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MERCOSUR bude možná souzen před
Mezinárodním soudním tribunálem
Tak by se mohlo stát, kdyby Paraguay uskutečnila
své momentální plány a obvinila Organizaci
jihoamerického trhu z porušení podepsaných
dohod. Reaguje tak na své vyloučení z
MERCOSUR, které následovalo minulý měsíc po
nuceném odstoupení paraguayského prezidenta
Luga.

Další povolební protesty v Mexico city
Tisíce Mexičanů se opět shromáždily, aby vyjádřily
svůj nesouhlas s výsledkem prezidentských voleb,
které vyhrál kandidát opoziční strany Enrique Pe

Předseda Národního shromáždění Kambodži se
dnes v Hanoji setkal s vietnamským
prezidentem a premiérem 
Předseda Národního shromaždění Kambodži Heng
Samrin navštívil Vietnam při příležitosti 45. výročí
navázání diplomatických vztahů mezi oběma
zeměmi. Během setkání politiků ocenil vietnamský
prezident Truong Tan Sang socio-ekonomický
pokrok, kterého Kambodža v uplynulých letech
dosáhla. Vrchní politici obou zemí nakonec vyjádřili
svou podporu další spolupráce mezi Vietnamem a
Kambodžou, a to zvláště v oblasti obchodu a
investic, obrany, politiky a kultury.

Bank of America plánuje pro příští rok úspory v
hodnotě 3 miliard amerických dolarů
Bank of America je druhým největším bankovním
domem ve Spojených státech. Snahou o škrty se
přidává k dalším velkým americkým společnostem,
které v poslední době oznámily výrazné škrty
související s klesajícími obchodními výsledky.
Meziročně také snížila počet zaměstnanců o
12000 na současných 275400.

Dvě největší lidskoprávní organizace v USA
podaly žalobu na Ústřední zpravodajskou
službu v souvislosti se zabitím amerických
občanů bezpilotním letounem 
Před deseti měsíci byli při útoku bezpilotního
letounu v Jemenu usmrceni tři američtí občané
podezřelí z terorismu, mezi nimi i jeden nezletilý
chlapec. Podle organizací American Civil Liberties
Union (ACLU) a Center for Constitutional Rights
(CCR) je usmrcení amerických občanů na půdě
státu, který není se Spojenými státy ve válečném
stavu protiústavní. Podle svého vyjádření není
vláda Spojených států povinna podobné události
vysvětlovat, ani nemusí potvrdit, že proběhly.
Útoky bezpilotních letounů v cizích
zemích v posledním roce často zvyšují
mezinárodní politické napětí.

Třetí největší čínská ropná společnost CNOOC
Ltd se uchází o převzetí kanadského
producenta ropy Nexen, nabízí 15,1 miliardy
amerických dolarů
Jednalo by se o prozatím největší čínskou koupi
zahraniční firmy. Nabídka převyšuje páteční
hodnotu společnosti Nexen na trhu o 61%. Její
součástí je i závazek zachovat veškerá pracovní
místa a učinit Kanadu centrem pro veškeré
operace společnosti v rámci západní polokoule.
Společnost Nexen v současnosti operuje
v Kanadě, Severním moři, Golfském a Mexickém
zálivu a u západního pobřeží Afriky. Pro Kanadu
půjde o zásadní rozhodnutí, zda dát přednost
otázkám ohledně obchodu týkajících se národní
bezpečnosti, či nabídku přijmout a získat rozsáhlé
zahraniční investice.

Jihoafrická republika zhoršila odhad
hospodářského růstu
Centrální banka Jihoafrické republiky nečekaně
snížila svou úrokovou sazbu na 5 % a rovněž
zhoršila prognózu hospodářského růstu pro rok
2012 z 2,9 % na 2,7 %.  Ekonomika země je
orientovaná na export, který se snížil vlivem
globální ekonomické recese. Ceny potravin podle
banky zůstanou zvýšené po zbytek roku
důsledkem vyšší ceny dopravy a elektřiny.

