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Podle analytiků by Španělsku nemusela stačit
pomoc od eurozóny
Podle analytiků by ani 100 miliard EUR, což je
finanční pomoc, kterou eurozóna Španělsku
přislíbila, nemuselo stačit. Dodávají, že Španělsko
bude v budoucnu potřebovat pomoc nejen pro
rekapitalizaci svých bank, ale i pro záchranu celé
země. Toto tvrzení španělský premiér Mariano
Rajoy odmítá. Podle něj díky reformám, které
Španělsko zavedlo, bude země potřebovat
finanční pomoc jen pro svůj bankovní sektor.

Bolívie znárodnila těžařskou společnost patřící
švýcarské skupině
Znárodnění společnosti Colquiri, která se zabývá
těžbou zinku, oznámila bolívijská vláda.
Společnost Colquiri patřila do švýcarské skupiny
Glencore a kontrolovala na 400 dolů v zemi.
Národní společnost horníků ale s rozhodnutím
vlády nesouhlasí a nyní hrozí protestním
zahrazováním silnic a stávkami. Švýcarský strana
se k věci zatím nevyjádřila.

Prezident Venezuely se po dlouhých
zdravotních komplikacích cítí skvěle
Prezident Hugo Chávez oficiálně oznámil, že se
cítí ,,absolutně dobře". Vyvrací tím tak spekulace,
které se zabývaly jeho kandidaturou na prezidenta.
Prezident Chávez minulý rok podstoupil operace a
serii radioterapií na Kubě, vše bylo důsledkem
rakoviny.

Mexičtí kandidáti na prezidenta absolvovali
poslední televizní debatu
Již 1. července se budou v Mexiku konat
prezidentské volby a dnes měli kandidáti na post
hlavy státu jednu z posledních možností, jak se
prezentovat před veřejností. Debaty se zúčastnili
všichni favorité voleb - Enrique Pe

Vláda Demokratické republiky Kongo obviňuje
Rwandu z podpory rebelů
Mluvčí vlády Demokratické republiky Kongo
Lambert Mende ve svém projevu přenášeném
státní televizí uvedl, že stovky rebelů, kteří bojují
na východě země, byly vyškoleny ve Rwandě.
Demokratická republika Kongo obvinila Rwandu
z nečinnosti. Rwandská ministryně zahraničí
Louise Mushikiwabo obvinění odmítá, Rwanda se
podle ní stala „pouhým obětním beránkem, který
má odvést pozornost od domácích problémů
Demokratické republiky Kongo“. Na rwandském
území mělo být podle mluvčího Mende vycvičeno
na 200 až 300 rebelů.

Obhajoba bývalého vůdce bosenských Srbů
Radovana Karadžiče tvrdí, že v Bosně nebyla
spáchána genocida 
Agentura AFP dnes informovala o tom, že
obhájce Peter Robinson požádal Mezinárodní
trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), aby
ten zprostil jeho klienta Radovana Karadžiče viny z
trestného činu genocidy, neboť dle jeho názoru ke
genocidě v Bosně v roce 1992 nedošlo.

Německá kancléřka Angela Merkel chce
prosadit evropskou daň z finančních transakcí 
Daň chce německá kancléřka prosadit během
summitu v Římě, kde se setká se svými protějšky z
Itálie, Francie a Španělska a to ačkoliv německý
ministr financí Wolfgang Shaeuble nedávno uvedl,
že plán na zavedení této daně je v
EU "neaplikovatelný". Dle mluvčího kancléřky
Steffena Seiberta lze podporu pro tuto daň
očekávat i od nového francouzského prezidenta
Francoise Hollanda. Proti dani se výrazně staví
britský premiér David Cameron.

Kandidát na egyptského prezidenta Mohamed
Mursi: "Pokud budu zvolen, Egypt uzná
nezávislost Kosova"
Toto uvedl kandidát Muslimského
bratrstva Mohamed Mursi po setkání s Bekirem
Ismailem, poradcem ministra zahraničních věcí
Kosova Envera Hoxhy. Věc komentoval slovy:
"Egypťané vždy podporovali nezávislost Kosova."
Mursi skončil v 1. kole prezidentských voleb na 1.
místě.

Bujar Nishani byl zvolen novým albánským
prezidentem 
Albánský parlament v pondělí zvolil 74 hlasy
ministra vnitra Bujara Nishani novým prezidentem
země. Ačkoliv byla opozice proti a nezúčastnila se
hlasování, ke zvolení stačilo alespoň 71 ze 140
hlasů. Vůdce opozičních socialistů Edi Rama
uvedl, že jednostranná nominace Nishani od
vládnoucích demokratů podkopává cíl země
vstoupit do Evropské Unie. Představitel
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) velvyslanec Eugen Wollfarth, jenž se volby
zúčastnil, výsledek komentoval kladně a
Nishanimu ke zvolení pogratuloval.

