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Jednotky Africké unie obsadily klíčové město
rebelů v Somálsku
Město Afgoye, které doposud bylo významnou
baštou islamistické militantní skupiny Al-Shabaab,
bylo dobyto jednotkami Africké unie (AU). Město
Afgoey leží 30 kilometrů severozápadně od
hlavního města Mogadišu a je strategickou
křižovatkou, která protíná cesty ze severu, západu
a jihu Somálska. Podle analytiků ztráta Afgoey
může mít i velký dopad na teroristickou skupinu
Al-Kaida, s níž skupina Shabaab spolupracuje.

 Stovky nezaměstnaných absolventů
protestovaly v Tunisku 
Několik set demonstrantů se sešlo ve čtvrtek před
sídlem vlády v Tunisu, aby vyjádřilo svou
nespokojenost se současnou situací. Více než rok
po revoluci, která svrhla prezidenta Zine Al Abidine
Ben Aliho, se tuniská ekonomika potýká se
sociálními a hospodářskými problémy, včetně
vysoké nezaměstnanosti absolventů. Demonstranti
žádali urychlení procesu s politiky, kteří způsobili
ekonomické problémy. Tento týden tuniský
prokurátor oznámil, že pro bývalého prezidenta
Ben Aliho bude požadovat trest smrti.

Společnost Dell vyjednává o koupi společnosti
Quest Software
Společnost Quest Software se specializuje na
výrobu bezpečnostního síťového a zálohovacího
softwaru. Kromě společnosti Dell má o její
zakoupení zájem i společnost Venture Partners,
která za ni nabídla 2 miliardy amerických dolarů.
Akcie společnosti Quest Software na tuto nabídku
reagovaly vzestupem o téměř třetinu ceny.

Jižní Korea a Austrálie povedou první společné
námořní cvičení  
Cvičení se bude konat příští týden v oblasti
pobřežních vod jihokorejského ostrova Jeju, který
se nachází mezi Žlutým a Východočínským
mořem. Cvičení bude trvat celkem dva dny a
zúčastní se ho na 10 válečných lodí a ponorek. Na
pravidelném konání námořních cvičení se dohodli
ministři zahraničí obou zemí na konci minulého
roku.

Ministerstvo obchodu Spojených států
vyšetřuje čínskou firmu kvůli podezření z
ilegálního dodávání zboží Íránu
Společnost ZTE Corp podepsala kontrakty na
dodání počítačových součástek a softwaru
v hodnotě několika milionů dolarů. Mělo by se
přitom jednat o součástky, na které platí embargo
pro dovoz do Íránu. Američtí výrobci, mezi kterými
jsou například společnosti Microsoft, IBM, Oracle či
Dell odmítly, že by měly informace o tom, kam
budou jejich výrobky směřovat. Mluvčí společnosti
ZTE se k celému incidentu odmítl vyjádřit.

Japonský export roste méně, než se očekávalo 

V dubnu byl nepříznivě zasažen 7% poklesem
objemu vývozu do Číny a Evropy. Přestože
hodnota exportu meziročně vzrostla o 7,9%,
původní odhady se pohybovaly na úrovni 12%.
Dluhová krize eurozóny a pokles růstu čínské
ekonomiky negativně ovlivňuje zahraniční obchod
země. Narozdíl od automobilového průmyslu, který
zaznamenal v dubnu meziroční nárůst exportu o
220%, se dalším průmyslovým oborům nedaří
po loňském březnovém zemětřesení obnovit objem
vývozu.

Na Haiti se rozšiřuje cholera i z důvodu
nedostatku peněz pro prevenci
132 mrtvých a 13 000 infikovaných na Haiti si

vyžádala cholera v prvním čtvrtletí letošního roku.
Nové vypuknutí nemoci je podle OSN způsobeno
především nedostatkem peněžní pomoci pro
prevenci choroby a lékařské asistence. Právě
peněžní zdroje jsou nyní rozhodující v boji proti
této nemoci. Podle americké Agentury pro kontrolu
nemocí a prevence bakterie způsobující choleru na
Haiti mutují do zcela nové varianty. To způsobuje,
že i pacienti imunní proti choleře (pacienti, kteří již
choleru prodělali) se mohou tímto zmutovaným
kmenem nakazit.

