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V březnu jsme byli svědky „prvních výstřelů“ v americko-čínské „obchodní válce“. Nejdříve 
americký prezident Donald Trump rozhodl o zavedení cla na dovoz ocele a hliníku do 
Spojených států. Tato opatření vyvolala vlnu kritiky nejen v Číně a v zemích Evropské unie 
ale i v řadách vlivných amerických firem a politiků či poradců prezidenta. Následovalo 
postupné udělování výjimek americkým spojencům – ke Kanadě a Mexiku se mimo jiných 
přidaly členské země Evropské unie. Japonsko výjimku neobdrželo. Další Trumpův krok na 
sebe nenechal dlouho čekat, když oznámil uvalení cel na dovoz čínského zboží – od 
hraček a nábytku až po elektroniku – v hodnotě 60 miliard dolarů. Toto opatření je reakcí 
na údajné čínské krádeže technologií a amerického duševního vlastnictví, které americká 
strana nechala prověřit v létě minulého roku, a jde také ruku v ruce se snahou o snížení 
obchodního deficitu USA, jenž podle slov Trumpa dosahuje několik set miliard dolarů. 

Tyto kroky vypovídají mimo jiného také o obratu přístupu USA k Číně. Trump Čínu 
konsistentně hlasitě kritizoval a uvalením cla na čínské zboží hrozil již během předvolební 
kampaně v roce 2016. Minulý rok se od své tvrdé rétoriky vůči Číně odvrátil – kritiku 
vystřídala slova chvály až obdivu – a po své první prezidentské návštěvě v Pekingu se těšil 
ze spolupráce dvou největších ekonomik světa. Nyní dochází opět ke změně. Čínská 
investiční aktivita na Západě není vnímána pozitivně, proto společně s uvalením cla na 
čínské zboží USA zvažují také omezení čínských investic nebo dokonce vydávání víz pro 
občany Číny. Podobně uvažují také země EU nebo Japonsko a Austrálie. Čína kroky 
Washingtonu označila za protekcionismus a sama varovala, že podnikne veškerá potřebná 
opatření na obranu svých zájmů, pohrozila i cly v hodnotě tří miliard dolarů na některé 
zboží, například vepřové maso nebo ovoce. Skupina obchodních svazů zastupujících 
největší společnosti v USA vyjádřila svůj nesouhlas s uvalením cla na čínské zboží a 
varovala, že takový krok nebude pro americkou ekonomiku a spotřebitele prospěšný, 
jelikož případná cla zvýší ceny zboží a stáhnou dolů finanční trhy. Ty už na stupňující se 
napětí mezi oběma zeměmi stihly zareagovat – asijské burzovní indexy, včetně například 
Nikkei 225, klesly o zhruba tři procenta.

Schyľuje sa k čínsko-americkej 
obchodnej vojne?

INDIA • 
Indický Najvyšší súd 
uznal právo na dôstojnú 
smrť a povolil odpojenie 
nevyliečiteľne chorých a 
ľudí v kóme bez šance na 
prebudenie od systému 
podpory života. Ide o 
povolenie pasívnej eutanázie, 
ktorá sa bude týkať iba 
nevyliečiteľne chorých ľudí. 
Aktívna eutanázia, ktorá sa 
vykonáva podaním smrtiacej 
injekcie, ostáva v Indii aj 
naďalej nelegálna. (ľb)

ČÍNA • 
V Číne zadržali Ye 
Jianminga, predstaviteľ 
CEFC, pre podozrenie zo 
spáchania ekonomickej 
kriminality. Zadržanie 
malo prebehnúť ešte 
pred začatím osláv 
Čínskeho nového roku 
vo februári. CEFC je 
štvrtou najväčšou čínskou 
ropnou spoločnosťou. 
U nás je známa najmä 
svojimi investíciami 
v Česku. Ye zastáva 
funkciu poradcu českého 
prezidenta Zemana. V 
dôsledku zadržania došlo 
k zastaveniu pánov na 
navýšenie podielu CEFC 
v skupine J&T na 50 % zo 
súčasného 10% podielu. 
CEFC plánuje aj spoločnú 
kúpu TV Markíza a TV 
Nova so skupinou Penta. 
Informácie o zadržení Ye 
Jianminga zatiaľ nemali 
vplyv na túto transakciu. 
(žz)je podľa nich len 