Libye přesouvá volby na 7. července
Volby do Národního shromáždění, které se měly
konat 19. června, byly odloženy o 18 dní na 7.
července. Důvodem jsou logistické problémy
s registrací voličů a kandidátů, uvedl šéf volební
komise Nuri al-Abbar. Nově zvolené Národní
shromáždění bude navrhovat novou ústavu.
V současnosti zemi po svržení Muammara
Kaddafiho spravuje Prozatímní národní rada.

ECOWAS žádá OSN o mandát k vojenskému
zásahu v Mali
Podle nigerijského prezidenta Mahamadou
Issoufou usiluje Hospodářské společenství
západoafrických zemí (ECOWAS) o rezoluci Rady
bezpečnosti OSN k získání mandátu pro vojenský
zásah v Mali, kde se podle ECOWAS „zvyšuje
islamistický radikalismus a země se může stát
bezpečnostní hrozbou pro celý region“. Kapitola 7
v Chartě OSN umožňuje vojenský zásah, jestliže
veškerá jednání selhala a krize se v zemi stupňuje.
Mali bylo považováno za příklad africké
demokracie, v březnu armáda ale provedla
vojenský převrat a Tuaregové na severu země
vyhlásili nezávislý stát Azawad.

Etnické boje na jihovýchodě Libye zabily 13 lidí
Při střetech mezi kmeny Tibu a Zwai ve městě Al
Kufra na libyjské hranici s Čadem a Súdánem
zemřelo 13 lidí. Prozatímní národní rada vyzvala
ke klidu zbraní. Boje mezi oběma kmeny vypukly
už v únoru. Na jihovýchodě Libye jsou etnické
střety časté, v roce 2009 musela vláda do oblasti
poslat bojové vrtulníky, aby násilí zastavila.

Keňský ministr pro vnitřní bezpečnost zemřel
při nehodě helikoptéry
Ministr George Saitoti, který patřil mezi přední
podporovatele nasazení keňských jednotek
v Somálsku proti militantní skupině v Al-Shabaab,
dva piloti a dva bodyguardi zemřeli, když se
helikoptéra zřítila v lese nedaleko Nairobi. Ministr
Saitoti byl kandidátem do příštích prezidentských
voleb, které se mají konat v březnu 2013. Příčina
havárie se vyšetřuje.

Arménie a Ázerbájdžán se vzájemně obviňují v
porušení příměří v Náhorním Karabachu
Na konci minulého týdne došlo na hranicích
sporného území Náhorního Karabachu, který na
počátku devadesátých let vyhlásil nezávislost, k

několika ozbrojeným incidentům. V noci na
pátek informovala ázerbájdžánská média o tom,
že ozbrojené síly Arménie porušily příměří a že na
hranicích probíhají "rozsáhlé boje". Podle
ministerstva obrany Ázerbájdžánu je situace v této
oblasti stále napjatá. Prezident Arménie Serzh
Sargsyan ve svém komentáři ke zdejší situaci
uvedl, že se muselo jednat buď o provokaci ze
strany ázerbájdžánského vedení, které v tomto
případě musí nést zodpovědnost za porušení
mezinárodních závazků, nebo působily ozbrojené
síly Ázerbájdžánu nekontrolovaně - jakoukoliv
iniciativu ze strany Arménie tedy prezident vyloučil.

V Austrálii během letošního roku rekordně
vzrostl počet volných pracovních míst
Od počátku roku do konce května Austrálie
vytvořila celkem 160 tisíc volných pracovních míst,
což znamená nejvyšší počet od roku 2004. Míra
nezaměstnanosti tak poklesla z 5.2% na 4.9% a
australská ekonomika vykázala v prvním čtvrtletí
roku o 1.3% vyšší růst HDP než v předchozích
třech měsících.

KLDR v současné době neplánuje uskutečnit
třetí jadernou zkoušku - uvedla severokorejská
zpravodajská agentura
Možnost dalšího jaderného testovaní zůstává
aktuální i poté, co Rada bezpečnosti OSN v dubnu
zpřísnila sankce uvalené na Severní Koreu v
souvislosti s nepovedeným raketovým
startem. Předchozí dva jaderné testy, které se
konaly v roce 2006 a 2009, proběhly vždy v
návaznosti na rozhodnutí OSN o uvalení sankcí.