Čína přislíbila zavedení dalších opatření na
podporu růstu domácí ekonomiky
Vláda přislíbila podporu soukromým investorům v
oborech železniční dopravy, energetiky a
telekomunikací. Učinila v souvislosti s poklesem
objemu exportu, který je zasažen poklesem
poptávky na globálních trzích. Vláda v současné
době hledá možnosti podpory domácí poptávky
a investic, které by tak byly schopné kompenzovat
poklesy a výpadky poptávky zahraniční.

Katalánsko potřebuje finanční pomoc od
centrální vlády
Nejbohatší španělská autonomní oblast
Katalánsko potřebuje finanční pomoc od centrální
vlády, aby byla schopna splatit část dluhů
příslušnou pro tento měsíc. Podle mluvčího
katalánské vlády tato částka musí být splacena
každý měsíc, nespecifikoval ale termín splátky.
Katalánsko se na celkové španělské ekonomice
podílí zhruba 1/5. V letošním roce by mělo splatit
na 13 miliard EUR. Všechny autonomní oblasti
země by pak měly splatit dohromady 36 miliard
EUR. Na začátku měsíce agentura Standard &
Poor's snížila rating Katalánska o 4 stupně.
Agentura Fitch ho pak v průběhu měsíce zvýšila ze
stupně BBB- na BBB+.

EU vznesla oficiální stížnost na Argentinu ke
Světové obchodní organizaci
Důvodem jsou argentinské restrikce týkající se
dovozu evropských produktů. Autority EU dodaly,
že některé společnosti měly, a dosud mají, velké
problémy se získáním licence pro vývoz svých
výrobků do této jihoamerické země. Státy EU do
Argentiny ročně dovezou produkty za 8,3 miliard
EUR a dovezou argentinské zboží za více, než 10
miliard EUR. Podle Evropského komisaře pro
obchod Karla de Guchta ,, jsou argentinské
restrikce importu v rozporu s pravidly
mezinárodního obchodu, a proto musí být
ukončeny".

Na hranicích Mali a Burkina Faso propukly boje
Nejméně 30 lidí bylo zabito poté, co se střetli
farmáři z etnika Dogon s kočovnými pastevci z
etnika Fulani na hranicích Mali a Burkiny Faso.
Boje, které propukly v úterý večer, se odehrály asi
15 kilometrů od malijského města Sari. Fulani měli
se svrženým malijským prezidentem Amadou
Toumani Touré dohodu, že mohou v určených
koridorech přecházet hranice mezi oběma státy za
lepší půdou.

V Egyptě pravděpodobně proběhne druhé kolo
prezidentských voleb
Podle předběžných výsledků žádný
z prezidentských kandidátů nezískal nadpoloviční
většinu hlasů, proto Egypťané půjdou znovu
k urnám 16. a 17. června.  Ve druhém
prezidentském kole se podle dostupných informací
proti sobě postaví bývalý premiér za Mubarakovi
vlády Ahmed Shafiq a kandidát Muslimského
bratrstva Mohamed Morsi. Podle volební komise
se účast pohybovala kolem hranice 50 %.

Příznivci nezávislosti Skotska začnou největší
kampaň za nezávislost Skotska v historii
Podle agentury Reuters by právě toto mohl být
první krok k zániku 305 let starého spojení s Anglií.
Podle mluvčího kampaně jsou lidé k tomuto kroku
otevřenější, než kdykoli předtím. V případě
úspěchu by to znamenalo vážné strategické
problémy pro Británii, neboť základna britských
jaderných ponorek se nachází právě ve Skotsku.
Podle průzkumů veřejného mínění je 40% Skotů
pro nezávislost, 10% neví a zbylých 50% se
vyjádřilo proti. V Anglii jsou lidé vůči této otázce
velmi apatičtí.

