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Podle OSN porušují lidská práva obě strany
konfliktu v Sýrii
Komise OSN došla k závěru, že v Sýrii dochází k
porušování lidských práv jak ze strany vlády
syrského prezidenta Bashara Al-Assada, tak ze
strany povstalců. Obě strany se podle OSN
dopustily zločinů vraždy, zabití bez soudu a
mučení. Situaci v Sýrii považuje OSN za stav
občanské války. Podle údajů povstalců bylo během
dnešního dne v Sýrii zabito 191 lidí. Bojovou zónu
ve městě Aleppo označila za vážnou i organizace
Human Rights Watch, která sleduje dodržování
lidských práv ve světě.

Podle amerického ministra obrany Izrael
nezaútočí na Írán
Na začátku srpna odmítly Spojené státy americké
případný izraelský útok na Írán. Izraelský generál a
ministr civilní obrany Matan Vilnai prohlásil, že
Izrael je připraven na válku s Íránem tak, jako
nikdy předtím, a že případný konflikt by trval
zhruba měsíc. Americký ministr obrany Leon
Panetta prohlásil, že nevěří, že Izrael chystá útok
na Írán. Izraelská strana také dodala, že veškeré
kroky budou konzultovat se svým nejbližším
spojencem, kterými jsou Spojené státy americké.

Brazílie hodlá investovat 66 miliard USD do své
infrastruktury
Brazilská vláda oznámila, že se chystá investovat
66 miliard dolarů do své infrastruktury. Měly by se
především posílit spojnice mezi hlavními
dopravními uzly tak, aby silnice mohly pojmout co
nejvíce dopravních prostředků. Projekt se týká i
posílení infrastruktury mezi letišti.

Tanzanská inflace klesá sedmým měsícem
Tanzanská meziroční inflace již po sedmé za
sebou klesla v červenci na 15,7 % z předchozích
17,4 % v důsledku pomalého růstu cen potravin a
energií. Cílem vlády je snížit inflaci na jednociferné
číslo do konce roku 2012. Podle ekonoma Haji
Semboja inflace v srpnu mírně stoupne či zůstane
beze změn na základě zvyšování cen potravin
během Ramadánu.  Vysoká inflace východoafrické
země byla způsobena vysokými cenami potravin a
paliv na mezinárodních trzích v loňském roce.

Společnost De Beers přesunula třídírnu
diamantů do Botswany
Přední světový producent diamantů De Beers
přesunul třídírnu diamantů z Londýna do hlavního
města Botswany Gaborone. V Gaborone mohou
být diamanty až v celkové hodnotě 6 miliard USD.
Smlouva o přesunu byla podepsána v září 2011
botswanskou vládou a firmou De Beers, která je
vlastníkem přední botswanské důlní společnosti
Debswana. Podle tiskové agentury AFP má
Botswana díky smlouvě možnost přímého prodeje
až 10 % manuálně zpracovaných drahokamů.

Egypt bude žádat o navýšení půjčky 
Podle ministra financí Mumtaz al-Saeeda bude
Egypt na rozhovorech se zástupci Mezinárodního
měnového fondu (MMF) žádat o navýšení půjčky
z původních 3,2 miliard USD na 4,8 miliard USD,
přestože původní půjčka ještě nebyla schválena.
Další kolo jednání, tentokráte s nově zvoleným
prezidentem Mursi, se má v Egyptě konat tento
měsíc. Ministr financí zároveň dodal, že země
požádala USA o grant v hodnotě 500 milionů USD
na podporu státního rozpočtu.

Mali odmítlo mezinárodní intervenci, vyjma
severu země
Armáda Mali bude souhlasit se vstupem jednotek
Hospodářského společenství západoafrických

zemí (ECOWAS) pouze na severu země, jinou
intervenci na svém území vylučuje. V Mali proběhl
22. března vojenský převrat a země od té doby čelí
politické krizi a stát se de facto rozdělil na dvě
území, když sever Mali navíc obsadily islamistické
skupiny, které prosazují zavedení islámského
práva šaría. Armáda sice předala moc civilní
přechodné vládě, přesto je kritizována, že
zasahuje do politického dění v zemi. ECOWAS
žádá OSN o mandát k nasazení do Mali 3000
jednotek.