 

 

Profesionální sociální síť LinkedIn se stala
obětí hackerského útoku, na internet uniklo
přes 6,5 milionu hesel 
Společnost se stále snaží zjistit rozsah úniku
informací. LinkedIn má v současnosti přes 160
milionů uživatelů, kteří zde mají svůj profesní profil.
Hesla se objevila na několika ruských stránkách
spojených s hackerskou komunitou. Společnost
LinkedIn nyní na řešení situace najala soukromou
společnost zabývající se forenzními analýzami,
která na vyšetřování spolupracuje s Federálním
úřadem pro vyšetřování (FBI) a bezpečnostními
experty firmy.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings
varovala Spojené státy před možností snížení
ratingu
Spojené státy nyní mají v hodnocení agentury
Fitch Rating nejvyšší možný rating AAA. Ten jim již
v minulém roce snížila agentura Standard & Poor's
v souvislosti se zvednutím stropu pro zadlužení
země. Podle zástupce agentury E. Parkera jsou
Spojené státy v současnosti ze čtyř největších
ekonomik s ratingem AAA jedinou zemí, která
nemá jasný a věrohodný plán fiskální konsolidace.

Republikánský kandidát na prezidenta Mitt
Romney získal v květnu na darech na svoji
kampaň od dárců přes 76 milionů amerických
dolarů
Celkem se mu tak již podařilo získat více než 107
milionů USD. Současný prezident B. Obama pak v
květnu vybral přes 60 milionů USD. Naprostou
většinu peněz darovaných kandidátům tvoří
příspěvky nižší než 250 USD od drobných dárců. V
případě prezidenta Obamy je to dokonce přes
98%. V těchto údajích na kampaň nejsou zahrnuty
příspěvky od politických akčních výborů Super
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PACs, jejichž působení bylo v USA povoleno
nejvyšším soudem před dvěma lety. Odhaduje se,
že právě příspěvky těchto subjektů mohou mít
klíčovou roli v celé kampani, což vzbuzuje otázky
ohledně nezávislosti takto zvoleného kandidáta.

Ve Francii proběhlo 1. kolo parlamentních
voleb, vedou socialisté a zelení
Obě strany by tak společně mohly získat absolutní
většinu v Národním shromáždění (dolní komoře
parlamentu). Vyplývá to z odhadů výsledků
dnešního 1. kola voleb, které zveřejnil institut CSA.
Okolo 35% hlasů pro socialisty a jejich spojence
předvídají údajně také instituce Ifop nebo Ipsos. O
výsledné podobě Národního shromáždění
rozhodnou voliči ve 2. kole, které se bude konat za
týden.

Skupina G7 přivítala pomoc eurozóny pro
španělské banky
Skupina G7 (Kanada, USA, Japonsko, Itálie, Velká
Británie, Francie, Německo) v prohlášení
zveřejněném americkým ministerstvem
financí uvedla, že
plán eurozóny napomůže většímu fiskálnímu
sjednocení regionu. Jakmile eurozóna obdrží
formální žádost, bude s to poskytnout Madridu až
100 miliard eur.

V Číně vrcholí přípravy na start pilotované
kosmické lodi Shenzhou 9
Čína přibližně v polovině června 2012 uskuteční
start pilotované kosmické lodě Shenzhou 9, která
bude obsazena celkem tříčlennou
posádkou. Prozatím není vyloučeno, že mezi členy
posádky bude také žena. Přibližně tři dny po startu
kosmické lodi by mělo dojít ke spojení s čínským
orbitálním modulem Tiangong-1, který byl na
oběžnou dráhu uveden v září 2011. Podle
aktuálního plánu na něm mají dva kosmonauti
 pracovat po dobu 10 dní. První pilotovaný let do
vesmíru uskutečnila Čína v roce 2003.

Španělsko požádá eurozónu o finanční pomoc
pro svůj bankovní sektor
Potvrdil to dnes španělský ministr hospodářství
Luis de Guindos. Dodal, že vše bylo řádně
prodiskutováno během nouzových debat ministrů
financí členských zemí eurozóny. Konečná výše
pomoci zatím nebyla stanovena. Měla by se ale
vyšplhat ke 100 miliardám EUR. Ministr de
Guindos zdůraznil, že se nejedná o záchranu, ale
pouze o pomoc bankovnímu sektoru Španělska.

V Bangladéši došlo z důvodu poškození
podmořského kabelu k téměř kompletnímu
přerušení internetové připojení
K narušení optických vláken systému SEA-ME-WE
4, který propojuje Francii a Malajsii, došlo z

prozatím neznámých příčin. Mezi další poškozené
země patří Indie, Thajsko, Malajsie a Singapur,
narozdíl od Bangladéše avšak disponují
alternativním připojením. Oprava by měla
proběhnout do konce příštího týdne. V Bangladéši,
kde má přístup k internetovému připojení přibližně
5% populace, omezení způsobilo komplikace
zejména firmám v textilním průmyslu. Alternativní
systém připojení by měl být uveden do provozu do
konce roku 2014 a poskytovat až desetinásobně
vyšší rychlost přenosu dat.

