéf
vojenské zpravodajské služby Umar Sulajmán
Umar Sulajmán patřil velmi dlouho k nejvlivnějším
postavám v Egyptě, kde v letech 1993 – 2011 řídil
vojenskou zpravodajskou službu a v průběhu
povstání v roce 2011 byl prezidentem H.
Mubarakem jmenován do funkce viceprezidenta.
Na jaře letošního roku se snažil ucházet o post
prezidenta, byl však vyškrtnut volební komisí kvůli
údajnému nedostatku podpisů pro svoji
kandidaturu. K úmrtí došlo náhle, příčiny zatím
nejsou známy.

Právníci a soudci na Srí Lance bojkotují soudy
a soudní řízení
Bojkot probíhá z důvodu údajných politických
zásahů a tlaků na soudní moc v zemi. Zatím však
stále není jasné, zdali bojkot bude pokračovat i
v pondělí, kdyby soudy měly znovu otevřít.
Sekretariát Asociace soudců se pro agenturu AFP
vyjádřil, že v Mannaru dochází k „přímému
ovlivňování“ soudní moci. Vláda Srí Lanky zatím
nijak nereagovala.

V Japonsku byl před několika dny spuštěn
druhý jaderný reaktor v zemi
Spuštění druhého reaktoru předcházely
desetitisícové demonstrace v Tokiu, když
demonstrující požadovali úplná konec s jadernou
energií v Japonsku. Reaktor byl však i přes
demonstrace spuštěn ve čtvrtek 19. července a
v jaderné elektrárně Ohi je to již druhý reaktor který
dodává energii. První je v provozu od začátku
června. Japonsko po havárii v jaderné elektrárně
Fukishima postupně odstavilo všech svých 50
reaktorů. Dva reaktory ve elektrárně Ohi by měly
pomoc uspokojit rostoucí poptávku po elektřině
v průběhu léta.

Inflace Pobřeží slonoviny stoupla na 1 %
Národní statistický úřad v pátek uvedl, že
meziroční inflace západoafrického státu stoupla
v červnu na 1 %. Měsíční zpráva dále ukázala 1%
nárůst cen potravin, nealkoholických nápojů a 3%
nárůst cen energií, plynu a vody. Naopak ceny
v dopravě a za zdravotní péči klesly. Ekonomika
země představuje asi 40 % z celkové
západoafrické měnové unie CFA franku, kterou
tvoří osm zemí.

Kamerunský vývoz kakaa klesl o 11 %
Podle Kamerunské Národní rady pro kakao a kávu
(NCCB) se snížil vývoz kakaových bobů o 11 % za
období od srpna minulého roku do konce června.
Kamerun vyvezl 174 tisíc tun bobů oproti
předchozím 196 tisícům tun. Nižší sklizeň je
zapříčiněna škůdci, velkým suchem a následnými
silnými dešti. Největším kamerunským exportérem
kakaových bobů je Cameroon Marketing
Commodities (CAMACO) s vývozem 1154 tun
bobů. The Cocoa Development Authority
(SODECAO) predikuje pro období 2011/2012 výši
produkce 250 tisíc tun.

Nigerijští dovozci pohonných hmot hrozí
stávkou
Podle agentury Reuters hrozí nigerijští dovozci
pohonných hmot vyhlášením stávky od 23.
července v případě, že nedojde k vyplacení
nezaplacených palivových dotací. Dotace podle
prezidenta Goodluck Jonathana příliš zatěžují
druhou největší africkou ekonomiku, proto se je
snažil zrušit k 1. lednu. Debata o konci dotací
vyvolala 14denní stávku, která byla ukončena
částečným znovu vyplacením dotací. Rozpočet na
dotace, který činil pro tento rok 5,5 miliardy USD,
bude podle centrální banky nedostačující.
Nevyplacením dotací vláda porušuje smlouvu
uzavřenou s dovozci paliv.