V Mongolsku byl po několika týdnech
nestability zvolen nový premiér
Norov Altanhuyag, předseda Demokratické strany
a bývalý první místopředseda vládní koalice
v letech 2008 až 2012, byl v pátek zvolen do
funkce premiéra. Jeho jmenování přišlo po
několika týdnech krize a nestability na mongolské
politické scéně, která trvala od červnových voleb.
Úspěšné vytvoření vládní koalice Demokratické
strany a čtyř menších stran by mělo pomoci
obnovit důvěru zahraničních investorů, kteří se
obávali přesunu moci do rukou politických stran
preferujících znárodňování a převzetí kontroly nad
mongolským průmyslovým sektorem. Mongolská
ekonomika je v současné době na vzestupu
především díky roustoucí těžbě nerostných surovin
a stavbě potřebné infrastruktury, ohrožení důvěry
zahraničních investorů pro její růst tak představuje
vážnou hrozbu.

Čína: růst zahraničního obchodu v červenci
výrazně zpomalil
Hodnota exportu vzrostla v červenci meziročně o
pouhé 1%, a zaznamenala tak výrazný propad
oproti červnovému více než 11% růstu. Útlum
exportu nastal především vlivem snižující se
poptávky na klíčových čínských exportních trzích.
Současně import vzrostl v červenci o 4,7% ve
srovnání s růstem o 6,3% v červnu, což ukazuje na
současný pokles domácí spotřeby. Podle analytiků
jsou uvedená data výrazně horší, než se
pohybovaly původní odhady. Čínský export
zaznamenal v červenci nejnižší růst od listopadu
2009 a lze tak očekávat další stimulační opatření
čínské vlády na podporu růstu ekonomiky.

Rwandská inflace v červenci klesla
Rwandský statistický úřad v úterý uvedl, že
meziroční inflace klesla v červenci na 5,57 %
z 5,92 % předchozího měsíce v důsledku snížení
cen některých potravin, alkoholických nápojů a
tabákových výrobků. Ačkoliv celkově ceny potravin
stouply o 0,28 %, ceny chleba, masa a ryb klesly. 
Náklady na bydlení, energie a paliva vzrostly
během měsíce o 0,20 %.

Statoil prodala část průzkumné licence
společnosti Tullow v Mozambiku
Norská ropná společnost Statoil prodala 25% podíl
průzkumné licence firmě Tullow na průzkum plynu
v Mozambiku. Firma Statoil prohlásila, že
spolupráce umožní společnostem sdílet rizika při
zachování širokých pracovních zájmů. Zahájení
vrtných prací se očekává v roce 2013 a firmy
doufají v objevení dalšího lukrativního naleziště
plynu ve východní Africe. Tullow se zaměřením na
Afriku již menšinově vlastní těžební licence
v Tanzanii.

Keňa neočekává do prosince problémy s
dodávkami potravin
Podle keňského ministerstva zemědělství země
očekává do prosince stabilní dodávky potravin
v důsledku letošní vyšší produkce základních
plodin zahrnující rýži, kukuřici a pšenici. Zároveň

nevylučuje růst cen potravin v reakci na vyšší ceny
obilí na mezinárodních trzích, které zapříčinila
sucha ve Spojených státech amerických a u
dalších producentů potravin. OSN v minulém týdnu
varovala před možnou potravinovou krizí, jako byla
krize v letech 2007/2008.

