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Na Kórejskom polostrove sa odohral dlho očakávaný samit medzi vrcholnými predstaviteľmi 
Severnej a Južnej Kórey. Aj napriek jeho pompéznosti a pestrej symbolike nemožno 
hovoriť o tom, že by priniesol odpovede na zásadné otázky v súvislosti s bezpečnostnou 
situáciou v regióne. Rokovanie lídrov i tak načrtlo niekoľko dôležitých perspektív. V prvom 
rade sa krajiny dohodli na vypracovaní spoločnej mierovej dohody, ktorá by formálne 
ukončila dekády trvajúci vojnový stav medzi štátmi z čias kórejskej vojny. Takýto počin by 
sprevádzali nemalé dopady. Krajiny by pravdepodobne voči sebe redukovali vojenské 
aktivity a obmedzili vojenskú prítomnosť na spoločnej hranici. Potenciálna mierová 
dohoda by mohla znamenať aj výraznejšie zmiernenie politiky umožňujúcej návštevy 
príbuzných naprieč štátmi. Azda najväčšie očakávania a dôležitosť niesla v rámci rokovaní 
téma denuklearizácie Kórejského polostrova. Juhokórejský prezident Moon Jae-in si tu s 
Kim Jong-unom našiel spoločnú reč a lídri deklarovali svoju ambíciu dosiahnuť úplnú 
denuklearizáciu polostrova. 

Takýto odvážny krok je problematickejší ako sa môže zdať. Jadrové a raketové kapacity 
pre Severnú Kóreu nepredstavujú len vojenský prostriedok a výhodu. Ich vlastníctvom 
disponuje Pchjongjang významným politickým a odstrašujúcim nástrojom. Preto je takmer 
isté, že budúce denuklearizačné iniciatívy budú sprevádzané nemalými kompromismi na 
viacerých stranách. Napriek pomerne ambicióznym prehláseniam lídrov je nutné výsledky 
kórejského samitu interpretovať ako abstraktné a problematické. Možný posun v tejto 
oblasti prinesie blížiace sa jednanie medzi Kim Jong-unom a prezidentom Donaldom 
Trumpom, ktorý denuklearizačnú iniciatívu víta. So severokórejským lídrom sa mal 
nedávno možnosť stretnúť aj vtedajší riaditeľ CIA a súčasný minister zahraničia USA Mike 
Pompeo. Predpokladá sa, že Pompeo priamo chystal pôdu pre dané jednania a z 
perspektív predstaviteľov KĽDR zisťoval, či majú vôbec zmysel. Do tejto komplexnej 
problematiky však zasahujú aj iní aktéri. Napríklad japonský premiér Shinzo Abe nedávno 
navštívil USA. Jednou z tém, na ktorú viedol s Trumpom rozhovor boli práve rokovania so 
Severnou Kóreou a zdôraznenie japonských priorít v tejto oblasti. Nezanedbateľnú rolu 
hrá v „kórejskej hre“ Čína. Tá podporuje denuklearizáciu polostrova a zmiernenie aktuálnej 
bezpečnostnej krízy v regióne, na druhej strane intenzívne zlepšujúce sa vzťahy 
Pchjongjangu so Soulom nie sú v jej záujme. KĽDR predstavuje v regióne pre Čínu 
tradičného partnera a určitú nárazníkovú zónu pred Južnou Kóreou vojensky 
spolupracujúcou s USA. Je nepochybné, že Čína bude svoje záujmy v rámci Kórejského 
polostrova priamo či nepriamo naďalej presadzovať.

Mier na Kórejskom polostrove?