NATO: Útoků somálských pirátů ubývá
Velitel NATO v boji proti pirátství Ben Bekkering
uvedl na tiskové konferenci, jež se konala na
nizozemské válečné lodi v Maskatu, že klesá
hrozba útoků somálských pirátů. Přesto vyzývá
k pokračující mezinárodní spolupráci, která
nebezpečí pirátských útoků eliminuje. Podle
Mezinárodního úřadu pro námořní dopravu (IMB)
uskutečnili somálští piráti za první polovinu tohoto
roku 69 přepadení, což je o 32 % méně
v porovnání s první polovinou roku 2011. Ke
snížení počtu úspěšných přepadení přispěla
například i přítomnost ozbrojené stráže, vodních
děl či ostnatých drátů na obchodních lodích.

Jižní Súdán obvinil Súdán z útoku
Podle mluvčího jihosúdánské armády Philipa
Aguery zaútočila v pátek ráno vojenská letadla na
odlehlé území Jižního Súdánu Rumaker. Mluvčí
súdánské armády al-Sawarmi Khalid obvinění
odmítá. Při útoku došlo k lehkému zranění dvou
lidí, útok se měl podle jihosúdánského mluvčího
odehrát v brzkých ranních hodinách. Minulý týden
přitom proběhla první setkání prezidentů obou
zemí od dubnových sporů, které se uskutečnilo
během summitu Africké unie (AU). Státy musí
podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vyřešit
své spory, pokud tak neučiní, hrozí OSN  sankcemi
například ohledně hranic a ropy. Termín pro
urovnání neshod je 2. srpen.

EU zvažuje zrušení některých sankcí pro
Zimbabwe
Ministři zahraničních věcí jednali o zrušení sankcí
uvalených na Zimbabwe výměnou za politické
reformy. Jednou z podmínek pro odvolání sankcí je
vyhlášení referenda o nové ústavě. Důvodem
k anulování některých sankcí je spolupráce
prezidenta Roberta Mugabeho a premiéra
Morgana Tsvagiraie, kteří se dříve nebyli schopni
dohodnout na rozdělení politické moci. Zimbabwe
rovněž musí stanovit nové prezidentské volby do
konce příštího roku a dokončit návrh nové ústavy,
který mají občané následně schválit v referendu.
Ministři jednali i o zrušení zmražených aktiv v EU a
zákazu cestování pro 112 Zimbabwanů. Uvolněna
by mohla být i sankce na rozvojovou pomoc, jež se
pohybuje ročně kolem 123 milionů USD.

V Pobřeží Slonoviny padl první trest vězení za
obřízku
Devět žen bylo podle agentury Associated Press
odsouzeno ke dvěma rokům vězení za provádění
obřízky mladým dívkám ve městě Katiola na
severu země. Jde vůbec o první rozsudek za
vykonávání genitální obřízky žen, který skončil
trestem odnětí svobody. Obřízka je v Pobřeží
slonoviny zakázána od roku 1998.
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Íránský parlament schválil zákon umožňující
uzavření Hormuzského průlivu
Tento krok má usnadnit uzavření jedné z
nejdůležitějších dopravních tepen světa, Írán tak
údajně reaguje na embargo na dovoz íránské ropy,
které EU uplatňuje od 1. července 2012. Pro návrh
zákona se během hlasování vyslovilo 150 z 290
poslanců. Hormuzským průlivem nyní proudí okolo
40% exportu ropy.

Indonéský prezident Susilo Bambang
Yudhoyono požádal OSN o pokračování v
hledání mírových řešení v Sýrii
Indonéský prezident Yudhoyono prohlásil, že
zaslal žádost na sekretariát generálního tajemníka
OSN Ban Ki-moona, aby i nadále organizace OSN
hledala mírová řešení k ukončení politické krize v
Sýrii, při které zemřelo již tisíce lidí. Indonéská
vláda již dříve vyzvala syrskou vládní elitu, aby
ukončila násilí v zemi.  Indonésie byla nedávno
nucena kvůli probíhající občanské válce ze Sýrie
evakuovat své občany.