Kurz eura se v tomto týdnu dostal na téměř
dvouleté minimum vůči USD
Evropští politici nedokázali přesvědčit mnohé
investiční fondy, že dokážou zvládnout evropskou
dluhovou krizi, a ty tak snižují podíl aktivit, které
drží v eurech. Společná evropská měna klesla až
na 1,2514 EUR/USD, tedy na své téměř dvouleté
minimum. Podle banky Citigroup by euro mohlo
klesat vůči americkému dolaru dále až k vyrovnání
obou kurzů, tedy k hodnotě parity.

Austrálie podepsala s Malajsií dohodu o
volném obchodu
To oznámil australský ministr obchodu Craig
Emerson. Malajsie představuje pro Austrálii
devátého největšího obchodního partnera.
Vzájemný obchod přináší oběma zemím výnos
přes 13 miliard USD. Malajsie je již šestou zemí,
se kterou Austrálie dohodu o volném obchodu
(FTA) podepsala. Mezi ně patří Nový Zéland,
Spojené státy, Singapur, Thajsko a s Chile. V roce
2010 byla také podepsána regionální smlouva o
volném obchodu s deseti zeměmi ASEAN.

Austrálie přislíbila 100 milionů USD pro
Afghánistán
Tuto finanční pomoc oficiálně potvrdila na summitu
NATO v Chicagu předsedkyně australské vlády
Julia Gillard. Tato částka by měla postupně
přibývat do vytvořeného fondu mezi lety 2015 až
2018. Austrálie původně slibovala 300 milionů
USD, nakonec ovšem navrhla tuto sumu. Celkem
však Afghánistán podle tvrzení tamní vlády
potřebuje k udržení národní bezpečnosti celkem
4,1 miliardy USD.

Chorvatsko po vstupu do EU získá 1,5 miliardy
EUR
"Po dobu 18 měsíců od přistoupení Chorvatska do
EU bude země moci využívat 1,5 miliardy eur z
evropských fondů," řekl tamější místopředseda
vlády Branko Grczić. Přibližně jedna třetina z této
částky má být použitá k realizaci velkých
infrastrukturních projektů, zejména rozvoje doprav
ních sítí. Zbytek bude určen na projekty v
oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje
regionální soutěže. Grczić dále uvedl, že v roce
2011 země využila pouze 37% z celkového objemu
peněz z předvstupních fondů, tedy nenávratné
finanční pomoci směřované k budoucím členským
státům EU. Na vině je především nedokonalost
administrativy, kterou chce země v následujících
letech zlepšit.

Maďarský parlament po silné kritice zmírnil
mediální zákon
Nově bude novinář přinucen k prozrazení svého
zdroje pouze nařízením soudu a to jen v
závažných případech. Pravomoci Národního
mediálního a komunikačního úřadu (NMKÚ) tak
budou změnou zákona, který vstoupil v platnost v
roce 2011 a byl silně kritizován ze strany Evropské
komise, významně omezeny. Omezená bude i
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cenzura v tištěných médiích, obsah těch
audiovizuálních může NMKÚ kontrolovat i nadále.

Francouzský prezident Francois Hollande dnes
nečekaně navštívil Afghánistán
Společně s ministry obrany (Jean-Yves Le Drian)
a zahraničních věcí (Laurent Fabius) přiletěl
prezident Francois Hollande dnes na
několikahodinovou návštěvu Afghánistánu. V zemi
se má setkat s francouzskými vojáky, ti zde nyní
představují  3300členný kontigent. Státník již
během summitu NATO v Chicagu uvedl, že
francouzské vojenské síly ze země odvolá do
konce letošního roku, což je v rozporu s
kolektivním rozhodnutím členů NATO o stažení
spojeneckých vojenských sil do konce roku 2014.

