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Rusko: Přímé zahraniční investice klesly
1,5krát
18.02.2011 O poklesu informoval ruský ministr
financí Alexej Kudrin na mezinárodním
ekonomickém fóru v Krasnojarsku. Podle
předběžných údajů poklesla suma přímých
zahraničních investicí 1,5krát na 14 miliard dolarů.

Island odložil další splátku svým zachráncům
18.02.2011 Islandský parlament odsouhlasil
pozdržení splátky čtyř miliard eur vládám Velké
Británie a Nizozemí. Z těchto prostředků bude
odškodněno 400 000 Islanďanů, kteří ztratili své
úspory, když padly islandské banky. Island má
splácet dluh až do roku 2046.

Slovenské vládě zůstává těsná většina 
18.02.2011 Vládní krize se rozhořela minulý týden,
kdy Igor Matovič, člen strany Svoboda a solidarita
a neoficiálního vůdce hnutí Obyčejní lidé, hlasoval
s opoziční sociální demokracií. SaS ho potrestala
vyloučením z poslaneckého klubu a jeho tři
kolegové poté zvažovali odstoupení. Úterní
dohoda tří členů Obyčejných lidí s vedením SaS
znamená udržení těsné převahy 77 hlasů koalice
ve 150členném slovenském parlamentu.

Běloruský soud vynesl první rozsudek v
souvislosti s prosincovými událostmi
17.02.2011 Představitel běloruské opozice,
obviněný z účasti na masových nepokojích po
prosincových volbách prezidenta, byl uznán vinen
a odsouzen ke 4 letům odnětí svobody. Celkem se
v souvislosti s tímto případem vyšetřuje 40 lidí. Při
rozhánění účastníků protestů proti výsledkům
voleb, v nichž počtvrté zvítězil Alexandr
Lukašenko, bylo zadrženo přes 600 lidí.

Komisařka OSN o nutnosti reforem v oblasti
lidských práv v Rusku
17.02.2011 Vysoká komisařka OSN pro lidská
práva Navanetham Pillei se vyjádřila pochvalně k
veřejnému prohlášení učiněnému ruským
prezidentem D. Medveděvem, v němž uznal
nutnost dalších reforem ve sféře lidských práv jako
součásti procesu modernizace země. Vysoká
komisařka zdůraznila, že v těchto otázkách bylo
dosaženo určitého pokroku, a že je třeba
plánované reformy realizovat se zvýšenou
naléhavostí a rozhodností.

Německý ministr obrany navštívil Afghánistán
17.02.2011 Karl-Theodor zu Guttenberg včera
v noci podnikl neohlášenou cestu do Afghánistánu,
aby se setkal s vojáky Bundeswehru sloužícími
zde v rámci mise NATO. V cestě mu nezabránilo
téhož dne médii zveřejněné obvinění, podle nějž
měl K. zu Guttenberg opsat část své doktorské
práce, pomocí které získal v roce 2007 na
univerzitě v Bayreuthu titul doktora práv.

Belgie je bez vlády již 249 dní
17.02.2011 Belgie vytvořila nový světový rekord v
trvání vládní krize. Parlamentní volby se zde
konaly 13. června 2010, od té doby se strany,
které získaly nejvíce hlasů, nedokázaly dohodnout
na sestavení vlády. Belgie tak „předstihla“ Irák,
kterému se v roce 2010 po 249 dnech konečně
podařilo vládu sestavit.

Prezident Nicaraguy pozitivně hodnotí armádní
síly
17.02.2011 Prezident Nicaraguy Daniel Ortega
vyzdvihl činnost armády v zemi a ocenil, že vojáci
by neváhali položit život za ochranu bezpečnosti
obyvatel. Daniel Ortega vycházel z výroční zprávy
týkající se misí a úkolů v roce 2010, jenž mu byla

poskytnuta velitelem armády. Konkrétně lze zmínit
například pomoc při evakuaci obyvatel během
přívalových dešťů či konstantní úsilí v boji proti
obchodování s drogami a organizovaným
zločinem.

Spory ohledně demolice bývalého mučícího
centra v Chile
17.02.2011 Člen Demokratické strany v Chile
Felipe Harboe ve středu podpořil stížnosti týkající
se demolice tzv. Londýnské kliniky, tedy místa
používaného k mučení za Pinochetova režimu
(1973-1990). Felipe Harboe vyslovil požadavek na
rezignaci Oscara Acuny, který danou demolici
autorizoval. Odpůrci argumentují, že se jedná o
historickou památku, jež by se měla zachovat.

Kuba a Paraguay posilují vzájemné vztahy
17.02.2011 Předseda kubánského parlamentu
Ricardo Alarcon a předseda paraguayské
Poslanecké sněmovny Victor Bogado na jednání
diskutovali o vzájemných vztazích obou zemí,
které se podle Alarcona za posledních let
intenzifikovaly.