Klára Dubravčíková



Minulý rok Donald Trump rozhodl o odstoupení USA od mezinárodní 
dohody o volném obchodu v rámci Transpacifického partnerství (TPP). 
Zbývajících 11 států nicméně pokračovalo ve vyjednávání a 8. března 
dohodu o volném obchodu podepsalo. Zatímco USA během posledního 
měsíce oznámily záměr uvalit cla na hliník, ocel a importované zboží 
z Číny, komplexní a progresivní dohoda pro Transpacifické partnerství 
(CPTPP) by měla cla mezi všemi zúčastněnými stranami snížit nebo 
zcela odstranit. Dohoda zahrnuje Austrálii, Nový Zéland, Japonsko, 
Singapur, Brunej, Malajsii, Vietnam, Kanadu, Mexiko, Chile a Peru, 
jež se podílejí na světové ekonomice zhruba 13,5 procenty a formují 
trh téměř půl miliardy lidí. Všechny zúčastněné země zároveň usilují 
o zakotvení společných norem v mnoha dalších oblastech, včetně 
ochrany životního prostředí nebo práv zaměstnanců. Dohoda vstoupí 
v platnost dva měsíce poté, kdy alespoň šest signatářů dokončí domácí 
proces ratifikace. (kd)

stav, a preto keby to zákon dovoľoval, prikázal by 
polícii, aby strieľala drogových dílerov

11 ŠTÁTOV PODPÍSALO TRANPACIFICKÉ PARTNERSTVO

Americká lietadlová loď sa priplavila do Vietnamu prvýkrát od skončenia 
vietnamskej vojny.  Loď USS Carl Vinson zakotvila v prístave Danang 
po tom, čo Čína oznámila až osempercentné medziročné navýšenie 
svojho rozpočtu na obranu. Vietnam a USA sa v posledných rokoch 
výrazne zblížili, keďže obe krajiny sa snažia zastaviť čínske teritoriálne 
ambície v Juhočínskom mori. Čína si v súčasnosti nárokuje územie 
celého Juhočínskeho mora, vrátane oblastí exkluzívnej ekonomickej 
zóny Vietnamu. USA podnikli koncom marca aj operáciu na ochranu 
slobody plavby v Juhočínskom mori. 23. marca sa loď USS Mustin 
preplavila vo vzdialenosti do 12 námorných míľ od Čínou nárokovaného 
umelého ostrova Mischief Reef v Spratlyho ostrovoch. Ide o šiestu 
takúto operáciu odkedy je Donald Trump americkým prezidentom. 
Na opačnej strane, predstavitelia Filipín a Číny spolu tiež  diskutovali 
na tému sporov v Juhočínskom mori. Zástupcovia oboch krajín viedli 
rozhovory o možných spoločných projektoch v tejto oblasti, čo je 
nepochybne znakom snahy zmiernenia napätia v sporných vodách. 
Obe strany sa snažili diskutovať o možných zlepšeniach súčasnej 
situácie s úmyslom nájdenia spoločne prijateľného kompromisu. (mm)

NAPÄTIE V JUHOČÍNSKOM MORI

MJANMARSKO / BANGLADÉŠ • 
Mjanmarsko rozmiestnilo vojenské jednotky pozdĺž 
svojej hranice s Bangladéšom, kde pobýva v táboroch 
značné množstvo rohingských utečencov. Autority 
tento čin odôvodňujú bezpečnostnými opatreniami, 
ktoré majú zamedziť hrozbám zo strany rohingských 
militantov. Bangladéš akt ostro kritizuje a vyzval okamžité 
stiahnutie mjanmarských jednotiek z oblasti. Vzťahy 
Mjanmarska a Bangladéša sú od vypuknutia rohingskej 
krízy viditeľne napäté, obzvlášť čo sa týka obrovského 
náporu utečencov, ktorému Bangladéš čelí. (bv)

