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Ekonomika Spojených států rostla v posledním
čtvrtletí více, než se původně předpokládalo
Podle nejnovějších údajů rostl hrubý domácí
produkt o 1,7%. I přes překonání původně
odhadované míry růstu 1,5% však není nárůst
dostatečně velký na to, aby měl větší vliv na stále
se zvyšující míru nezaměstnanosti, která dosáhla
hranice 8,3%. Spolu s hrozbou evropské dluhové
krize a strachu z masivních vládních škrtů v roce
2013 tak všechny tyto ukazatele podle analytiků
v dlouhodobém výhledu povedou k dalším
zásahům Federálního rezervního systému (FED)
do ekonomiky.

Pákistánská ministryně zahraničí vyzvala USA
k ukončení útoků bezpilotních letounů
Pákistánská ministryně zahraničí Hina Rabbani
Khar vyzvala USA k okamžitému ukončení všech
útoků bezpilotních letadel na území Pákistánu.
Útoky dronů označila za nelegální a
kontraproduktivní. Napětí mezi Islamabádem a
Washingtonem podle jejího názoru neskončí,
dokud USA útoky nezastaví. Bezpilotním letounům
NATO se ovšem podařilo před několika dny zabít
jednoho z vůdců Talibanu. USA tak nemají zájem
na ukončení těchto útoků. Kritizují také, že
Pákistán není schopen teroristickou síť Haqqani,
jež spolupracuje s Talibanem, zlikvidovat.

Rusko vyzvalo USA k urychlené ratifikaci
Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných
zkoušek
Smlouva pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek
(CTBT) byla přijata OSN již v roce 1996. Některé
jaderné velmoci, jako např. USA, ovšem odmítly
smlouvu podepsat. RIA Novosti citovala
předsedkyni ruského senátu Valentinu Matviyenko,
která vyzvala USA, aby smlouvu ratifikovaly.
Učinila tak při příležitosti konání konference
"From Nuclear Testing to Nuclear Free World (Od
jaderných zkoušek ke svobodnému světu)", která
se koná v hlavním městě Kazachstánu, v Astaně.
Konference se účastní 75 států a více než 200
mezinárodních organizací, včetně OSN a MAAE.

Řecko jedná o programu úspor ve výši 11,5
miliardy eur
Řečtí koaliční partneři se sešli tuto středu aby
prodiskutovali program úspor ve výši 11,5 miliardy
eur potřebný pro udělení další půjčky od EU a
MMF. Koaliční partneři premiéra Antonise
Samarase se však vzpírají proti plánovaným
škrtům důchodů a dávek a snížování platů
armádního a policejního personálu. Nové úspory
mají být uplatňované v příštích dvou letech. Řecko
dále doufá, že dostane možnost prodloužit
program úspor o dva roky, tedy do roku 2016, aby
tak zabránilo dalšímu prohloubení recese.

Představitelé EU údajně chystají summit
zaměřený na rozpočet bloku
Dle zdroje agentury AFP by se měl summit
uskutečnit v listopadu v pauze mezi již
naplánovanými summity v říjnu a prosinci, které by
se měly týkat především finanční situace Řecka a
Španělska. Očekává se, že v době velkých
úsporných opatření bude rozpočet EU pro
následující roky (2014-2020) kontroverzním
tématem. Zatímco někteří představitelé bloku
požadují zvýšení rozpočtu, britský premiér David
Cameron chce vyjednat nejprve omezení a poté
zmrazení některých stálých výdajů unie.

Španělský region Katalánsko požádá vládu o
finanční pomoc ve výši 5 miliard eur
Katalánsko, které je
hospodářsky nejdůležitějším španělským

regionem, dle informací BBC požádá španělskou
vládu o pomoc ve výši 5 miliard eur. Dříve o pomoc
požádaly i regiony Valencie a Murcia. Zpráva
přichází v době, kdy oficiální údaje potvrdily, že
ekonomika země se v 2. čtvrtletí roku propadla o
0,4% po poklesu o 0,3% v prvních třech měsících
roku. Dle španělského ministra financí Cristóbala
Montora se španělská ekonomika bude nacházet v
recesi i v příštím roce. Přetrvávají tak spekulace,
že země bude muset v budoucnu požádat o plnou
finanční záchranu.