Bolívie bojuje proti pašování zboží
17.02.2011 Především v důsledku významných
ekonomických ztrát vyzývá bolivijská vláda k boji
proti pašování zboží. Vytvoření a schválení
zákona, jenž by postihoval tuto nelegální aktivitu,
je tedy momentálně prioritní. Podle zprávy
specializovaných organizací, ročně se z a do země
ilegálně dopraví produkty v celkové hodnotě až 1,2
miliardy dolarů.

Argentina zkoumá zadržený náklad z USA
17.02.2011 Více než dvacet celních úředníků
spolu s letištní policií zkoumá zadržený náklad,
jenž měl být vojenskými letadly Spojených států
nelegálně dopraven do Argentiny. Podle zatím
dostupných informací, zásilka obsahovala mimo
jiné též zbraně, které byly skryty v zavazadlech
vojáků. Ministerstvo zahraničí v Argentině zatím
neobdrželo žádné vysvětlení ze strany vlády či
diplomacie USA.

První úspěch nové brazilské vlády
17.02.2011 Za své první vítězství v Národním
kongresu může nová brazilská vláda pokládat
schválení prvního návrhu zákona, jenž stanovuje
minimální mzdy pro rok 2011. Ve stejnou dobu pak
byly velkou většinou zamítnuty reformy
navrhované opozičními stranami.

Havajské ostrovy legalizují uzavření
manželských svazků homosexuálních párů
17.02.2011 Senát Havajských ostrovů schválil
legalizaci manželských svazků homosexuálních
párů. Už dlouho diskutované téma tak bylo k
radosti všech homosexálních párů prosazeno.
Čeká se však, že toto rozhodnutí vyvolá mnohé
negativní reakce a protesty.

Podle kanadské centrální banky Bank of
Canada musí svět pomýšlet na měnovou
reformu
17.02.2011 Guvernér kanadské centrální banky
Bank of Canada usoudil, že je nezbytné provést v
budoucnu nutné kroky v otázce měnové reformy.
Podle guvernéra je naprosto nemožné udržet při
prudkém vzestupu čínské ekonomiky měnový
systém v takové podobě, jak ho známe dnes. Dolar
proto prý v budoucnu s určitostí musí ztratit své
prominentní postavení.

Útok čínských hackerů na ministerstvo financí
Kanady
17.02.2011 Čínští hackeři zaútočili na kanadské
ministerstvo financí a pokusili se získat hesla pro
přístup k tajným vládním informacím. Celý systém
byl na okamžik mimo kontrolu, po chvíli však byl
útok odražen zpět k původci. Čínská vláda popřela
jakoukoli účast na tomto nepovoleném vniknutí.

Pakistán odkládá slyšení amerického vězně,
který zastřelil 2 místní občany
17.02.2011 Slyšení s americkým vězněm, který
pracoval v Pakistánu jako konzulární pracovník,
proběhne podle oficiální zprávy 14. března 2011.
Zadržený Raymond Davis se obhajuje tím, že
jednal v zájmu sebeobrany při loupežném
přepadení. Tento odklad jednání o diplomatické
imunitě vězně byl v USA přijat s nevůlí.

Kongres USA kritizuje práci americké tajné
služby v zahraničí
17.02.2011 Podle Kongresu USA měly tajné
služby zjistit mnohem dříve o možných kolapsech
států, jako je např. Egypt či Tunisko. Jejich práce
proto byla podle vyjádření Kongresu nedostačující
a musí se do budoucna v mnoha ohledech zlepšit.
O možných příčinách nedostatku informací jednali
ředitel CIA Leon Panetta, ředitel FBI Robert
Mueller a také ministr obrany Spojených států
amerických.

Sněmovna reprezentantů USA tlačí na
Pentagon ohledně snižování výdajů
17.02.2011 Sněmovna reprezentantů USA
rozhodla, že investice 450 milionů dolarů do výroby
alternativního motoru pro stíhací letoun F-35 Joint
Strike Fighter nebude poskytnuta. V případě
schválení tohto rozhodnutí senátem USA bude
možné na projektu ušetřit během příštích let až 3
miliardy dolarů.

Čína cenzuruje na internetu projev americké
ministryně zahraničí Hillary Clinton o svobodě
projevu
17.02.2011 Americká ambasáda v Číně odkázala
na internetu na projev americké ministryně
zahraničí Hillary Clinton o svobodě projevu.
Ministryně naznačila, že Čína bude čelit v
budoucnu velkým problémům, a bude takřka
nemožné kontrolovat všechen obsah zveřejňovaný
pro čínské čtenáře. Její projev byl čínskou vládou
okamžitě zablokován.

