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OSN varuje, že Írán zvyšuje produkci
obohaceného uranu
Zpráva OSN ve svém závěru uvedla, že Írán zvýšil
svoji produkci obohaceného uranu. Od poslední
inspekce OSN, která proběhla v květnu tohoto
roku, vyprodukoval Írán 189.4 kilogramů
obohaceného uranu. Jedná se o nárůst 43, 8
kilogramů oproti minulému období. OSN také
upozornila, že Írán přemístil své laboratoře na
obohacování uranu a vyslovila podezření, že tak
učinil proto, aby ztížil týmu OSN, jeho
pozorovatelskou činnost. OSN také Írán vyzvala,
aby se k podezřením okamžitě vyjádřil.

Zambijská inflace stoupla
Centrální statistický úřad ve čtvrtek uvedl, že
zambijská meziroční inflace v srpnu stoupla na 6,4
% z 6,2 % předchozího měsíce v důsledku vyšších
cen potravin. U potravinové inflace došlo
k značnému nárůstu z 6,3 % na 7,3 % v srpnu.
Mezinárodní měnový fond (MMF) predikuje, že se
inflace pro rok 2012 neodchýlí od cíle zambijské
vlády a udrží se kolem 6 %.

Bývalý nigerijský ministr pro energetiku
odstoupil kvůli zachování integrity
Bývalý nigerijský ministr pro energetiku Barth Nnaji
v úterý rezignoval poté, co se v místních novinách
objevila zpráva, že ministr vlastní podíl ve firmě,
která se bude v nadcházejícím privatizačním
procesu ucházet o dva energetické podniky. Nnaji
uvedl jako důvod odstoupení snahu o zachování
bezúhonnosti sebe a prezidenta a jakékoli
provinění odmítl. Exministr také plánuje návrat
k práci v energetickém sektoru.

Libyjské národní shromáždění suspendovalo tři
členy
Mluvčí Organizace pro transparentnost a
nacionalismus Omar al-Hassabi uvedl, že tři
členové libyjského v červenci zvoleného národního
shromáždění, Anfish Abdel Moneim, Salma Akheil
a Ibrahim Adah, byli ve středu ráno suspendováni
kvůli údajnému spojení s bývalým lídrem
Muammarem Kadaffi. Při vyšetřování, po kterém
byli představitelé dočasně zbaveni svých pozic, se
ukázalo, že byli členy Kadaffiho revolučních gard či
nesou podíl na trestných antirevolučních aktivitách.
Suspendovaní muži, kteří neposkytli k situaci
komentář, mají deset dní na odvolání.

Vietnam se chystá vybudovat první trasu metra
 
V Ho Chi Minhově městě byla zahájena výstavba
prvního úseku metra na území Vietnamu. Výdaje
na stavbu přesahují částku 226 milionu USD a jsou
hrazeny z městského fondu s pomocí japonské
oficiální rozvojové pomoci. Délka trasy metra bude
téměř 20 km a celkem bude mít metro 14 stanic.
Uvedení do provozu se očekává v roce 2017.

V západočínské provincii Sichuan se upálili dva
tibetští mniši  
Incident se odehrál v pondělí ráno v blízkosti
buddhistického kláštera Kirti, který se v posledních
letech stal jedním z hlavních center protestů proti
čínskému náboženskému útlaku v západní Číně.
Podle zdrojů z organizace Free Tibet a
rádia Svobodná Asie jsou obětmi dva mladí mniši z
tohoto kláštera ve věku 17 a 18 let. Celkový odhad
počtu osob, které se na protest proti čínské politice
na území bývalého státu Tibet od masových
protestů tibetských mnichů v roce 2009 upálily,
tak stoupl na 51. Podle zpravodajské agentury
BBC však může být nepřesné, neboť zahraniční
novináři mají do oblasti zakázaný přístup.

Čínský export elektroniky v červenci zpomalil o
4% 
A to především z důvodu poklesu poptávky na
čínských exportních trzích. Celkový export
elektroniky podle zdrojů čínského ministerstva
průmyslu a informačních technologií v minulém
měsíci dosáhl objemu 57,2 miliardy USD. Za
prvních 7 měsíců tohoto roku pak Čína
vyexportovala elektroniku v celkovém objemu
634,7 miliardy dolarů, což znamená nárůst o 1,5
procenta oproti stejnému období v minulém roce.
Čínský export rostl hlavně do oblastí rozvíjejících
se trhů jako jsou Thajsko, Indonésie či Rusko,
export do evropských zemí pak výrazně poklesl.

