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Německo odmítlo další navyšování prostředků
v záchranných fondech eurozóny 
Toto oznámení přišlo po schůzi ministrů zahraničí
EU v Bruselu od šéfa německé diplomacie, jímž je
Guido Westerwelle. Německo žádá, aby státy EU
sužované krizí prosazovaly potřebné reformy.
Ministr také odmítl nařčení, že by jeho země
nebyla se zbytkem EU dostatečně solidární. Dle
jeho slov poskytla jeho země již více jak 200
miliard eur.

Česká republika se chce účastnit sumitů zemí
eurozóny 
Česká republika se již dříve zavázala k tomu, že v
budoucnu příjme jednotnou měnu a jako taková se
chce podílet na jednáních 17 států eurozóny. Dnes
o tomto záměru informoval ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg, jenž uvedl, že tento postoj bude
prosazován na pondělním summitu EU. V rámci
tohoto setkání se bude hovořit o finálních úpravách
paktu fiskální zodpovědnosti. Stejný postoj již
zaujalo Polsko. Nečlenským státům zony jednotné
měny jde především o sledování vývoje situace.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení 5
zemím eurozóny 
Hodnocení dnes bylo sníženo Itálii, Španělsku,
Belgii, Slovinsku a Kypru. Na tento krok agentura
upozorňovala již dříve. Země také získaly negativní
výhled, což znamená možnost dalšího snížení
hodnocení úvěrové spolehlivosti do dvou let.
Předpokládaná změna hodnocení Irska prozatím
nenastala. Agentura odůvodnila svůj krok
zřetelným zhoršením ekonomického výhledu
Evropy, který by mohl vést ke zranitelnosti těchto
ekonomik finančními otřesy.

Makedonie by mohla být odříznutá od dodávek
ropy kvůli možnému rozhodnutí íránské vlády

Je veliká pravděpodobnost, že Makedonie v neděli
zůstane bez dodávek ropy. Stane se tak, pokud
íránská vláda v neděli rozhodne o zastavení
dodávek ropy do evropských zemí. Dodavatelem
ropy do Makedonie je Řecko. Pokud Írán přistoupí
k tomuto kroku, evropské země budou zasaženy
nedostatkem ropy, dokud nenajdou novou
obchodní alternativu.

Šéf Evropské komise: "Musíme zabránit
platební neschopnosti Řecka za každou cenu."

Šéf výkonného orgánu EU José Manuel Barosso v
pátek uvedl, že eurozóna musí udělat vše pro to,
aby se zabránilo řecké platební
neschopnosti. "Pokud naší řečtí přátele přispějí
svým dílem, musíme jejich snahy podpořit." Pan
Barosso také uvedl, že by vyhlášení platební
neschopnosti bylo signálem "velkých problémů"
nejen pro Řecko, ale i pro eurozónu jako celek.
Funkcionář hovořil po
jednání s belgickým premiérem Elio Di Rupo před
nadcházejícím pondělním sumitem lídrů Evropské
unie v Bruselu, do kterého by mohla být zajištěná
dohoda o seškrtání části řeckého dluhu mezi
řeckou vládou a soukromým sektorem. Pan
Barosso uvedl, že zpětná vazba od mise Evropské
komise (EK), Evropské centrální banky (ECB)
a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v
Aténách zavdala důvod k optimismu, že řešení
bude brzy nalezeno.

Evropská komise: "Bulharsko selhává v
zavedení evropských směrnic o železniční
dopravě"
Evropská komise (EK) uvedla,
že upozorní Evropský soudní dvůr na selhání
Bulharska v zajištění řádného provedení
 legislativy "prvního železničního balíčku".
Nesrovnalosti se týkají provádění ustanovení o
poplatcích, které železniční podniky musí zaplatit
za přístup k infrastruktuře, uvedla ve čtvrtečním
prohlášení EK.
Hlavním cílem všech tří
směrnic prvního železničního balíčku je
vytvořit základ pro otevření trhu a hospodářské
soutěže v oblasti železniční dopravy.

Prezident Bulharska jednal s prezidentem EU o
vstupu do schengenského prostoru
Prezident Evropské unie Herman Van Rompuy a
bulharský prezident Rosen Plevneliev slíbili pokusit
zvrátit negativní postoj nizozemské vlády vůči
vstupu Bulharska do schengenského prostoru.
Funkcionáři se setkali ve čtvrtek během první
zahraniční návštěvy prezidenta od nástupu do
úřadu. Prezident EU uvedl, že je potěšen
pokrokem Bulharska ve snaze přistoupit do
schengenského prostoru a zdůraznil, že evropské
instituce podporují bulharskou a rumunskou snahu
o získaní členství v tomto prostoru.

