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Egypt má nového premiéra
Egyptský prezident Mohamed Mursi jmenoval na
post premiéra málo známého ministra vodních
zdrojů a zavlažování Hisham Kandilu.
Premiérovým primárním úkolem je sestavit novou
vládu. Kandil je nezávislým politikem a
nesympatizuje s žádnou islamistickou skupinou.
Podle agentury Reuters se očekávalo, že kvůli
zhoršené ekonomické situaci zaujme post
premiéra kvalifikovaný ekonomický specialista, což
by uvítali i investoři.

Podle vyšetřovací komise ignorovala japonská
vláda a elektrárenská společnost TEPCO
nebezpečí spojené s jadernou energií
Vyšetřovací komise, která byla jmenována
japonskou vládou, přišla ve své závěrečné zprávě
s tvrzením, že ignorování nebezpečí spojené
s jadernou energií umožnilo nehodu elektrárny
Fukushima. Podle zprávy bylo hlavní chybou to, že
společnosti provozující jaderné elektrárny i
japonská vláda nevěřily tomu, že by se nějaká
vážná nehoda mohla opravdu stát. Závěrečná
zpráva komise tak přinesla znovuotevření debaty,
zdali jsou i ostatní jaderné elektrárny připraveny, i
přes nová bezpečnostní pravidla, na případné
přírodní katastrofy či jiné nehody.

Prezident Jižní Koreji se dnes omluvil za
úplatkářský skandál, ve kterém figuroval i jeho
bratr
Prezident Jižní Koreji Lee Myung-bak se dnes
veřejně omluvil a prohlásil, že za skandál přijímá
plnou zodpovědnost, neboť dle jeho slov, všechno
byla jeho chyba. V úplatkářské kauze byli zapleteni
i prezidentovi poradci a jeho starší bratr. Podle
vyšetřovatelů měl bratr prezidenta Lee Sang-deuk
přijmout úplatek ve výši téměř 530 tisíc USD od
dvou bankéřů. Lee Sang-deuk měl poté za tento
úplatek zařídit, aby se jim vyhnuly auditorské
kontroly. Na konci svého projevu se jihokorejský
prezident hluboce poklonil svému lidu.

Mezinárodní měnový fond schválil půjčku 156,2
miliónů USD pro Malawi
Mezinárodní měnový fond (MMF) v pondělí schválil
půjčku ve výši 156,2 miliónů USD pro nově
zvolenou malawskou vládu s cílem zvýšit
ekonomický růst země z nynějších 4,3 % na
nejméně 6,5 % do roku 2015. MMF poskytne
Malawi okamžitou částku 19,5 miliónů USD.
Prezidentka Joyce Banda po svém dubnovém
nástupu k moci devalvovala malawskou měnu
kwacha. Meziroční inflace v květnu stoupla na 17,3
%.

PZ Cussons Plc hlásí nižší zisky kvůli
nepokojům v Nigérii
Britská společnost vyrábějící mýdla a šampóny PZ
Cussons Plc zaznamenala nižší zisky v důsledku
vyšších cen surovin a horších podmínek na trzích
v Nigérii a Austrálii. Zisky klesly na 75,2 miliónů
USD z 168,8 miliónů USD minulého roku. Zhoršení
podmínek na nigerijském trhu způsobily
náboženské nepokoje a lednová 8denní stávka
proti zrušení palivových dotací. Příjmy z Afriky tvoří
40 % celkových příjmů společnosti. Akcie
společnosti klesly od začátku roku o 10 %.

Jihoafričtí pracovníci a zaměstnavatelé v
ropném sektoru uzavřeli dohodu o výši mzdy
Odborová organizace Solidarita oznámila, že mezi
pracovníky v ropném sektoru a zaměstnavateli
došlo k dohodě o výši mzdy na příští dva roky.
Platy zaměstnanců by se měly zvýšit o 8 % už za
letošní rok, od dubna 2013 o další 2 %. Mezi velké
firmy v regionu patří Sasol, PetroSA a Engen.

Dohoda má odvrátit stávky podobné těm loňským,
které negativně postihly největší africkou
ekonomiku.

Italský soud uvolnil libyjské akcie společnosti
Eni
Soud v Itálii uvolnil akcie italské ropné společnosti
Eni, který vlastnila Libyan Investment Authority
(LIA) s vlivem rodiny bývalého libyjského vůdce
Muammara Kadaffiho. Podíl 0,58 % v Eni byl
společně s dalšími aktivy zabaven letos na příkaz
Mezinárodního trestního soudu (ICC). Očekává se,
že v září soud uvolní i zbývající libyjské podíly
v italských společnostech, jako je největší italská
banka UniCredit, bezpečnostní firma
Finmeccanica, automobilová společnost Fiat či
fotbalový tým Juventus.