 

Barmský prezident oznámil rozsáhlé změny ve
složení vládního kabinetu
Barmský prezident Thein Sein tento týden oznámil
výměnu 11 z celkových 29 ministrů. Jedná se tak o
největší přeskupení vládních sil od převzetí moci
civilní vládou v březnu minulého roku. Prezidentův
krok vypovídá podle analytiků o snaze zachovat
proreformní směr vládní politiky. Mezi
ministerstva, kterých se změny týkají, patří mimo
jiné ministerstva průmyslu, národního
plánování, ekonomického rozvoje a zvláště pak
ministerstvo informací, které bylo dosud
vedeno jedním z nejvýznamnějších zastánců tvrdé
linie, ministrem Kyaw Hsanem.

 

Japonsko se chystá do roku 2030 uzavřít
všechny jaderné elektrárny  
Japonská vládní Demokratická strana premiéra
Yoshihika Nody tak zřejmě před nadcházejícími
všeobecnými volbami reaguje na převládající
veřejné mínění, které se po loňské katastrofě
v elektrárně Fukushima přiklonilo na stranu
odpůrců jaderné energetiky. Návrh premiéra je
však široce kritizován zástupci energetických firem
a obchodní lobby, kteří tvrdí, že tento krok povede
k prudkému nárůstu ceny elektřiny, která přinutí
velké společnosti přesunout výrobu a spolu s ní
pracovní pozice do zahraničí. Loňské zemětřesení
a vlna tsunami, které ochromily jadernou elektrárnu
Fukushima, způsobily pozastavení plánovaného
vládního programu z roku 2010, který počítal se
zvýšením podílu jaderné energie na výrobě
elektřiny do roku 2030 na více než 50% oproti
stávajícím 30%. Demokratická strana je ohledně
budoucnosti jaderné energetiky v Japonsku
názorově nejednotná, a další vývoj tak zůstává
nejasný.

Republikán Mitt Romney byl na stranickém
sjezdu oficiálně nominován na prezidentského
kandidáta  
Potřebnou hranici 1144 získaných volitelských
hlasů získal M. Romney již před třemi měsíci
v rámci voleb ve státě New Jersey, oficiální
nominace je však podle zvyklostí vyhlášena až na
celostranickém sjezdu, který nyní probíhá v Tampě
na Floridě. Sjezd končí dnes, kdy je zároveň
očekávána Romneyho závěrečná řeč a oficiální
přijetí kandidatury.

Senegal může vyhostit gambijského
velvyslance
Pokud Gambie nezastaví plánové popravy 47
vězňů, může Senegal podle prezidenta Macky
Salla vyhostit gambijského velvyslance ze země.
Někteří z vězňů, kteří by podle prohlášení
gambijského prezidenta Yahya Jammeh měli být
popraveni do polovin září, aby „dostali, co si

zaslouží“, jsou senegalského původu. Vztahy mezi
západoafrickými státy ochladly poté, co prezident
Senegalu Sall požádal sousední stát o pomoc
v ukončení separatistického konfliktu v regionu
Casamance. Gambijský prezident Jammeh si za
své prohlášení popravit 47 vězňů vysloužil
mezinárodní kritiku ze strany Africké unie (AU), EU
a USA, popravy byly označeny za „netransparentní
a uspěchané“.

Egypt chce vyšetřovat expremiéra a bývalého
kandidáta na prezidenta Ahmed Shafika
Bývalý premiér za Mubarakovy vlády a poražený
kandidát na prezidenta Ahmed Shafik by měl být
vyslýchán v souvislosti s údajnou korupcí. K jeho
stíhání Egypt přistoupí v momentě, kdy se Shafik
vrátí do země. V červnu dva dny po prohraném
druhém kole prezidentské volby proti současnému
prezidentovi Mohamedu Mursimu odjel Shafik
z Egyptu s tím, že se brzo vrátí a založí novou
liberální politickou stranu. Možnost zatčení podle
analytiků pravděpodobně návrat Shafika oddálí.
Ahmed Shafik měl prodat pozemky pod cenou
společnosti, jejímiž vlastníky byly synové
expreprezidenta Husni Mubaraka. Shafik obvinění
popírá.

Počet zabitých civilistů v Demokratické
republice Kongo podle OSN roste
Na začátku srpna se podle zástupce generálního
tajemníka OSN Rogera Meece zvýšil počet
zabitých civilistů na východě Demokratické
republiky Kongo, především v oblasti Severní Kivu,
která sousední s Rwandou. V oblasti proti sobě
stojí vládní jednotky a povstalecká skupina M23.
Vedle povstalců z M23 v regionu působí i
Demokratické síly za osvobození Rwandy (FDLR),
které se skládají především z etnických Hutuů,
většina z nich uprchla do Demokratické republiky
Kongo po genocidě ve Rwandě v roce 1994. Na
půl milionů Konžanů muselo důsledkem bojů
opustit své domovy.

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
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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.
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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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