Madagarská armáda dobila zpět vojenský tábor
Vzbouření vojáci obsadili o víkendu kasárny, které
leží necelých 10 kilometrů od hlavního města
Antananarivo. Armáda dnes převzala nad
vojenským táborem kontrolu, vůdce vzbouřenců
Koto Mainty byl zabit, ostatní se vzdali a byli
zatčeni. „Situace je pod kontrolou,“ uvedl generál
Rapheal Ramasy. Dva vzbouřenci a dva členové
bezpečnostních sil byli v bojích zraněni.

Slovensko se rozhodlo uznat kosovské pasy
Slovensko se rozhodlo uznávat pasy z Kosova, a
to i přes fakt, že jeho nezávislost společně s
dalšími čtyřmi členskými státy EU neuznává.
Zprávu potvrdil kosovský náměstek ministra
zahraničních věcí Petrit Selimi, jenž dodal, že toto
rozhodnutí pomůže usnadnit komunikaci mezi
oběma státy a usnadní pohyb obyvatel.

EU a Izrael chtějí posílit vzájemné vztahy v 15
různých oblastech
EU schválila šedesát nových aktivit v oblasti
spolupráce s Izraelem, a to i přes nedávnou kritiku
izraelské politiky. K potvrzení prohloubení
spolupráce v oblasti dopravy, energetiky a zlepšení
kooperace s devíti agenturami EU, včetně
policejního orgánu Europolu a Evropské kosmické
agentury, by mělo dojít během jednání
představitelů obou stran v úterý v Bruselu.

Novým ředitelem Inter-americké komise pro
lidská práva se stal Emilio Álvarez Icaza
Mexičan Emilio Álvarez Icaza se stal novým
ředitelem komise pro lidská práva, která jedná pod
hlavičkou Organizace amerických států (OAS). Na
tiskové konferenci mluvčí Inter-americké komise
pro lidská práva (IACHR) oznámili, že se p.
Álvarez Icaza stal ředitelem pro otevřeném
hlasování a nahrazuje tak ve funkci svého
předchůdce Santiaga Cantóna, který v čele komise
stál téměř 10 let.

V Pobřeží slonoviny proběhl útok na uprchlický
tábor pod ochranou OSN
Nejméně 7 lidí zemřelo a 13 bylo zraněno během
útoku na uprchlický tábor na severu země.
V táboře přitom působily jednotky OSN. Útok přišel
jen pár dnů poté, co ve čtvrtek byli v uprchlickém
táboře u města Duekoue zavražděni 4 lidé z etnika
Malinke. Tisíce uprchlíků se do táborů dostaly
poté, co minulý rok vzplálo v zemi po
prezidentských volbách násilí. Exprezident Laurent
Gbagbo tehdy odmítl předat moc nově zvolenému
Alassane Outtara. Etnikum Malinke stálo v bojích
na straně současného prezidenta Outtara.

Jižní Súdán zrušil rozhovory se Súdánem
V pátek Jižní Súdán obvinil Súdán z leteckého
útoku na své území. Súdán obvinění odmítá.
Přesto Jižní Súdán zrušil přímé rozhovory se
severním sousedem. Podle mluvčího jihosúdánské
armády Philipa Aguera byl za súdánským útokem
možný motiv zastavení bilaterálního vyjednávání.
Přitom první setkání prezidentů obou zemí od
dubnových sporů se uskutečnilo teprve minulou
neděli na summitu Africké unie (AU) v Etiopii.

Výsledkem jednání byla dohoda o vytvoření
demilitarizované oblasti podél společných hranic.

Egyptská banka prodala státní dluhopisy
Egyptská centrální banka v neděli prodala státní
dluhopisy v hodnotě 313 milionů USD. Banka
prodala pětileté dluhopisy v hodnotě 165 miliónů
USD, u kterých se výnosy budou pohybovat
v rozmezí 16,54 – 16,58 %. U dluhopisů na deset
let, které byly prodány v hodnotě 148 miliónů USD,
budou výnosy 16,99 – 17,04 %.