MJANMARSKO • 
Minulý rok z Mjanmaru 
uprchlo na 700-tisíc 
Rohingů, kteří v zemi čelí 
dlouhodobé diskriminaci 
a upírání základních práv. 
Většina zamířila do sousední 
Bangladéše, odkud se v 
dubnu podle myanmarských 
úřadů vrátila první rodina 
zpět a to i navzdory varování 
OSN, dle něhož pro Rohingy 
není návrat bezpečný. 
Bangladéš zprávy o repatriaci 
rodiny označila za lživou 
propagandu a uvedla, že se 
na repatriaci dané rodiny 
nepodílela. (kd)

JAPONSKO • 
V posledných mesiacoch 
čelí sumo v Japonsku 
kritike kvôli viacerým 
škandálom. Keď starosta 
Ryozo Tatami pri 
slávnostnej reči v Kjóte 
odpadol, doktorky, ktoré 
sa ho snažili oživiť, boli 
vyzvané, aby dodžó 
opustili. Podľa tradície 
majú totiž ženy vstup do 
dodžó zakázaný. Neskôr 
sa Japonská asociácia 
suma ospravedlnila za 
neprimeranú reakciu a 
doktorkám poďakovala. 
Tento incident si vyslúžil 
kritiku aj od niektorých 
japonských médií. (ss)je 
podľa nich len nástrojom v

Boris Várhelyi



Dlhotrvajúci konflikt medzi mjanmarskými vládnymi 
jednotkami a etnickou menšinou združenou v Kachinskej 
organizácii za nezávislosť (KIO) si vyžiadal tisíce 
vysídlených ľudí. Od začiatku apríla utieklo podľa OSN 
približne 4000 Kachinov zo svojich domovov a mnohí 
ďalší zostávajú uväznení v oblastiach postihnutých 
konfliktmi v blízkosti hraníc s Čínou. Humanitárne 
organizácie naliehajú na mjanmarskú vládu, aby 
im umožnila prístup do tejto oblasti. Kachinovia, 
prevažne kresťania, bojujú za väčšiu autonómiu v 
rámci niekdajšej Barmy, dnešného Mjanmarska už od 
roku 1961. Okrem rohingskej krízy na západe je krajina 
zmietaná aj ďalšími konfliktami na severe - v štátoch 
Kachin a Shan sa odhaduje, že viac ako 120000 ľudí 
bolo bojmi vysídlených zo svojich obydlí. (kk)

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

NÁSILIE V MJANMARSKOM KACHINE

Južnými oblasťami Kašmíru sa prehnala vlna násilia, keď došlo 
k ozbrojenému stretu proti indických povstalcov a indických 
bezpečnostných jednotiek. K násilnostiam došlo po tom, čo 
indické jednotky vykonali raziu v troch dedinách, v ktorých sa 
mali skrývať rebeli. Rebeli novej generácie sa pritom okrem 
zbraní spoliehajú aj na efektívne používanie sociálnych médií. 
Potýčky si vyžiadali dokopy minimálne 15 obetí – 12 rebelov 
a 3 príslušníkov vládnych zložiek. Kašmír je sporným územím, 
ktoré si okrem Indie nárokuje aj susedný Pakistan. V posledných 
mesiacoch najmä mladí Kašmírčania z Indiou kontrolovanej časti 
regiónu otvorene prejavujú solidaritu s proti indickými rebelmi. 
V reakcii na operácie indických bezpečnostných zložiek vyšlo do 
ulíc tisíce Kašmírčanov, ktorý protestovali proti indickej vláde. K 
násilným stretom medzi indickou vládou a kašmírskymi rebelmi 
dochádza pravidelne už od roku 1989, odkedy rebeli žiadajú 
pričlenenie indického Kašmíru k Pakistanu, alebo vytvorenie 
nového štátu. Pakistan poslednú vlnu násilia odsúdil a vyslovil 
solidaritu s Kašmírčanmi. (mm, mš)

DEMONŠTRÁCIE V INDII

RUSKO / INDIA • 
Rusko oznámilo, že tento rok podpíše s Indiou zmluvu 
o predaji rakiet S-400 zem-vzduch. O správe ako 
prvá informovala agentúra Interfax citujúca Ruskú 
Federálnu službu pre vojensko-technickú spoluprácu. 
Správa hovorí, že všetky technické detaily zmluvy 
boli dohodnuté a strany sa už musia zhodnúť len na 
cene. Potenciálne $6 miliardový obchod by znamenal 
porušenie amerických sankcií voči Rusku. (mh)