Rada OSN dnes projednávala otázku Sýrie

Rada bezpečnosti OSN dnes vedla jednání o krizi
v Sýrii, během něhož mohly západní a
arabské národy zveřejnit svůj návrh rezoluce
odsuzující zásahy vlády, uvedl jeden z
diplomatů. Nečekané setkání bylo vyhlášeno poté,
co zástupci pěti stálých členů Rady - Británie,
Číny, Francie, Ruska a Spojených států jednali ve
čtvrtek o novém řešení situace, informuje agentura
AFP. Nové možné usnesení vypracované Brity,
Francouzi a Němci společně s mnoha arabskými
národy podporuje iniciativu Ligy arabských států k
ukončení krize v Sýrií. Evropské a arabské země
by mohly hlasovat o návrhu rezoluce příští týden.
Generální tajemník Ligy arabských států
Nabil al-Arabi a katarský předseda
vlády Šejch Hamad bin Jassim Al-Thani by se měli
zúčastnit pondělních jednání. Rusko již uvedlo, že
vypracovaný návrh je nepřijatelný a bude blokovat
jakýkoliv výzvy k rezignaci syrského prezidenta
Assada, uvedla dnes agentura Reuters.

Mise agentury NASA objevila dalších 26 planet
Americká kosmická agentura NASA ve čtvrtek
uvedla, že mise jejího kosmického dalekohledu
Kepler potvrdila 26 nových planet mimo naši
sluneční soustavu, přičemž všechny z nich obíhají
příliš blízko svých hostitelských
hvězd, informuje agentura AFP. Tento objev téměř
zdvojnásobil počet planet nalezených agenturou v
roce 2009.

NATO nadále podporuje politický dialog mezi
Kosovem a Srbskem
Severoatlantická aliance nadále podporuje politický
dialog mezi Prištinou a Bělehradem a to pod
dohledem Evropské unie, což je dle generálního
tajemníka, jímž je Anders Fogh Rasmussen jediný
způsob jak z krize. V projevu k novinářům v
Bruselu funkcionář zdůraznil, že Kosovo
a Srbsko by měly přispět
k nalezení řešení důležitých otázek a to zejména v
procesu usmíření a normalizace v této
oblasti. "NATO musí zachovat bezpečnost a
ochranu všech lidí v Kosovu. KFOR přispívá k
posílení míru a hledání politického řešení tím, že je
neutrální."

Francie bude pokračovat ve výcviku
afghánských vojáků, většinu svých jednotek
však ze země stáhne do konce roku 2013
Francouzská vláda již dříve zmínila možnost
rychlejšího stažení svých jednotek po incidentu, při
kterém afghánský voják zabil čtyři francouzské
vojáky. Objevily se i spekulace o plánovaném
stažení do konce roku 2012, které však vyvrátil
francouzský ministr zahraničí. Francie má v
současné době na afghánské půdě 3 600 vojáků,
přičemž 1000 jich plánuje stáhnout již tento rok a
po konci roku 2013 by mělo v zemi zůstat již jen
pár stovek příslušníků francouzské armády.

Nigerijský nejvyšší soud odvolal pět státních
guvernérů
Skončila tak dlouhotrvající soudní rozepře o tom,
kdy přesně začalo jejich funkční období. Všech pět
guvernérů bylo totiž zvoleno již v roce 2007 a poté
znovu v opakovaných volbách v roce 2008. Soud
nižší instance sice všechny guvernéry oprostil od
nového hlasování již v roce 2011 s tím, že jejich
funkční období začalo až v roce 2008, ale nejvyšší
soud však nyní rozhodl o opaku a všech pět
guvernérů sloužících již poslední možné funkční
období odvolal.

Setkání prezidentů Jižního Súdánu a Súdánu s
cílem vyřešit spor o ropné bohatství
Čelní představitelé obou států se setkají v
etiopském hlavním městě Addis Ababa, aby
prodiskutovali spor o ropné bohatství, které má
nyní na svém území nedávno odtržený Jižní
Súdán. Ten ovšem nedisponuje potřebnou
zpracovatelskou technikou a tak je nucen
transportovat surovou ropu skrze ropovody do
súdánských rafinérií. Právě v této otázce vzniklo v
poslední době hned několik sporů, které mimo jiné
vyústily i v dohodu o stavbě ropovodu s Keňou. O
zprostředkování dohody mezi oběma státy se nyní
snaží především Džibuti, Keňa, Etiopie a
Somálsko.