Súdánské palivové dotace nebudou zrušeny
Podle člena Strany národního kongresu (NCP)
Ibrahima Ghandoura nebudou palivové dotace
zrušeny nejméně do konce roku 2013. Súdánská
ekonomika, která po odtržení Jižního Súdánu a
jeho nerostného bohatství, prochází krizí, ušetří
důsledkem úsporným opatřením 1,6 miliardy USD.
Uvedená částka by měla být dostačující náhradou
chybějících peněz v rozpočtu. Súdán dále zatěžuje
červnový nárůst inflace na 37,2 %, což je
dvojnásobek oproti roku 2011. Snížení inflace se
očekává po skončení Ramadánu, kdy se zvedne
poptávka po některých potravinách. Súdánská
libra (SDG) je nyní k sehnání na černém trhu
v kurzu 1 dolar ku 6 librám, oficiální kurz je kolem
4,5.

Vzbouření vojáci napadli na Madagaskaru
vojenský tábor
Podle agentury Reuters napadli v neděli vzbouření
vojáci vojenský tábor blízko hlavního
madagaskarského letiště. Jelikož ozbrojené složky
obléhají napadené kasárny, není podle armády
důvod obávat se rozšíření násilí do ulic.
Vzbouřence vede bývalý bodyguard bývalého
ministra obrany Corporal Koto Mainty. Země je
oslabena kvůli násilí a politické nestabilitě od roku
2009, kdy se moci ujal Andry Raojelina, který
nahradil sesazeného prezidenta Marca
Ravalomanana, pobývajícího v současnosti v exilu
v Jihoafrické republice. Bývalý prezident byl
v nepřítomnosti odsouzen na doživotí za zabití
demonstrantů. Podle Ravalomananavova poradce
se politici příští týden setkají na Seychelách.

Rwanda přijde o část americké vojenské
pomoci 
Spojené státy americké snížily dotaci na vojenskou
pomoc Rwandě kvůli obvinění z podpory, cvičení a
vyzbrojování rebelů na východě Demokratické
republiky Kongo. Americké ministerstvo
zahraničních věcí uvedlo, že pomoc v hodnotě 200
tisíc USD, která byla původně určena pro Rwandu,
bude rozdělena mezi jiné státy. Přestože obvinění
potvrdila i ve své zprávě OSN, rwandská vláda ho
odmítá.

Unesený šéf libyjského olympijského výboru
byl propuštěn
Šéf libyjského olympijského výboru Ahmed Nabil
al-Taher al-Alam byl minulou neděli unesen
ozbrojenci v Tripolisu. Podle BBC se nezraněný
al-Alam vrátil domů dnes v brzkých ranních
hodinách. Al-Alam se stal prezidentem
olympijského výboru namísto syna bývalého
libyjského lídra Muhameda Kadaffi, který minulý
rok uprchl do Alžírska.

Prezidentem Indie byl zvolen Pranab Mukherjee
Mukherjee, který se v indické politice pohybuje již
od roku 1969, dříve zastával ve vládě funkci
ministra zahraničí, financí a obrany. Dále také
působil jako guvernér Mezinárodního měnového
fondu a Světové banky. Nový prezident tak
vystřídá někdejší prezidentku Indie Pratibhu Patil,
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která post zastávala od roku 2007. Pranab
Mukherjee získal ve volbách většinu hlasů, čímž
porazil svého největšího konkurenta Purno Agitoka
Sangmu, bývalého předsedu horní komory a
kandidáta opoziční Lidové strany.

Peking a jeho okolí zasáhly nejprudší přívalové
deště za posledních 60 let
Hydrometeorologický ústav vydal kvůli
nepřestávajícím dešťům další kalamitní varování,
dodal však, že srážky by už neměly dosáhnout
takové intenzity jako v průběhu noci. Během
přívalových dešťů přišlo o život na 10 lidí a mnoho
dalších se stále pohřešuje. V průběhu noci ze
soboty na neděli bylo nakonec evakuováno asi 15
tisíc lidí a 5 tisíc jich údajně stále zůstává mimo
své domovy. Deště způsobily i mnohé materiální
škody a kolaps dopravy jak na letištích a
nádražích, tak v městské hromadné dopravě.
Obyvatelé hlavního města kritizují na sociálních
sítích vládu, že nevydala varování, i když o
blížících se přívalových deštích věděla.

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.

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.

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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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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