Nejvyšší rada Ukrajiny bude jednat o sporném
návrhu zákona o statusu ruského jazyka
Nejvyšší rada Ukrajiny dnes bude pokračovat v
jednání o sporném návrhu zákona, na základě nějž
by ruština získala status úředního jazyka v
regionech, kde je mateřským jazykem pro nejméně
10% obyvatelstva. Jednalo by se přibližně o
polovinu země. Včerejší jednání o tomto návrhu
skončilo rvačkou mezi opozičními poslanci a
zástupci vládnoucí Strany regionů, která návrh
zákona předložila. Podle opozice by přijetí tohoto
zákona vedlo k rozkolu uvnitř země.

Slovenská vláda chce zvýšit daň pro firmy a
osoby s příjmem nad 3 tisíce eur
Vláda premiéra Roberta Ficy chce zrušit dosavadní
rovnou daň pro zaměstnance, příjmy nad 3 tisíce
mají být zdaněny 25%. Premiér dále uvedl, že v
plánu je i vyšší zdanění firem, ty by měly odvádět
23% výdělku. Slovenský ministr financí Petr
Kažimír uvedl, že tato změna přispěje k navýšení
rozpočtu o 366 milionů eur. Opozice se v
souvislosti s vyšším zdaněním firem obává zvýšení
nezaměstnanosti a zpomalení růstu ekonomiky.

Evropský parlament: "Švýcarské kvóty pro
přistěhovalce jsou diskriminační a nezákonné" 
Kvóty pro přistěhovalce, které zavedlo Švýcarsko a
proti kterým vystoupili například
představitelé Visegrádské skupiny jsou dle
vyjádření europoslanců nezákonné a
diskriminační. Poslanci vyzvali švýcarské orgány,
aby věc znova přezkoumaly. Švýcarsko však
kritiku ze strany EU v této věci i nadále odmítá.

Agentura Standard &amp; Poor's snížila rating
španělské společnosti Telefónica
Rating španělské telekomunikační společnosti
Telefónica se propadl z BBB+ na BBB s
negativním výhledem do budoucna. Důvodem je
především silný tlak domácího trhu Španělska.
Agentura dodala, že parametry kreditu společnosti

jsou čím dál tím slabší. Spolu se společností
Telefónica agentura Standard & Poor's snížila
rating i dceřiným společnostem, mezi kterými je
např. Telefónica Czech Republic nebo Telefónica
Chile.

Ropná společnost Repsol potvrdila nová
naleziště ropy při pobřeží Brazílie
Zprávu o novém nalezišti potvrdila španělská
ropná společnost Repsol, ve spolupráci s čínským
Sinopecem, norským Statoilem a brazilským
Petrobrasem. Nově objevené zásoby ropy a
zemního plynu byly objeveny v jedné z
nejproduktivnějších oblastí brazilských vod -
Cuenca de Santos, která se nachází 300 km
jihovýchodně od S

Mexičané pochodovali za mír na západě země
Na 30 000 Mexičanů se sešlo v západomexickém
městě Guadalajara, aby svým pochodem dali
najevo svůj nesouhlas s pokračující válkou
drogových kartelů a také s postojem mexické
vlády. Podle rektora Univerzity v Guadalajaře
Marca Antonia Cortese Guardada je ,,povinností
vlády své občany v době násilí chránit". Dodal, že
,,by vláda prezidenta Felipe Calderóna měla nyní
jednat rychle a efektivně, aby zvrátila násilí
spojené s drogovou válkou". Právě intenzivnější
boj proti drogovým kartelům vláda prezidenta
Calderóna v roce 2006 započala. Od té doby stála
na 50 000 životů.