Japonská vláda nemá záznamy z krizových
jednání při nehodě elektrárny Fukushima
Daiichi
To vyplynulo na povrch poté, co místopředseda
japonské vlády Katsuya Okada zadal ministrům
vypracovat zpětný přehled všech postupů a
jednání od 11. března, kdy se po vlně tsunami
stala nehoda v jaderné elektrárně Fukushima
Daiichi. Japonská vláda následně přiznala, že si při
zásadních krizových jednáních nenechala zhotovit
jejich záznamy. Absence záznamů o procesech
klíčového rozhodování je tak dalším trumfem
hrajícím do karet kritikům současné vlády, kteří
jsou nespokojeni s jejím počínáním v době největší
krize.
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Brazilská prezidentka kritizuje Evropu za
fiskální restrikce
Dilmah Rousseff, prezidentka Brazílie, ignorovala
Světové ekonomické fórum v Davosu a místo něj
se zúčastnila Antikapitalistické světového
sociálního fóra. Levicová politička kritizuje úsporná
opatření naordinované v Evropské unii a vzkazuje
Evropě, že by měla naslouchat lidem, kteří
protestují v ulicích.

Brazílie měla v roce 2011 nejnižší
nezaměstnanost v historii
Míra nezaměstnanosti podle Brazilského institutu
geografie a statistiky klesla v loňském roce na 6%.
Brazilská nezaměstnanost tak postoupila v
sestupném trendu, kdy se počet nezaměstnaných
už několk let o době snižuje. V roce 2010 byla míra
nezaměstnanosti 6,7 %, tj. o 10% méně než v roce
2009. Další pozitivní zprávou je i zvýšením
průměrné mzdy na 915 USD/měsíc.

USA testují autonomní bezpilotní letoun
Americké námořnictvo začalo testovat bezpilotní
letoun (X 47-B), který nejen že dokáže přistát na
letadlové lodi, ale také to dokáže zcela bez lidské
pomoci. Cílem současných testů je doladit
schopnosti letounu a zjistit zda-li je letoun schopen
průzkumu či tankování ve vzduchu. Budou-li testy
úspěšné, hodlá americké námořnictvo stroj dříve či
později nasadit do bojových operací. Program je
však také terčem kritiky, protože i přes to, že letový
plán letounu budou programovat lidé, tak stroj se
fakticky bude "rozhodovat sám". Lidé budou sice
moci jeho rozhodnutí zvrátit, to však kritikům
nestačí. Bezpilotní letoun je vyvíjen společností
Northrop Grumman.

Apple zveřejnil výsledky z prvního čtvrtletí roku
2012 a stal se nejhodnotnější americkou firmou
Americká technologická společnost zveřejnila
výsledky svého historicky nejúspěšnějšího čtvrtletí.
Za 14 týdnů firma dosáhla rekorních tržeb ve výší
46,33 milardy USD a čistého zisku 13,06 milardy
USD. Za obrovským finančním úspěchem
společnosti stojí především jeho nejznámnější
produkt iPhone, který si zakoupilo 37 milionů
zákazníků, což je nárůst 128% oproti loňskému
období. Velký úspěch zaznamenaly i iPady a
počítače Mac, kterých se prodalo 15,43 milionu
(násrůst 111%) resp. 5,2 milionu (nárůst 26%). Jak
řekl generální ředitel společnosti Tim Cook: "Apple
je neuvěřitelně silný, a navíc připravuje několik
nových úžasných produktů". Díky těmto výsledkům
a velkým očekáváním, které vzbudily, se Apple stal
nejhodnotnější americkou firmou, když předstihl
ropnou firmu Exxon. Tržní kapitalizace
technologického gigantu je nyní 415 mld. USD, kdy
jedna akcie Applu stojí 445,29 USD.

Newt Gingrich se dostal do čela preferencí
republikánských primárek
Alespoň to tvrdí průzkum WSJ a NBC, který Newtu
Gingrchovi přisoudil podporu 37 %
republikánských voličů, zatímco Mitt Romney má
podporu 28%. Zdá se tak, že hlavní souboj
proběhne mezi těmito dvěma kandidáty. Rick
Santorum s podporou 18 procent a Ron Paul s 12
procenty zatím ztrácejí a analytici jim příliš šancí
nedávají. Podle dalších průzkumů Wall street
journal a vysílací společnosti NBC by však oba
hlavní kandidáti Republikánů v přímém souboji s
Barackem Obamou prohráli.

Hillary Clinton chce skončit s politikou
Současná americká ministryně zahraničí je prý z 
vysoké politiky unavená a chce si odpočinout. Svůj
odchod ohlásila na konec volebního období
prezidenta Baracka Obamy. Zakončí tak 20 let
aktivního politického života, během kterého byla
první dámou, senátorkou a soupeřkou Baracka
Obamy v demokratických primárkách před
prezidentskými volbami v roce 2008.