Představitelé hlavních japonských
parlamentních stran se shodli na konání
všeobecných voleb
Japonský ministerský předseda Yoshihiko Noda ve
svém prohlášení uvedl, že vládní a dvě hlavní
opoziční strany se shodly na konání všeobecných
voleb. Ty by se podle premiéra měly uskutečnit
brzy poté, co japonský parlament schválí nový
daňový zákon. Opoziční Liberálně-demokratická
strana a strana Nové Komeito zvýšily tlak na
japonského premiéra, který se zavázal rozpustit
japonský parlament výměnou za opoziční podporu
návrhu vládního zákona. Nové daňové zákony, v
případě jejich schválení, navýší sazbu prodejní
daně do roku 2015 na 10%.

Maloobchodní prodej ve Spojených státech
rostl v červenci nejrychleji za posledních 5
měsíců
Podle posledních údajů došlo v červenci k
meziměsíčnímu růstu maloobchodního prodeje o
0,8% a oproti stejnému období minulého roku o
4,1%. Podle analytiků stojí za neočekávaným
růstem prodejů především snížení cen pohonných
hmot a pokles nezaměstnanosti. Největší růst pak
zaznamenal prodej stavebního materiálu, nábytku,
automobilů a zdravotnického materiálu.

Banka Standard Chartered zaplatí vyrovnání
340 milionů amerických dolarů, aby urovnala
obvinění z praní špinavých peněz
Úřad pro finanční služby obvinil banku z praní
špinavých peněz v celkové hodnotě 250 miliard
amerických dolarů. Banka přistoupila na dohodu a
zaplatí 340 milionů amerických dolarů, navíc bude
v její newyorské pobočce působit po dva roky
monitorovací skupina, která bude dohlížet na
transparentnost transakcí. Banka Standart
Chartered od počátku nařčení odmítala, mimo jiné
získala po obvinění i podporu Bank of England, i
přesto však na dohodu přistoupila.

Zástupkyně generálního tajemníka OSN pro
humanitární otázky navštívila Sýrii
Zástupkyně generálního tajemníka OSN pro
humanitární otázky Valeri Amos v úterý zahájila
třídenní návštěvu Sýrie a Libanonu. Podle OSN se
situace v Sýrii znatelně zhoršila. Roste počet
uprchlíků ze země do okolních zemí. Návštěva
Valeri Amos má především přitáhnout pozornost
světové veřejnosti k problematice Sýrie a vytvořit
apel na přední politiky, aby přijali taková opatření,
která pomohou situaci v zemi zklidnit. V Sýrii se
setkala se syrským předsedou vlády Wael
al-Halakim. V Libanonu se sejde s rodinami
uprchlíků. Spojené státy americké vyzvaly ostatní
státy, aby odmítly vládu syrského prezidenta
Bashara Al-Assada a podpořily syrské povstalce.

OSN oznámila navýšení registrací uprchlíků ze
Sýrie
OSN otevřela v Libanonu další registrační centrum
pro syrské uprchlíky. OSN je nyní schopna
registrovat 700 uprchlíků denně. Podle Úřadu
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v
Jordánsku, Libanonu, Iráku a Turecko registrováno
157 577 uprchlíků a tisíce přicházejí každý den. V
Libanonu čekají tisíce uprchlíků na registraci.
Registrace je nutná pro umístění v uprchlickém
táboře, přístup k medicínské pomoci či k zajištění
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školní docházky pro děti uprchlíků. Mnoho
uprchlíků také přichází ze syrského města Aleppo,
odkud je dle informací OSN vyhánějí vládní
jednotky syrského prezidenta Bashara Al-Assada.

NATO zadrželo 6 pirátů v Adenském zálivu
NATO zajalo v Adenském zálivu pirátskou loď, v
podobě tradiční arabské plachetnice, tzv. Dhau.
Během operace spolupracovala Severoatlantická
aliance a Evropská unie. Loď detekovalo plavidlo
EU Lafayette a předalo zprávu jednotkám NATO z
mise "Operation Ocean Shield". Speciální
nizozemská jednotka z lodi HNLMS Rotterdam
poté loď obsadila a zajala její posádku. Šest pirátů
bylo zadrženo a loď byla propuštěna.
Komodor Ben Bekkering, velitel mise NATO v
Adenském zálivu, prohlásil zadržení těchto osob
za důkaz tlaku, který NATO na piráty vyvíjí a
znemožňuje jim operace na otevřeném moři.