Jižní Súdán podepsal Ženevské úmluvy
Nejmladší stát Afriky Jižní Súdán ve čtvrtek
podepsal Ženevské úmluvy o vedení války, kdy
v případě ozbrojeného konfliktu musí být
respektována důstojnost člověka. Smlouvy pochází
z roku 1949 a jsou základem mezinárodního
humanitárního práva. Na dodržování úmluv dohlíží
Červený kříž, který má sídlo v Ženevě.

V Zimbabwe vznikl návrh ústavy omezující
pravomoci prezidenta
Legislativní výbor dokončil návrh nové podoby
ústavy. Návrh počítá s omezením pravomocí
prezidenta a naopak posiluje zákonodárnou moc.
Například zavádí pouze dvě po sobě možné
funkční období jednoho prezidenta, zatímco
v současnosti Zimbabwe limit na prezidentskou
kandidaturu nemá. Návrh rovněž vyžaduje souhlas
parlamentu k tomu, aby prezident mohl vyhlásit
válku či výjimečný stav. Prezidentovi by ale měla
zůstat pravomoc jmenování do vysokých funkcí.
Návrh posiluje i svobodu projevu a tisku.
Referendum o nové ústavě se má konat do konce
letošního roku. Příští rok čekají Zimbabwe
prezidentské volby.

Bývalý egyptský šéf tajných služeb zemřel
Podle agentury Reuters zemřel ve čtvrtek bývalý
egyptský šéf tajných služeb Omar Suleiman na
vzácné onemocnění postihující srdce a ledviny na
klinice v Clevelandu. Suleiman byl také egyptským
viceprezidentem Husni Mubaraka a jedním z jeho
nejdůvěryhodnějších poradců. Podle státních novin
al-Ahram se v Egyptě uskuteční Suleimanův
vojenský pohřeb již tuto sobotu. Suleiman chtěl na
jaře kandidovat na prezidenta, avšak volební

komise jeho kandidaturu zrušila.

Mezinárodní měnový fond: Zambijská inflace se
udrží kolem 6 %
Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) se
zambijská inflace pro rok 2012 neodchýlí od cíle
zambijské vlády a udrží se kolem 6 %. V červnu
inflace lehce stoupla na 6,7 % z předešlých 6,6 %
v květnu. MMF doporučuje zambijské vládě
sledovat výši inflace a v případě potřeby se
přiklonit k přísnější politice.

Společnost Kumba hlásí nižší výdělky
Jihoafrická společnost Kumba Iron Ore těžící
železnou rudu hlásí 18% snížení svých výdělků
v důsledku poklesu cen na trzích. Produkce
společnosti Kumba byla ke konci června 21,6
miliónů tun, z čehož bylo vyvezeno 20,7 miliónů
tun rudy. Hodnota jedné akcie spadla ke konci
první poloviny roku na 2,8 USD z hodnoty 3,4 USD
za akcii z předešlého roku.

Bývalý jihoafrický policejní šéf bude propuštěn
Podle BBC bude bývalý jihoafrický policejní šéf a
hlava Interpolu Jackie Selebi osvobozen z výkonu
svého 15letého trestu kvůli zdravotním problémům.
Selebi  byl v roce 2010 shledán vinným z korupce
a braní úplatků od drogového dealera. V prosinci
2011 nastoupil k výkonu trestu poté, co bylo
zamítnuto jeho poslední odvolání. Selebi je kvůli
selhání ledvin závislý na dialýze.

Senegal musí vydat či začít soud s
exprezidentem Čadu
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že Senegal
musí bez prodlení vydat anebo začít proces s
bývalým čadským prezidentem Hissene Habre.
Exprezident čelí obvinění z mučení a zabíjení
svých oponentů mezi lety 1982 a 1990. Počet
obětí se odhaduje na 40 tisíc. Habre obvinění
odmítá. Habre je od roku 2005 držen v domácím
vězení v Senegalu, který ho již čtyřikrát odmítl
vydat. V roce 2008 byl Habre v Čadu odsouzen v
nepřítomnosti k trestu smrti. Minulý rok měl být
Habre vydán zpět do Čadu k vykonání trestu, OSN
nakonec plán o jeho vydání zrušila.

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.
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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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