Zaměstnanci Lufthansy budou nejspíše opět
stávkovat, nedohodli se na zvýšení mezd
Zástupci zaměstnanců největších německých
aerolinii Lufthansa se se společnosti nedohodli
na zvyšování mezd, do stávky by tak mohli jít již ve
čtvrtek. Odbory požadují, aby po tříletém období
beze změn došlo k zvýšení mezd o 5% po dobu
15ti měsíců, počínaje lednem 2013. Poslední
nabídka letecké společnosti se však pohybuje na
3,5%. Společnost se obává konkurence
nízkonákladových společností, zmrazuje proto své
investice a oznámila propuštění 3,500
zaměstnanců.

Ukrajinský kasační soud zamítl stížnost
opoziční političky Juljie Tymošenko
Bývalá ukrajinská premiérka podala k soudu
stížnost týkající se sedmiletého trestu odnětí
svobody, jenž jí byl udělen kvůli překročení
pravomocí při podpisu smlouvy o dodávkách
ruského plynu v roce 2010. Evropská unie, která
celý případ sleduje, uvedla, že je "rozhodnutím
soudu zklamaná". Již dříve právníci bývalé
premiérky uvedli, že pokud dojde k nynější situaci,
obrátí se na Evropský soud pro lidská práva ve
Štrasburku. Dle političky bylo její zatčení politicky
motivované a nedošlo k žádnému soudnímu
přezkumu.

Keňa: Došlo k poklesu cen kávy
Ceny keňské kávy se v důsledku poklesu cen na
světových trzích a špatné poptávce snížily z 310
USD na 267 USD za pytel kávy. Podle Nairobi
Coffee Exchange  (NCE) se z nabízených 21,9
tisíc pytlů prodalo pouze 5,7 tisíc. Jelikož káva
tvoří pouze 5 % celkové keňské produkce, ceny
kávy se řídí vnějšími okolnostmi, jako je krize
v eurozóně, která přispěla k letošním nižším
cenám a poklesu poptávky po keňské kávě.

Somálský expremiér vyplatí oběti mučení
Americký federální soud v úterý rozhodl, že bývalý
somálský premiér a ministr obrany Mohamed Ali
Samantar musí zaplatit 21 miliónů USD jako
kompenzaci obětem mučení a porušování lidských
práv. Trest se vztahuje k činům spáchaným v 80.
letech, kdy byl Samantary u moci. Samantar musí
každému ze sedmi žalobců vyplatit 3 milióny USD
na náhradu škody a kompenzaci. Bývalý premiér
žije od roku 1997 v USA, kde byl Nejvyšším
soudem v roce 2010 zbaven diplomatické imunity.
Samantar v současné době prochází konkurzním
řízením, dokud nebude vyřešeno, není nucen
uhradit žádné odškodné.

Senegalský prezident: Peníze určené na
financování senátu by měly být použity na
povodňová opatření
Senegalský prezident Macky Sall vyzval stát ke
zrušení senátu a využití ušetřených peněz
k financování povodňových opatření. Sall přerušil
svou návštěvu Jihoafrické republiky v důsledku
rozsáhlých povodní, jež zasáhly Senegal a
vyžádaly si nejméně 13 životů. Peníze určené pro
senát, více než 15 miliónů USD, by byly využity

k výstavbě protipovodňové ochrany. Na zlepšení
senegalské protipovodňové ochrany převážně na
předměstí Dakaru, přislíbila v květnu Světová
banka (SB) 55,6 miliónů USD. Odhaduje se, že
tisíce lidí bylo nuceno opustit své domovy kvůli
rozsáhlým povodním způsobeným silnými dešti,
které zasáhly západní Afriku.