V Afghánistánu došlo k největšímu útoku v
letošním roce
Během úterý proběhlo 14 bombových útoků na
území Afghánistánu. Zahynulo při nich 46 lidí. K
největšímu počtu obětí došlo ve městě Zaranj,
hlavním městě provincie Nimroz, kde se odpálilo
několik sebevražedných atentátníků a zahynulo
zde 25 civilistů a 11 příslušníků afghánské policie.
Jedná se o největší útok v tomto roce. K útoku se
zatím nikdo nepřihlásil.   Množící se útoky v
Afghánistánu komplikují Severoatlantické alianci
odchod vojsk ze země, který Aliance schválila na
summitu v Chicagu.  V květnu varoval před
komplikující se situací v Afghánistánu americký
ministr obrany Leon Panetta, který upozornil na
přetrvávající aktivity hnutí Taliban.

Indonésie zvýší výdaje na obranu země 
Indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono
minulý týden oznámil, že indonéská vláda chystá
na příští rok zvýšení nákladů na obranu země
přibližně na hodnotu 8,1 miliardy USD. Větší
finanční prostředky mají sloužit především k
modernizaci zastaralé výzbroje armády a aktivnější
účasti indonéských jednotek na zahraničních
mírových misích. Rozpočet na obranu se
v Indonésii, která patří díky 6% ročnímu růstu HDP
k nejrychleji a nejstabilněji rostoucím
východoasijským ekonomikám, zvýšil od roku 2004
více než trojnásobně.

Čína poskytne severokorejské ekonomice další
podporu
Podle prohlášení náměstka čínského ministra pro
obchod Chena Jiana se Čína zavázala k
podpoře rozsáhlých investic čínských společností
na území Severní Korey. Prioritami jsou dvě
ekonomické zóny založené na jaře minulého roku
– zóna Rason na východním pobřeží KLDR a zóna

Hwanggumphyong. Zároveň se Čína zavázala
posílit spolupráci při budování severokorejské
infrastruktury. Podle čínských vládních
představitelů by tyto investice mohly pomoci
vstupu izolovaného a ekonomicky upadajícího
Pyongyangu do mezinárodní komerční sféry.
Vyjádření náměstka Chena Jiana také
koresponduje s nedávnou návštěvou vlivného
strýce severokorejského vůdce Kim Jong-una
v Pekingu a je dalším ze signálů svědčících o
snahách Severní Korey nastartovat nutné
ekonomické reformy.

Velká Británie pošle Malawi 4,7 milionů USD na
potravinářskou pomoc
Na 1,6 milionů lidí čelí v Malawi nedostatku
potravin. Velká Británie v rámci Světového
potravinového programu OSN pošle 4,7 milionů
USD. Země se dostala do ekonomických problémů
během působení exprezidenta Bingu wa
Mutharika. V červenci Mezinárodní měnový fond
(MMF) schválil půjčku v hodnotě 156,2 milionů
USD na podporu ekonomiky, v červnu Spojené
státy americké poslaly na podporu rozvoje
malawské elektrické sítě 350 milionů USD.

Tisíce tuniských žen protestovaly v ulicích za
svá práva
Na 6000 lidí, převážně žen, se sešlo v ulicích
hlavního města Tunis, aby demonstrovali proti
možným ústavním změnám, které by mohly zhoršit
postavení žen v zemi. Ve volbách se po jasmínové
revoluci dostala vládnoucí strana Ennahda, na níž
v současnosti tlačí salafistická strana, která
prosazuje islamistické právo šaría. Salafistíé
rovněž požadují revizi zákona z roku 1956, který
tuniským ženám garantuje stejná práva. Tunisko
patří z arabských zemí k nejliberálnější z pohledu
postavení žen.