ČÍNA • 
JČína uvalila clo na maso, ovoce, ořechy, víno a další 
produkty dovážené ze Spojených států. Druhá největší 
ekonomika světa uvedla, že se jedná o protiopatření 
v reakci na kroky Washingtonu z minulého měsíce, 
tedy uvalení cla na import oceli a hliníku a plánované 
zavedení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 
miliard dolarů. (kd)



Ministerstvo zahraničních věcí USA dovolilo americkým zbrojním 
společnostem prodávat ponorkové technologie Taiwanu, což by 
mělo napomoci tamnímu programu vývoje vlastní ponorkové 
flotily. Obsah udělené licence není oficiálně uváděn, ale zdroje v 
Taiwanských ozbrojených silách mluví o dodávkách technologie 
systému řízení boje a technické asistenci. Spojené státy jsou 
schopné dodat do Taiwanu jakékoliv technologie, kromě pohonných 
systémů, protože všechny americké ponorky mají jaderné pohony, 
zatímco Taiwan si přeje výstavbu podmořské flotily poháněné 
dieselovými motory. Události o udělení licenci následovala 
vojenská cvičení čínského loďstva v Taiwanském průlivu. Taiwanská 
média ale reagovala na zprávy o přípravě cvičení jako na pokus 
Číny ukázat svou moc, ale nikoliv jako na provokaci proti Taiwanu 
— cvičení se navíc uskutečnila u čínského pobřeží, relativně daleko 
od taiwanského území. Taiwan odpověděl dělostřeleckým cvičením 
na ostrově Kinmen — pouhých 3-5 km od čínského teritoria. (as)

TAIWAN: NÁKUP PONORIEK OD USA DOSTAL ZELENÚ

KUVAJT / FILIPÍNY • 
Kuvajt tento týždeň vyhostil 
filipínskeho veľvyslanca po 
tom, ako došlo k vyhroteniu 
sporu ohľadom zaobchádzania 
s filipínskymi pracovníkmi v 
krajine. Zamestnanci filipínskeho 
veľvyslanectva sa pokúsili o 
záchranu filipínskych pracovníkov, 
ktorí sú údajne zneužívaní 
kuvajtskými zamestnávateľmi, 
pričom pokus zaznamenali a 
uverejnili na sociálnych sieťach, 
čim Kuvajt zahanbili. Video malo 
za účelom pobúriť verejnosť a 
ich tvorcovia nebrali do úvahy 
dôsledky, ktoré by malo na už 
beztak krehké diplomatické vzťahy, 
ktoré sa zhoršili po tom, čo vo 
februári tohto roku našli mŕtve 
telo filipínskej slúžky v mrazničke 
jej kuvajtského zamestnávateľa. 
Veľvyslanec Renato Villa má od 
štvrtku 26. apríla týždeň na to, aby 
opustil krajinu. (ľb)

Nemecký denník Handelsblatt informoval o správe
podpísanej 27 z 28 veľvyslancov členských štátov EÚ v Pekingu, ostro kritizujúcej 
čínsku Novú hodvábnu cestu. V uniknutej správe diplomati vyjadrujú frustráciu z 
nedostatku príležitostí pre Európske spoločnosti v rámci BRI a varujú pred čínskymi 
plánmi vytvoriť tri obchodné koridory medzi Áziou a Európou, ktoré sú podľa nich v 
rozpore s agendou EÚ v oblasti liberalizácie trhu, a ktoré posúvajú rovnováhu moci 
v prospech Čínskych štátom dotovaných spoločností. Handelsblatt informoval, že 
správa, ktorú odmietol podpísať jedine maďarský veľvyslanec, môže byť súčasťou 
príprav EÚ pre samit s Čínou, ktorý by sa mal uskutočniť v júli. Správa veľvyslancov 
je doteraz jednou z najostrejších kritík čínskeho projektu zameraného na budovanie 
obchodnej infraštruktúry v 65 krajinách naprieč Euráziou zapojených do projektu. 
Nová hodvábna cesta je expertmi často vnímaná  ako nástroj pre masívne posilnenie 
čínskej moci a jej vplyvu na okolité krajiny. (mh)