Nigerijský ministr pro energetiku odstoupil
Ministr pro energetiku Barth Nnaji rezignoval
pouhé dva měsíce před plánovaným začátkem
privatizace energetického sektoru. V místních
novinách se objevila zpráva, že firma, v níž má
ministr podíl, se bude v privatizačním procesu
ucházet o dva energetické podniky. Sám Barth
Nnaji důvod svého odstoupení neuvedl. Nigérie je
podle Transparency International řazena mezi
země s největší korupcí na světě. Země plánuje
privatizovat 17 energetických společností a slibuje
si od toho zefektivnění energetické sítě a snížení
korupce.

Somálsko má nového předsedu parlamentu
Novým předsedou parlamentu se stal expremiér
Mohamed Osman Jawaari, když získal většinu
hlasů. Před Somálskem stojí nyní volba nového
prezidenta, jež byla naplánována na 20. srpna a
nový termín nebyl zatím stanoven. Nový prezident
bude mít za úkol vytvořit protikorupční instituce a
ukončit dvě dekády politické nestability. Somálsko
se ocitlo v politické krizi v roce 1991 po převratu,
který svrhl generála Mohamed Siad Barreho.

Jihoafrická republika ujišťuje investory
Jihoafrická ministryně pro těžbu Susan Shabangu
uvedla, že země poskytuje i nadále ochranu pro
zahraniční investice v těžebním sektoru, čímž
reagovala na poslední události v dole Marikana,
kdy při stávce za vyšší platy zemřelo na 44 lidí.
Jihoafrická republika zvažuje znárodnění
těžebního průmyslu, začít by se mělo do konce
letošního roku. Vládnoucí strana Africký národní
kongres (ANC) ale není v otázce znárodňování
jednotná.

Lonmin zaznamenal příchod pouze 8 %
zaměstnanců
Důlní společnost a třetí největší světový producent
platiny Lonmin uvedl, že se v úterý do služby
v jihoafrickém dole dostavilo pouze 8 % horníků.
Společnost se snaží obnovit těžbu, která se
zastavila na dva týdny v důsledku stávky, při které
zemřelo 44 lidí. Lonmin dále informoval o
nepodložených zprávách ohledně ranních úterních
střetech v dole Karee, zprávy o dalších incidentech
nebyly hlášeny.

Ekvádor: Velká Británie přestala zemi hrozit ve
věci udělení azylu zakladateli Wikileaks
Tak se vyjádřil ekvádorský prezident Rafael
Correa. Podle něj Ekvádoru, po udělení azylu
zakladateli Wikileaks Julianu Assangeovi, nic
nehrozí. Velká Británie se k věci vyjádřila se slovy,
že ani nikdy zemi nehrozila. Ekvádorská
ambasáda ve Velké Británii zároveň obdržela
oficiální dopis, ve kterém Velká Británie vyzývá k
"uklidnění situace".

Kolumbijská vláda vyjednává o míru s
levicovou guerrilou FARC
To potvrdil prezident Kolumbie Juan Manuel
Santos. Jednání s nejznámější levicovou guerrilou
FARC by tak mohla ukončit téměř 50 let trvající
spor mezi oběma stranami. Prezident Santos i přes
toto potvrzení nesdělil bližší informace. Podle
místních médií ale zástupci obou stran již
podepsali první smlouvy. Stát se tak mělo v
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kubánské Havaně.

EU: Somálsko musí vytvořit novou vládu 
Vysoká představitelka Evropské unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine
Ashton po pondělní návštěvě Somálska uvedla, že
somálští lídři musí zformovat novou vládu, která
bude schopná činnosti v ekonomicky i politicky
křehké východoafrické zemi. Klíčovým bodem
k utvoření vlády je volba nového předsedy
parlamentu a prezidenta, k čemuž mělo dojít před
20. srpnem, ale i přes zahraniční tlak se tak
nestalo. Západní diplomaté doufají, že půjde
pouze o několikatýdenní zdržení a dojde k posunu
v somálském reformním procesu.