Guatemala a Honduras se v boji proti násilí
chtějí inspirovat Salvadorem
Guatemalu a Honduras zaujala především politika
snažící se o příměří mezi gangy, což vede ke
snížení kriminality a násilí. Ministři obrany všech 3
zemí se již setkali a společně plánují strategii boje
proti násilí. Guatemala, Honduras a Salvador tvoří
tzv. Severní trojúhelník - jedná se o
nejnebezpečnější oblasti střední i jižní části
kontinentu.

Pákistán odsoudil lékaře, který přispěl k
dopadení Usámy bin Ládina
Pákistánský lékař Shakil Afridi byl odsouzen na
dobu 33 let z důvodu velezrady a spiknutí proti
státu. Americká ministryně zahraničních věcí
Hillary Clinton a také ministr obrany Leon Panneta
vyzvali Pákistán k jeho propuštění. Jeho čin měl
posloužit společným zájmum obou zemí. Vojenská
operace USA, která vedla k dopadení Usámy bin
Ládina, byla Pákistánem označena za porušení
státní suverenity a vyvolala spor mezi oběma
zeměmi.

Angola stanovila datum parlamentních voleb
Teprve druhé parlamentní volby od konce
občanské války v roce 2002 se mají konat 31.

srpna. V současnosti má v parlamentu většinu
strana prezidenta Jose Eduardo dos Santose
Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA), která
získala 82 % hlasů ve volbách v roce 2008.

Tuniský prokurátor požaduje trest smrti pro
bývalého prezidenta
Pro bývalého prezidenta Zine El Abidine Ben Ali
žádá vojenský prokurátor maximální trest za
rozpoutání násilí během jasmínové revoluce. Podle
OSN během revoluce zemřelo více než 300 lidí.
Bývalý prezident je souzen v nepřítomnosti, 14.
ledna 2011 utekl se svou manželkou do Saudské
Arábie.

V Egyptě probíhají prezidentské volby
Ve středu ráno se otevřely volební místnosti pro
první kolo prezidentských voleb. Egypťané vybírají
prezidenta z 12 kandidátů. Pokud žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, druhé
kolo proběhne 16. a 17. června. Mezi přední
kandidáty patří bývalý předseda Ligy arabských
států Amr Moussa, kandidát Muslimského bratrstva
Mohammed Mursi, nezávislý islámský kandidát
Abdel Moneim Abul Fotouh a bývalý premiér
Mubarakovi vlády Ahmed Shafiq.

Britská ekonomika klesla za první čtvrtletí o
0,3%, tedy více než byl původní odhad
Původní odhad centrálního statistického úřadu
Velké Británie byl pokles o 0,2%. Revidované
údaje však ukázaly, že ekonomika Spojeného
království klesla o 0,3% a podle
BBC panují v Británii obavy, aby dále neklesala i
ve druhém čtvrtletí. Guvernér Bank of England
Mervyn King varoval, že diamantové jubileum
královny Alžběty II. by mohlo výkon ekonomiky
ještě snížit.

Český premiér Petr Nečas dnes započal svou
třídenní návštěvu Itálie a Vatikánu
V Itálii se Petr Nečas setká s italským premiérem
Mariem Montim a budou spolu hovořit o finančních
a ekonomických problémech, které potkaly členské
státy EU. Český premiér bude dále přijat na
audienci u papeže Benedikta XVI. a ve Vatikánu
se také zúčastní spolu s pražským arcibiskupem a
kardinálem Dominikem Dukou příprav
cyrilometodějského jubilea.

Španělsko investuje do znárodněné Bankie na
9 miliard EUR
Členům parlamentního výboru to řekl ministr
hospodářství Luis de Guindos. Vedení banky má
nyní předložit plán, který by měl dát najevo, jak
moc bude nutné nedávno zestátněnou banku
kapitalizovat, čímž by se mohly vyřešit všechny její
problémy. Ministr dodal, že ,,všechny nutná
zvýšení kapitálu vláda podpoří".
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