VEĽVYSLANCI EÚ KRITIZUJÚ NOVÚ HODVÁBNU CESTU



Indický premiér Narendra Modi se v čínském Wuhanu setkal s prezidentem Číny 
Xi Jinpingem. Modiho neoficiální návštěva Číny otevřela prostor pro sblížení 
obou států ještě před očekávaným 18. summitem Šanghajské organizace 
pro spolupráci, který se bude konat v červnu. Nejvyšší představitelé dvou 
nejlidnatějších zemí světa mimo jiného rozebírali vzájemné vztahy a spolupráci 
v ekonomické oblasti. Vyjádřili se pro posílení komunikace a spolupráce  
i „spravedlivé“ urovnání teritoriálních sporů. Prezident Xi zdůraznil budování 
vzájemné důvěry a zlepšení vojenské komunikace, aby se na čínsko-indických 
hranicích neopakoval incident z minulého roku, takzvaná krize v Doklamu, 
a aby územní spory mohly být vyřešeny formou mírových rozhovorů. V otázce 
hraničních sporů mezi Pekingem a Novým Dillí zatím došlo jen k malému 
pokroku, proto se obě jadrné mocnosti snaží o navázání dobré atmosféry  
a směřování ke zlepšení bilaterálních vztahů. (kd) 

Čínsky bezpečnostný startup Yitu Technology rozšíril svoje pole 
pôsobnosti do Malajzie. Spoločnosť Yitu bola založená ako odpoveď 
na rastúci dopyt po technológiách pracujúcich s umelou inteligenciou 
vyvíjanej v Čínskej ľudovej republike. Dodanie a implementácia 
nositeľných kamier s funkciou rozpoznania tváre by mala uľahčiť prácu 
miestnym policajným zložkám a orgánom činným v trestnom konaní 
s vykonávaním dohľadu nad verejným poriadkom a identifikáciou 
páchateľov trestnej činnosti. Zariadenia spoločnosti so sídlom  
v Šanghaji sa v Malajzii používajú od februára tohto roka špeciálnymi 
jednotkami polície pôsobiacimi hlavne na verejných priestranstvách, so 
zameraním na okolie prístavov. V súčasnosti je technológia schopná 
identifikovať osobu z celkovej databázy 1.8 miliárd ľudí približne 
do troch sekúnd s presnosťou 95%. O pilotné projekty s kamerami 
využívajúcimi rozpoznávanie tváre prejavil záujem už aj Singapur. (mm) 

Business News   OT VORENIE ČÍNSKEHO TRHU S AUTOMOBILMI
Čína mení svoju investičnú politiku v automobilovom priemysle. Doterajšie pravidlo prijaté 
v 1994, že zahraničné firmy môžu vlastniť maximálne 50 percent čínskych automobilových 
firiem, sa má postupne zrušiť. V 2018 má dôjsť k zrušeniu pre výrobcov elektromobilov  
a áut s hybridným pohonom, v 2020 pre výrobcov vozidiel nákladnej a hromadnej dopravy, a následne v 2022 aj 
pre výrobcov ostatných kategórií vozidiel. V krátkodobom termíne by z tejto zmeny mala profitovať najmä Tesla, 
ktorá plánuje otvoriť novú fabriku v Šanghaji. Ostatné zahraničné značky sa budú pravdepodobne i naďalej 
spoliehať na svoje už zabehnuté fabriky spoluvlastnené s čínskymi partnermi. To sa však z dlhodobého hľadiska 
môže zmeniť. Rozhodnutie otvoriť čínsky automobilový trh zahraničným investorom je symbolickým gestom Xi 
Jinpinga, ktorý sa zaviazal otvoriť krajinu zahraničným investorom. Jednostranná uzavretosť čínskej ekonomiky 
je často kritizovaná zo strany EÚ, nakoľko čínsky investori majú zatiaľ takmer neobmedzenú možnosť vstupu 
na európsky jednotný trh. Otvorenie čínskeho trhu je zároveň aj dôsledkom neúspechu čínskych výrobcov na 
globálnom trhu. (mš)
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