Jihoafrická republika se snaží uzavřít dohodu
ohledně mezd horníků
Jihoafrické ministerstvo práce uvedlo, že stát
usiluje o uzavření mírové dohody s důlními odbory
ohledně mezd a ukončit tak stávku, která
ochromila důlní společnost Lonmin. V úterý se
uskutečnilo setkání představitelů Národního svazu
zaměstnanců dolů (NUM), Asociace důlních a
stavebních odborů (AMCU) a management firmy
Lonmin asi 120 kilometrů západně od
Johannesburgu ve městě Rustenburg. Podle
ministerstva se ve středu očekává uzavření mírové
dohody.  Třetí největší světový producent platiny
Lonmin přichází v důsledku stávky o 2500 oz kovu
za den, při čemž se těžba zastavila skoro před
dvěma týdny. Dohoda by měla ukončit stávku, při
které v minulém týdnu zemřelo 44 lidí.

NATO jmenovalo zvláštní zástupkyni pro
bezpečnost žen
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen jmenoval zvláštní vyslankyni pro
bezpečnost žen. Severoatlantická aliance tuto
funkci obsadila poprvé ve své historii. Cílem
zvláštní zástupkyně bude dohlížet na naplňování
rezoluce OSN 1325 o míru a bezpečnosti žen.
Zvláštní zástupkyní se stala norská diplomatka
Mari Sk

Američtí vojáci, kteří zavinili incidenty v
Afghánistánu, byli administrativně potrestáni
6 amerických vojáků, kteří v únoru 2012 spálili na
základně Bagram v Afghánistánu Korán a další
náboženské texty a vyvolali tak v zemi rozsáhlé
nepokoje, při nichž zahynulo na 30 lidí, byli
potrestáni. Americká armáda jim snížila hodnost a
zmrazila platy. Stejným způsobem byli potrestáni i
3 američtí vojáci, kteří vyvolali v Afghánistánu
pohoršení, když pózovali s těly mrtvých povstalců.
Oba incidenty tak byly vyšetřeny a posouzeny v
rámci americké armády a nedošlo tak ke
kriminalizaci obviněných. Administrativní trest byl
obecně očekáván.

Vláda Gambie potvrdila popravu devíti osob
Devět vězňů bylo v neděli zastřeleno popravčí
četou navzdory mezinárodnímu nesouhlasu, čímž
vláda potvrdila zprávu Amnesty International
z minulého týdne. Lidsko-právní organizace a
mezinárodní společenství požadovaly, aby
prezident Yahya Jammeh odstoupil od
plánovaných 47 poprav. Mezi popravenými byli
především bývalí úředníci a nejvyšší vojenští
důstojníci, kteří byli vězněni za zradu od roku
1994, kdy se prezident Jammeh převratem stanul
v čele země. Vysoká představitelka Evropské unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashton vyzvala k okamžitému zastavení
poprav. Trest smrti byl v Gambii zrušen
exprezidentem Dawda Jawarem, v roce 1995 ho
obnovil prezident Jammeh.

Egyptský prezident odmítl devalvaci měny
Lidová revoluce, odstoupení exprezidenta Husni
Mubaraka a politická krize měla za následek, že
ekonomika Egypta zpomalila. Nový egyptský
prezident Mohamed Mursi vyloučil devalvaci měny
a vyšší daně, naopak bude spoléhat na investice,
cestovní ruch a vývoz. V minulém roce se
egyptská inflace zvýšila a hospodářský růst značně
zpomalil. Ekonomové tvrdí, že Egypt musí vytvořit
na 700 000 pracovních míst ročně a zaměřit se na
6% ekonomický růst. Minulý týden vláda oficiálně
požádala Mezinárodní měnový fond (MMF) o
navýšení půjčky na 4,8 miliard USD. Zvýšení daní
v nejbližší době prezident Mursi odmítl. „Daňový
systém ale potřebuje revizi, aby se státní podpora
dostala těm, kteří ji skutečně potřebují,“ uvedl.