JAPONSKO • 
Japonský premiér Shinzo Abe čelí v Japonsku 
výraznému tlaku. Je kritizovaný za údajný predaj 
štátnych pozemkov pod cenu nacionalistickej skupine 
Moritomo Gakuen. Kľúčovým prostredníkom mala byť 
v tomto prípade Abeho manželka. Premiér Abe, ktorý 
svoju rolu v danej veci popiera, je zároveň obviňovaný 
zo zásahu do súvisiacich dokumentov potvrdzujúcich 
angažmán premiéra a jeho ženy. (bv)



Severokórejský vodca Kim Jong-un pozval amerického prezidenta 
Donalda Trumpa na jednania týkajúce sa budúcnosti severokórejského 
nukleárneho programu. Trump pozvanie prijal a očakáva sa, že samit 
môže prebehnúť do dvoch mesiacov. Severokórejský minister zahraničia 
Ri Yong-ho nedávno absolvoval návštevu Švédska, čo naznačuje možnú 
rolu krajiny pri plánovaní detailov rokovaní, alebo čo sa týka miesta ich 
konania. Okrem Trumpa má značné očakávania od budúcich jednaní i 
juhokórejský prezident Moon Jae-in, ktorý sa má s Kimom stretnúť už 
v apríli. Južná a Severná Kórea zažívajú obdobie zlepšenia vzťahov, 
zároveň juhokórejské elity nevylučujú možnosť úspešných jednaní 
znamenajúcich následnú denuklearizáciu polostrova. Možné výsledky 
samitu medzi USA a Severnou Kóreou sú však obklopené nemalou 
skepsou. Kritici rokovaní zdôrazňujú predpoklad, že Pchjongjang vôbec 
nemá v úmysle ukončiť svoj nukleárny program a podobné gestá môžu 
jeho politiku nežiaduco legitimizovať. Netreba zabúdať ani na rolu 
Číny, ktorá sleduje v regióne významné záujmy a nad spriateleným 
severokórejským režimom drží nezanedbateľný vplyv. (bv)

SEVERNÁ KÓREA: SAMIT TRUMP - KIM

ČÍNA • 
V Číne vznikla protikorupčná 
agentúra poverená dohliadaním 
nielen na členov strany, no na 
všetkých verejných činiteľov. 
Národná dozorná komisia (NDK), 
ktorá bude kontrolovať milióny ľudí, 
bude mať vyššie postavenie ako 
najvyšší súd a bude zodpovedná 
za dohľad, vyšetrovanie i 
následné trestanie korupcie. 
Bude mať právomoc vypočúvať a 
zadržať ktoréhokoľvek štátneho 
zamestnanca, zmraziť jeho aktíva 
a zabaviť majetok. Organizácia 
Amnesty International NDK 
označila za systémovú hrozbu pre 
ľudské práva v Číne. Vznik NDK je 
kontroverzný, nakoľko prebiehajúca 
protikorupčná kampaň prezidenta 
Xi Jinpinga označená za masívnu 
vnútornú očistu oponentov v takej 
miere, ktorá sa v Číne nevyskytla 
od čias Mao Zedonga a kultúrnej 
revolúcie. (ľb)

Čínsky prezident Xi Jinping bude zastávať svoju funkciu ďalších päť rokov. Umožnil 
mu to jednoznačný súhlas komunistickej strany a čínskeho zákonodarného zboru. 
Zákonodarci zároveň schválili ústavnú zmenu rušiacu pravidlo, ktoré znemožňovalo 
osobe prezidenta a viceprezidenta Číny zastávať post viac ako dve funkčné obdobia. 
Aj v tejto súvislosti je prezident Xi považovaný za najmocnejšieho čínskeho lídra po 
Mao Zedongovi. Zmeny nastali i v zložení čínskej vlády. Čínskym viceprezidentom 
sa stal Wang Qishan, blízky a lojálny spolupracovník prezidenta Xiho. Wang je 
skúseným politikom s nemalými skúsenosťami v zahraničnej sfére a predpokladá sa, 
že svoj potenciál naplní najmä pri zlepšovaní obchodných vzťahov s USA. Čínskemu 
ministrovi zahraničia Wangovi Yimu bol povýšený do funkcie štátneho radcu, čo 
hlasitému obrancovi čínskej zahraničnej politiky na globálnej scéne prinesie zvýšený 
vplyv doma. Prezident Xi viditeľne buduje lojálnu a vplyvnú vládu, ktorá by mohla 
svojim silným mandátom zvýšiť čínske postavenie doma i vo svete. (bv)