EU na dva měsíce zmrazila strukturální fondy
pro Velkou Británii
17.02.2011 Evropská komise pozastavila peníze
pro Velkou Británii, které měla získat ze
strukturálních fondů, kvůli podezření, že s nimi
doposud bylo zacházeno nelegálně. Zmrazeno
bylo 184 milionů eur ( cca 4,5 miliardy Kč) a to
na dva měsíce, dokud Britové nezajistí patřičný
dohled nad tím, jak jsou peníze z fondů EU
využívány.

Nový šéf Německé centrální banky bude
dosavadní poradce německé kancléřky Jens
Weidmann
17.02.2011 Byl vládou nominován na
post prezidenta Bundesbank, čímž se stane jejím
nejmladším šéfem v histrorii. Jeho
viceprezidentkou bude Sabine Lautenschläger. J.
Weidmann se tak automaticky stane členem
bankovní rady Evropské centrální banky. Tímto
tahem se ukázalo, že Německo nemá ambice
obsadit nejvyšší post ECB, na který je nyní
nejpravděpodobnějším adeptem šéf Italské
centrální banky Mario Draghi.
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Zasedání amerického prezidenta Obamy s
řediteli největších společností v oblasti
technologie
17.02.2011 Americký prezident Barack Obama se
střetne s výkonnými řediteli a šéfy největších a
nejvýznamnějších společností v oblasti technologie
a výpočetní techniky. Na zasedání budou přítomni
výkonný ředitel Apple Steve Jobs, ředitel
společnosti Google Eric Schmidt, ředitel General
Electric Jeffrey Immelt a zakladatel Facebooku
Mark Zuckerberg. Budou spolu jednat o především
budoucnosti a podpoře americké ekonomiky a
možnostech vzniku nových pracovních pozic pro
nezaměstnané Američany. Schůze proběhne ve
státě California.

V USA začíná klesat nezaměstnanost
17.02.2011 Podle oficiální zprávy úřadu práce
(Department of Labor) dochází v posledních
týdnech k dlouho očekávanému poklesu
nezaměstnanosti v USA. Stále však na podporách
zůstává více než 9 milionů nezaměstnaných
Američanů. Jako důkaz pokroku v oblasti vytváření
nových pracovních pozic došlo také k mírnému a
neočekávanému zvýšení podpor v
nezaměstnanosti.

Protesty v Libyi pokračují a policie zatýká čelní
představitele
17.02.2011 Podle organizace Human Rights
Watch bylo zatčeno 14 významných demonstrantů
mezi nimiž jsou známí libyjští spisovatelé. Dále
nepodložené informace hovoří již o 2 mrtvých. Síť
demonstrací se podobně jako v Tunisku a v
Egyptě organizuje přes Facebook a Twitter.

Největší banka v Pobřeží slonoviny Societe
Generale ukončuje svoji činnost v zemi
17.02.2011 Societe Generale dnes oznámilo, že
vzhledem k situaci v zemi, kterou označuje jako
exodus zahraničního kapitálu, nejde nadále
pokračovat v působení v Pobřeží slonoviny.
Finanční systém
předního světového producenta kakaa  se tak nyní
ještě více přiblížil úplnému kolapsu.

Premiér Zimbabwe hrozí bojkotem voleb v
případě úskoků ze strany prezidenta Mugabeho
a jestliže bude opozice prosazovat předčasné
volby 
17.02.2011 Zimbabwský premiér Morgan
Tsvangirai upozornil, že odmítá předčasné volby
prosazované opozicí a stejně tak je proti tomu, aby
prezident Robert Mugabe vyhlásil jakékoliv volby
bez jeho souhlasu. Prezidentova strana je v koalici
se strenou premiéra a ten chce nyní garantovat
ústavní změny volebního zákona a teprve poté
vyhlásit řádné volby, neboť se obává nepokojů a
násilí, které propuklo po volbách v roce 2008.

V Bahrajnu se spustili protesty, policie
zakročila velmi tvrdě, zemřeli 4 lidé
17.02.2011 Dalších 95 lidí mělo být zraněno.
Protesty jsou vedené šíítskou opozicí a cílem jsou
politické a ekonomické reformy, nikoliv svržení
královské rodiny, jak představitelé demonstrantů
zdůrazňují. V hlavním městě byly protesty
rozehnány a oblast hlídá 50 obrněných vozidel a
tanků.

Francie podepsala rozvojovou spolupráci s
JAR v hodnotě 1 miliardy Euro
17.02.2011 Prezident JAR Jacob Zuma bude ještě
konkrétně jednotlivé díly dohody probírat s
francouzskými rozvojovými agenturami ve
Francii, kde bude 2.- 3. března na pozvání
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho.
Finance se týkají především významného
jaderného projektu v JAR a stejně tak je
spolupráce spojena s francouzskými plány na příští
summit skupiny G20, který Francie povede a kde
se chce zabývat prohloubením hospodářských
vztahů a řešení ekonomických rozdílů s cílem
stabilizovat světové hospodářství.