Peru bude hostit summit latinskoamerických a
arabských zemí
V říjnu proběhne již třetí summit
latinskoamerických a arabských zemí. Tentokrát se
setkání zúčastní 21 arabských a 11
latinskoamerických zemí. Mezi nepozvané země
se řadí Paraguay kvůli momentálním politickým
problémům a Sýrie. Tento summit byl posunut z
minulého roku na letošní říjen právě kvůli
politickým nepokojům v Sýrii.

 Prozatímní malijský premiér byl znovu
jmenován do funkce 
V Mali proběhl vojenský převrat 22. března a moci
se chopila armáda. Následně byl jmenován
prozatímním premiérem Cheick Modibo Diarra,
jenž měl sestavit přechodnou vládu, která zemi
dovede k volbám. Mezinárodní společenství
obvinilo malijskou vládu z nečinnosti a žádá

vyřešení politické nestability v zemi, především na
severu Mali, který je ovládám islamistickými
povstalci. Diarra byl do funkce premiéra znovu
jmenován prozatímním prezidentem Dioncoundem
Traore a má 72 hodin na sestavení nové vlády.

Keňská CfC Stanbic Bank hlásí vyšší zisky
Jedna z největších keňských bank CfC Stanbic
Bank, která je hlavní firmou CfC Holdings,
v pondělí oznámila nárůst nezdaněného zisku o
36,5 % za prvních šest měsíců tohoto roku, avšak
neuvedla příčinu vyšších výnosů. Nezdaněný zisk
za prvních šest měsíců činí 21,1 miliónů USD.
 Došlo také ke zvýšení cen akcií na 0,0475 USD
z 0,0238 USD za stejné období v minulém roce.

Súdán: Dohoda týkající se hranic s Jižním
Súdánem je pravděpodobná
Súdánský viceprezident al-Haj Adam Youssefa
uvedl, že smlouva o hranicích mezi Súdánem a
Jižním Súdánem je pravděpodobná. Dohoda by
obnovila vývoz jihosúdánské ropy, který byl
zastaven v lednu. Súdán požaduje hraniční
dohodu týkající se 1800 km dlouhé hranice.
Ochranné pásmo bude vytyčeno po uzavření
smlouvy. Na konci srpna by mělo za účasti Africké
unie (AU) dojít k obnovení jednání a dořešení
hranic a dalších sporných otázek.

Saudská Arábie poskytne barmské muslimské
menšině Rohingya finanční pomoc o velikosti
50 milionů USD
Saudskoarabský král Abdullah bin Abdul Aziz Al
Saud nařídil poskytnutí finanční pomoci barmské
muslimské menšině na základě zpráv organizací
na ochranu lidských práv, které upozornily na
pokračující útlak menšiny Rohingya ze strany
barmských bezpečnostních sil. Násilnosti začaly
narůstat během červnových nepokojů mezi
buddhistickou většinou a muslimskou menšinou v
barmském státě Rakhine a vyžádaly si na 77 obětí.
Podle studií organizací Human Rights Watch a
Amnesty International se Rohingyové stali terčem
masového zatýkání, zabíjení a znásilňování. V
Barmě žije až 800 tisíc příslušníků této skupiny,
kteří však nejsou vládou uznáváni jako oficiální
menšina.

Inflace Pobřeží slonoviny stoupla
Národní statistický úřad ve čtvrtek oznámil, že
meziroční inflace Pobřeží slonoviny v červenci
stoupla na 1,7 % oproti 1 % v červnu. Měsíční
zpráva ukázala 2,1% růst cen potravin,
nealkoholických nápojů, 2,7% energií, vody a
nákladů za dopravu. Naopak ceny za komunikaci a
zdravotní péči klesly. Ekonomika země představuje
asi 40 % z celkové západoafrické měnové unie
CFA franku, kterou tvoří osm zemí.
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zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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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