Americká ministryně zahraničí se setkala se
zvláštním vyslancem OSN a Ligy arabských
států
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton se
setkala ve Washingtonu se zvláštním vyslancem
OSN a Ligy arabských států Kofi Annanem.
Hlavním tématem rozhovoru bylo hledání cesty, jak
ukončit 15 měsíců trvající krveprolití v Sýrii.
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon po masakru
ve městě Hama prohlásil, že šestibodový plán
Kofiho Annana pro mír v Sýrii selhal. Americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton prohlásila, že
USA hledají způsob jak donutit syrskou vládu
přijmout podmínky příměří.

Spojené státy americké vyjádřily zklamání nad
jednáním mezi MAAE a ÍránemS
Podle vyjádření vyslance Spojených států
amerických při MAAE Roberta Wooda jsou
Spojené státy zklamané výsledky jednání mezi
šesti světovými velmocemi a Íránem. Írán podle
jeho slov stále nedodržuje požadavky MAAE.
Spojené státy americké se nadále obávají, že Írán
obohacuje uran pro vojenské účely a pracuje na
jaderné bombě. Írán poukazuje na své právo
vyvíjet jaderný program pro mírové účely. V tom jej
podporuje Hnutí nezúčastněných. 

Během summitu Šanghajské organizace pro
spolupráci došlo k setkání prezidentů Číny,
Íránu a Afghánistánu
Čínský prezident Hu Jintao vyzval Írán, který je
klíčovým dodavatelem ropy do Číny, k
otevřenějšímu přístupu při vyjednáváních týkajících
se jeho jaderného programu. Těch se kromě Íránu
zúčastní dalších šest jaderných velmocí, mezi
které patří USA, Velká Británie, Francie, Rusko,
Německo a Čína. Jednání se budou konat v
průběhu příštího měsíce. Prezident Číny se během
10. summitu  organizace setkal také s afghánským
prezidentem a nabídl mu finanční pomoc o
velikosti 24 milionů USD ročně a prohloubení
spolupráce obou zemí po odchodu vojsk
Severoatlantické aliance v roce 2014.

Dnes probíhají celoevropské protesty proti
mezinárodní smlouvě ACTA
Tato smlouva si bere za cíl omezení šíření padělků
nebo nelegálních kopií audiovizuálních děl, její
kritici však upozorňují na významné omezení
svobody šíření informací na internetu.  Česká
republika je jednou ze zemí, které ratifikaci
smlouvy pozastavily poté, co v únoru došlo k
několika demonstracím. Ve věci hraje klíčovou
roli vyjádření Evropského výboru pro mezinárodní
obchod, ke kterému dojde již 21. června.

Ratingová agentura Moody's varovala před
snižováním ratingů nejlépe hodnocených zemí
eurozóny 
Takováto situace by dle agentury mohla nastat,
pokud Řecko opustí eurozónu. Dle Moody's je
změnou ratingu ohrožena i největší ekonomika
bloku jednotné měny, Německo. O svůj AAA rating
by však mohly přijít i Rakousko, Francie, Finsko,
Lucembursko a Nizozemsko. Možná pomoc
španělskému bankovnímu  sektoru by pak mohla
ovlivnit snížení ratingu této země, především kvůli
"zvýšenému ohrožení její věřitelů".

Španělsko o pomoc EU prozatím nepožádá,
tvrdí mluvčí ministra hospodářství
Dle tiskové mluvčí španělského ministra
hospodářství se názor země na žádost o finanční
pomoc EU nezměnil. Takto se mluvčí vyjádřila
před schůzkou ministrů financí eurozóny.
Španělská místopředsedkyně vlády Soraya Saenz
de Santamaria v pátek prohlásila, že vláda počká
na výsledky zprávy MMF a dvou nezávislých
auditů předtím, než v této věci podejme
rozhodnutí. MMF v pátek uvedl, že španělské
banky budou potřebovat nejméně 40 miliard eur
pro posílení své obrany proti vážným finančním
šokům. Dle jiných zdrojů by vláda měla o pomoc
požádat během tohoto víkendu.

Americký prezident Barack Obama vyzval
evropské státníky k urgentnímu jednání při
řešení ekonomické krize
Ve svém projevu mimo jiné řekl, že „(evropští
státníci) si uvědomují vážnost celé situace a
naléhavost jednat k jejímu řešení. Spojené státy
mohou poskytnout podporu, doporučení či návrhy,
ale nakonec bude muset Evropa učinit svá vlastní
rozhodnutí.“ Prezident Obama reagoval především
na poslední vývoj ve Španělsku, které bude čtvrtou
evropskou zemí nucenou požádat Evropskou unii
(EU) o finanční pomoc, konkrétně při rekapitalizaci
svých bankovních domů. Zároveň se s napětím
očekávají výsledky řeckých voleb, které proběhnou
17. června a pravděpodobně rozhodnou o dalším
setrvání země v EU.
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