USA a společnost Chevron budou investovat
50 milionů dolarů do delty Nigeru
17.02.2011 Delta Nigeru v Nigérii, která je
největším producentem ropy v Africe, je jedním z
nejbohatších nalezišť, avšak přírodní podmínky
jsou kvůli mokřadům velmi nepříznivé, stejně jako
politická situace v regionu, kde řádí vojenské
gangy a neustále napadají těžební stanice.
Spojené státy se nyní s Chevronem dohodly, že
zde budou investovat především do zdravotnictví a
vzdělání kvůli lepší stabilitě do budoucna.

V Tanzánii vybuchlo 23 vojenských muničních
skladů v hlavním městě
17.02.2011 Úřady zatím hovoří o 20 mrtvých a
4000 utečencích z oblasti explozí, avšak
přiznávají, že oběti i škody mohou být mnohem
větší, než se nyní zdá. Uprchlíci jsou ubytováni v
národním stadionu Dar es Salaamu a ministr
obrany Husajn Mwinyi již informoval, že výbuchy
se podařilo zastavit, avšak příčina tohoto
vojeského fiaska zatím není známa.

Egypt čelil diplomatickému tlaku Íránu a
Izraele, íránské bitevní lodě chtěli proplout
Suezem
17.02.2011 Včera oznámilo íránské námořnistvo,
že hodlá vyslat 2 vojenské lodě do Suezského
průplavu. Jednalo se o plán, který se neuskutečnil
za celou vládu prezidenta Husního Mubaraka.
Izrael však okamžitě reagoval s velkým
rozhořčením tím, že se jedná o jednoznačnou
provokaci ze strany Íránu. Egyptská vojenská rada,
která nyní vládne zemi tak byla vystavena velkému

tlaku, jehož cílem pravděpodobně bylo zjistit, zda
Egypt skutečně dodrží své závazky- dnes byl
průjezd lodí zakázán a následně Íránci odvolán.

Protikorupční policie chce obžalovat 54 lidí
kvůli podezřelým armádním zakázkám
17.02.2011 Kvůli armádním zakázkám z let 2005
až 2007 bylo protikorupční policií navrženo 54 lidí
na obžalobu. Podle vyšetřovatelů brali úředníci na
ministerstvu obrany provize za přihrávání smluv za
desítky milionů korun spřízněným firmám. Údajně
se jedná o vůbec nejrozsáhlejší případ, kterým se
kdy protikorupční policie zabývala.

Vrchní soud se dnes bude zabývat případem
ztracených 500 mil. korun z ČKA
17.02.2011 Pražský vrchní soud dnes bude
projednávat odvolání v kauze zmizení 500 milionů
korun z účtů dceřiné firmy České konsolidační
agentury - společnosti Galileo Real. Městský soud
v Praze vyměřil v květnu loňského roku trest 5,5
roku vězení bývalému manažerovi Janu Šikovi,
který podle obžaloby v roce 2005 převedl peníze
bez souhlasu představenstva na soukromé
zahraniční konto, a 8,5 roku podnikatelovi Milošovi
Skořepovi, který je údajně použil na soukromé
účely. Společně potom měli společnosti uhradit 96
milionů a úroky.

Koalice a ČSSD dnes budou projednávat
přímou volbu prezidenta
17.02.2011 Zástupci vládní koalice a opoziční
ČSSD budou na dnešní schůzi projednávat
podobu přímé volby hlavy státu. V současné době
jsou na stole tři návrhy způsobu přímé volby
prezidenta, z čehož první počítá s jednokolovou
volbou, zatímco zbývající dva s volbou
dvoukolovou. Dnešní schůze má podle ČSSD
připravit půdu pro další jednání s předsedou ODS
a premiérem Petrem Nečasem a předsedou ČSSD
Bohuslavem Sobotkou, které by se mělo konat
příští týden.

Hasičské platy mají klesnout o 10,1 procenta 
17.02.2011 Generální ředitel hasičského
záchranného sboru Miroslav Štěpán na dnešní
tiskové konferenci oznámil, že platy hasičů
letos klesnou na základních mzdových výměrech o
10,1 procenta.

USA a Rusko si vymění první údaje v rámci
nové smlouvy START
17.02.2011 První detailní informace o počtu a
umístění strategických jaderných sil si státy vymění
22. března. Smlouva určuje pravidelnou výměnu
údajů o stavu jaderných zbraní, které budou
podrobnější, než byly na základě předchozích
smluv. Dohoda rovněž počítá se vzájemnými
kontrolami jaderných objektů.
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