Marathon oil expanduje do Keni
Společnost produkující ropu a zemní plyn
Marathon Oil Corp expanduje do Keni, kde se
bude věnovat průzkumu ložisek ve spolupráci
s Africa Oil Corp.  Průzkum ložisek bude
společnost Marathon Oil stát až 43,5 milionů USD
v příštích třech letech. Společnosti se také dohodly
na spolupráci v Etiopii, kterou avšak musí potvrdit
vláda. Akcie společnosti Marathon Oil klesly za
posledních pět měsíců o 25 %.

Al-Shabaab popravil zrádce ve vlastních řadách
Islamistická militantní skupina Al-Shabaab
v Somálsku popravila tři bojovníky z vlastních řad
za zradu. Dva špioni CIA byli odsouzeni za
navádění amerických střel a zabití spolubojovníků,
třetí byl odhaleným britským špionem. Jde o vůbec
první případ, kdy pod tlakem Africké unie (AU),
keňských, etiopských a amerických vojáků skupina
Al-Shabaab přiznala zabití vlastních bojovníků
kvůli zradě. Vyšetřování uvnitř skupiny i nadále
pokračuje.

Jižní Súdán nabídl Súdánu dohodu a finanční
kompenzaci
Devět dní před vypršením lhůty OSN pro vyřešení
sporů, Jižní Súdán nabídl Súdánu odpuštění
celého dluhu 4,9 miliard USD a kompenzační
balíček v hodnotě 3,2 miliardy USD na pokrytí
chybějících peněz v rozpočtu.  Původní návrh
přitom byl 2,6 miliard USD. Nabídka zahrnuje i výši
tranzitních poplatků dvou súdánských ropovodů na
9,1 USD a 7,26 USD za barel, což stále
nedosahuje súdánského požadavku 36 USD za
barel.  Jižní Súdán doufá, že návrh usnadní
jednání mezi zeměmi. Súdán se k nabídce zatím
nevyjádřil.

Čína schválila zřízení vojenské posádky na
sporném území Paracelských ostrovů v
Jihočínském moři
Velení posádky bude umístěno v nově založeném
městě Sansha v oblasti Paracelských ostrovů,
které bylo zřízeno jako administrativní a vojenské
správní centrum celé oblasti Jihočínského moře
nárokované Čínou. Tuto sobotu bylo též na
základě hlasování přibližně 1 100 obyvatel čínské
národnosti souostroví Xisha, Zhongsa a Nansha
zvoleno 45 zákonodárců do nově vzniklého
lidového sněmu. Vietnam založení města Sansha
a další následné kroky ostře odsoudil. Vznik
administrativního centra též zvýšil napětí i mezi
čínskou a filipínskou vládou.

Čínský premiér Wen Jiabao varuje před
nepříznivou situací na čínském trhu práce
Čínský premiér Wen Jiabao tuto neděli v
prohlášení zveřejněném na oficiální internetové
stránce čínské Státní rady varoval před rostoucím

tlakem na čínském trhu práce. Ten vzniká vlivem
zpomalení ekonomického růstu Číny a jeho
důsledkem prý bude více komplikovaná a bolestivá
situace v oblasti vytváření vhodných pracovních
míst. Wen Jiabao dále prohlásil, že negativní
dopady světové finanční krize na čínskou
nezaměstnanost budou trvat ještě nějakou dobu a
povedou k rostoucímu napětí mezi pracovní
nabídkou a poptávkou. Čínská ekonomika ve
druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostla o 7,6% a
zaznamenala tak nejpomalejší růst za poslední 3
roky.

Centrální banky Indonésie a Číny podepsaly
dohodu o investicích
Podle smlouvy podepsané tuto sobotu mezi
centrálními bankami Číny a Indonésie umožnila
čínská strana indonéské investice do čínského
mezibankovního dluhopisového trhu. Tento krok
reflektuje podle mluvčího indonéské banky úzké
pouto mezi oběma centrálními bankami. Indonéská
centrální banka touto smlouvou získala možnost
šířeji diverzifikovat svoje zahraniční devizové
rezervy, které v současnosti dosahují přibližně 106,
5 miliardy USD.

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
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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.
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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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