Ve Spojených státech byl zahájen nominační
sjezd Republikánské strany, kvůli přicházející
bouři Isaac byl však ihned přerušen do úterý
Sjezdu se bude účastnit okolo 2300 delegátů a
v rámci jeho průběhu je na čtvrtek naplánován
projev M. Romneyho, který přijme nominaci strany
na úřad prezidenta Spojených států. O průběhu
sjezdu bude informovat přes 15 tisíc
akreditovaných novinářů. Očekává se, že se sjezd
pevně postaví za svého kandidáta a bude se
snažit přesvědčit veřejnost, že je strana dostatečně
jednotná a silná před nadcházejícími
prezidentskými volbami.

Podle posledního předvolebního průzkumu
jsou preference obou prezidentských
kandidátů ve Spojených státech zcela
vyrovnané
Podle průzkumu provedeného před
republikánským nominačním sjezdem nyní
podporuje současného prezidenta B. Obamu 46%
oslovených registrovaných voličů, jeho
republikánského rivala M. Romneyho 47%
respondentů. Zároveň z výzkumu vyplývá, že

nejdůležitějším faktorem při výběru nového
prezidenta bude jeho hospodářská politika, se
kterou v současnosti není spokojeno přes 80%
respondentů.

Spojené státy americké utržily v roce 2011 66,3
miliardy amerických dolarů za vývoz zbraní
Jedná se o trojnásobný nárůst v porovnání
s předchozím rokem. Podle analytiků má největší
podíl na prodeji vývoz do států v oblasti Perského
zálivu, které se obávají především nestabilní
situace v regionu v souvislosti s nestabilní situací
Íránu. Celkový prodej zbraní Spojenými státy tvořil
v loňském roce více než 75% celkového
celosvětového obchodu se zbraněmi, na druhém
místě se umístilo s velkým odstupem Rusko
s prodejem v celkové hodnotě 4,8 miliardy
amerických dolarů.

Bulharsko a ruská společnost Gazprom
podepsaly protokol o realizaci projektu South
Stream
Dle vyjádření vedení ruské plynárenské
společnosti Gazprom definuje tento dokument
vstupní bod budoucího plynovodu do systému
přepravy plynu v zemi. Objasňuje také parametry
projektu a další kroky k jeho realizaci.
Plynovod South Stream povede pod Černým
mořem, dvě z jeho větví pak budou vedeny přes
Balkán do Itálie a Rakouska. Výstavba by měla být
zahájena v letošním roce, předpokládané
dokončení je v roce 2015.

Austrálie rekordně navyšuje imigrační limity
Austrálie zvýší roční příjem imigrantů ze
současných 13 750 na celkových 20 000 osob,
tedy o 45%. Jedná se tak o největší nárůst příjmu
přistěhovalců za posledních 30 let. Australská
vláda tak reaguje na doporučení nezávislého
expertního panelu, který byl zřízen australskou
premiérkou Julii Gillard poté, co se debata o
problematice žadatelů o azyl dostala na půdě
parlamentu do mrtvého bodu. Návrh na navýšení
počtu přijatých imigrantů navazuje na nedávno
schválený zákon o obnovení azylových táborů na
Papui-Nové Guinei a ostrově Nauru, a zároveň
souvisí s rostoucím počtem ilegálních
přistěhovalců a bojem proti ilegálnímu obchodu s
lidmi.

Malawská inflace vzrostla
Národní statistický úřad (NSO) v pondělí uvedl, že
malawská inflace v červenci stoupla na 21,7 %
oproti 20,1 % předchozího měsíce. Podle NSO je
důvodem zvýšení inflace růst cen potravin. Naproti
tomu došlo ke snížení cen vybraných
upravovaných potravin, tisku, textilií a pohonných
hmot.
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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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