Americká ekonomika roste o 2,7%
Řekl to Timothy Geithner, americký ministr financí.
Podle jeho názoru však Spojené státy musí ještě
překonat velké výzvy v podobě nápravy škod,
způsobených finanční krizí. Dále poznamenal, že
dle předpovědí FEDu a soukromých prognostiků
se americká ekonomika úspěšně zotavuje z období
nejistoty a finančních ztrát.

Světové ekonomické fórum - debatuje se o
změně systému a o budoucnosti kapitalismu
Jedním z hlavních a nosných témat Světového
ekonomického fóra v Davosu je otázka
současného bouřlivého stavu světové ekonomiky a
funkčnost kapitalismu tak, jak ho známe dnes.
Člen Národní ekonomické rady vlády České
republiky (NERV) Tomáš Sedláček, který je
zároveň jediným zástupcem České republiky v
Davosu, se domnívá, že pro hnutí typu Occupy
Wall Street či Occupy WEF jde o velký úspěch v
tom smyslu, že se světová ekonomická elita začala
vážně zabývat tématy, která vyzdvihují. "Davos je
Mekkou kapitalismu, a my tu debatujeme o jeho
změně, to je pro ně velký úspěch - Davos se
přizpůsobil", uvedl Tomáš Sedláček. Obecně se
pak odborníci a zástupci médií v Davosu shodují,
že "Davos 2012" může být jedním z bodů zlomu
pro současné geopolitické systémy.

V Davosu se řeší otázka "vesmírných zákonů"
Jednou z myšlenek, kterou otevřeli světoví
ekonomičtí a političtí představitelé ve švýcarském
Davosu v rámci Světového ekonomického fóra
(WEF), je otázka řešení narůstajícího "provozu" ve
vesmíru.  Do vesmíru totiž posílá své vlastní

satelity stále více států a doposud není vůbec
definováno, jak se satelity jednotlivých zemí mají
chovat - co je dovoleno a co je zakázáno. Nejsou
ani vyřešena pravidla provozu a obecného
fungování v prostoru kolem planety Země a proto
podle WEF tato debata musí být otevřena.

Šéf Eutelsat Communcations v Davosu:
"satelitní komunikace je opravdová
budoucnost"
Hlava nejsilnější francouzské společnosti v
satelitních technologiích Eutelsat Comminications,
která poskytuje pokrytí nad celou Evropou, Blízkým
východem, velkou částí Asie, Afriky a Amerikou, a
nevýkonný člen rady ředitelů ABB Ltd. Michel de
Rosen při své přednášce v rámci Open Forum
Davos 2012 uvedl, že satelitní technologie umožní
v nedaleké budoucnosti připojit miliony lidí v Africe
a jinde po světě a že během 20 let bude téměř
100% světové populace připojeno k internetu, to
ale podle něj také razantně zvýší globální
energetickou potřebu. "Náklady na připojení
satelitem jsou nižší než náklady spojené s
optickými kabely. Přichází opravdová globální
vesnice, o které jsem se učil v mládí," řekl Michel
de Rosen.

Občanská válka v Libyi podle OSN vytvořila
příležitost pro militantní skupiny v oblasti
Sahelu
Organizace jako Boko Haram a Al-Káida se tak
mohly podle zprávy Organizace spojených národů
dostat k ohromných skladům zbraní a vojenského
materiálu. Tato situace se pravděpodobně nejvíce
dotkne zemí jako jsou Nigérie, Niger a Čad, kde je
v poslední době aktivita těchto hnutí největší.
Touto zprávou se bude v následující době zabývat
i Rada bezpečnosti OSN, která bude následně
jednat i s představiteli výše zmíněných zemí.

Povstalci v Mali otevřeli třetí válečnou frontu na
jihu země
Jak potvrdilo vrchní velení malijské armády,
rebelové včera bez boje vstoupili do města Lere
nedaleko hranice s Mauretánií. Separatistické
Tuaregské národní hnutí za osvobození Azawadu,
které zahrnuje i Malijské Tuaregy, jenž dříve
bojovali za bývalého libyjského vůdce Muammara
Kaddáfího, požaduje odtržení severní části země.

Skupina Anonymous napadla internetové
stránky české vlády
Hackerský útok je tak jedním z řady případů, kdy
skupina protestuje proti mezinárodnímu boji s
internetovým pirátstvím. Útok na stránky české
vlády je pravděpodobně odpovědí na podpis
mezinárodní smlouvy ACTA, kterého se dnes
Česká republika zúčastnila jako člen Evropské
unie.
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