ZMENY V ZLOŽENÍ ČÍNSKEJ VLÁDY



V Indonézii sa stal účinným nový zákon, ktorý kriminalizuje akúkoľvek formu 
nerešpektovania parlamentu a jeho poslancov. Zákon je pomerne vágny, čo 
zvyšuje hrozbu, že bude zneužitý na umlčanie kritiky v krajine, ktorá je ináč 
treťou najväčšou demokraciu na svete. V dôsledku novej úpravy by tak mohli 
skončiť za mrežami aj ľudia, ktorí proti kontroverznému zákonu protestovali. 
Medzi kritikov zákona sa radí aj súčasný prezident Indonézie Joko Widodo. 
Prezident však nemá právo zákon vetovať. Do hry tak vstupuje indonézsky 
Ústavný súd, ktorý novú právnu úpravu môže zrušiť. Ústavnému súdu bolo 
doručených už niekoľko sťažností proti tomuto zákonu. Potrvá však ešte 
mesiace, kým vynesie svoj verdikt. Stovky protestujúcich sa zhromaždili pred 
budovou súdu aby vyjadrili svoj nesúhlas s právnym predpisom. V dôsledku 
novej úpravy môžu títo protestujúci skončiť za mrežami. V ostatných rokoch 
rastú obavy z ohrozenia slobody prejavu v krajine. (mš) 

Čínski výskumníci v oblasti bezpečnosti ovládli v posledných rokoch 
medzinárodné hackerské súťaže Pwn2Own. Práve z tohto dôvodu 
sa Čína rozhodla odrádzať svojich výskumníkov z participácie na 
tohtoročnom evente konajúcom sa vo Vancouvri. Peking vydal toto 
rozhodnutie z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. Významné 
čínske technologické spoločnosti by sa po tomto vyhlásení mali 
primárne zamerať na zdokonalovanie bezpečnostných produktov a 
vybudovanie bezpečnejšieho kyberpriestoru v krajine. Kybernetické 
útoky sú dlhodobým predmetom sporov medzi Spojenými štátmi a 
Čínou. Najnovší krok k odradeniu čínskych bezpečnostných tímov 
od vstupu do svetových súťaží sa pravdepodobne odohráva aj v 
dôsledku zvýšeného napätia medzi spomínanými krajinami, pričom 
americký prezident Donald Trump údajne uvažuje o uložení taríf za 
čínsky dovoz technológii a telekomunikačných produktov. Zároveň 
čínskych hackerov obvinil z cielených útokov na americké firmy 
súvisiace so sporom v Juhočínskom mori. 

Business News   UBER NA ÚSTUPE Z JUHOVÝCHODNEJ Á ZIE
Spoločnosť Uber, ktorá sa zaoberá poskytovaním taxislužieb, sa chystá odpredať svoje zastúpenie v juhovýchodnej 
Ázii spoločnosti Grab, ktorá v tomto regióne zastáva dominantnú pozíciu v oblasti poskytovania taxislužieb. 
Rozhodnutiu o predaji predchádzal dlhý a zložitý zápas medzi firmami. Spoločnosť Uber hľadala spojenectvo s 
obdobnými firmami ako je singapurská ComfortDelGro či thajská Howa, ktoré sú tiež prevádzkovatelia taxislužieb 
v juhovýchodnej Ázii. Aj tak sa im v súboji o zákazníkov a šoférov taxíkov nepodarilo prekonať vedúce postavenie 
spoločnosti Grab. Podľa dohadov za výsledkom odpredaja Uberu môže stáť japonská SoftBank Group, tá 
investovala ako do spoločnosti Grab, tak i odkúpila 15% podiel Uberu. SoftBank Group teda mohla využiť svoje 
postavenie v prospech Grab. Odpredaj zastúpenia spoločnosti Uber v juhovýchodnej Ázii umožní firme sa 
sústrediť na trhy s väčším profitom. (žz)

OHROZENÁ SLOBODA PREJAVU V INDONÉZII
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Cyber News     Č Í N S K I  H A C K E R I
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