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Jižní Korea evakuuje zaměstnance svých firem
z Libye
25.02.2011 Jihokorejské společnosti se pohybují v
regionu Blízkého východu a části severní Afriky již
tři desetiletí a v současnosti zde mají rozběhnuté
projekty v hodnotě 257 miliard dolarů (jen v Libyi
za 36 miliard). S ohledem na nastalou situaci je
zde však potřeba evakuovat z libyjského území
okolo 1400 dělníků i s rodinami.

Němečtí žurnalisté uvěznění v Iránu propuštěni
díky práci německé diplomacie
25.02.2011 Dva němečtí žurnalisté, Marcus
Hellwig a Jens Koch, kteří byli uvězněni od října
2010 v Iránu za nepovolenou špionáž, byli
propuštěni pouze s vysokou pokutou zpět do vlasti.
Důvodem zadržení byl pokus o rozhovor se synem
a právníkem Sakineha Mohammadi Ashtianiho,
který byl odsouzen podle systému islámského
náboženského práva šaría k trestu smrti
ukamenováním.

Afghanistán bude potřebovat pomoc USA i po
roce 2014
25.02.2011 To prohlásil afghanský ministr
obrany Abdul Rahim Wardak. Došlo tak na slova
amerického viceprezidenta Joea Bidena, který řekl,
že některé jednotky i přes plánované stažení v
roce 2014 mohou zůstat, bude-li to afghanská
vláda potřebovat.

Google čelí stížnosti za zneužití svého
dominantního postavení na trhu
25.02.2011 Francouzská společnost 1plusV a další
dvě konkurenční společnosti obvinily Google ze
zneužívání svého dominantního postavení na trhu
a bránění ve vývoji svých konkurentů. Ve
výsledcích hledání prý Google nepostupoval podle
přesně zavedených a definovaných pravidel
vyhledávání, jelikož stránky spravované
společností 1plusV byly viditelně poškozeny
zaujatostí vyhledavače. Celá stížnost bude řádně
prošetřena.

GM zveřejnilo zisk za rok 2010
25.02.2011 Za poslední čtvrtletí byl čistý zisk
General Motors 510 milionů dolarů, avšak zisk za
celý rok 2010 činil 4,7 miliardy dolarů. Příjem za
poslední kvartál vzrostl oproti minulému roku o
15% na 37 miliard dolarů.

Zákon o legalizaci uzavření sňatku
homosexuálních párů na Havajských ostrovech
platí od roku 2012
25.02.2011 Dlouho spekulovaný kontroverzní
návrh zákona byl s konečnou platností podepsán
guvernérem Havajských ostrovů Neilem
Abercrombie. Zákon tak vstupuje v platnost
1.1.2012. Skupiny bojující za práva homosexuálů
jásají nad tímto rozhodnutím, jelikož podobné
návrhy byly na Havajských ostrovech v nedávné
minulosti již opakovaně smeteny ze stolu.

Nizozemský Spyker zaměří své úsilí na Saab
25.02.2011 Nizozemský výrobce exkluzivních
sportovních vozů Spyker, který před nedávnem
koupil od automobilky Opel švédský Saab, nyní
prodává společnosti CPP Global Holdings část
firmy věnující se právě výrobě sportovních
automobilů za 44 milionů dolarů. Vedení Spykeru
oznámilo, že hodlá věnovat veškeré úsilí na
zotavení Saabu a zredukování dluhu této značky.

Spolková vláda Německa plánuje snížení
odvodů na důchodové pojištění
25.02.2011 Toto snížení proběhne podle plánu již
v roce 2013. Může však být uplatněno pouze v

případě nashromáždění zhruba 25 miliard euro
jako rezervního fondu, který tento pokles v
odvodech z platů občanů zpětně vyrovná.

Indie se spolu s dalšími připravuje na masivní
evakuaci občanů z Libye
24.02.2011 Indická ministryně zahraničí Nirupama
Rao vyjednávala v Libyi povolení pro přistání
letadel a lodí na tamním území. Indie má v
libyjském státě 18 000 občanů, stejně jako
Pákistán, který zatím hlásí, že jsou jeho obyvatelé
v bezpečí. Poměrně mnoho občanů- 50 000
převážně dělníků- má v Libyi také Bangladéš, která
již stejně jako ostatní rozbíhá evakuační plány.

Společnost RWE čeká propady kvůli vysokým
daním a nízkým cenám elektrické energie
24.02.2011 Předseda představenstva německé
energetické společnosti RWE Jürgen Großmann
se obává silných ztrát v důsledku zvyšujících se
daňových odvodů a poklesu cen elektrické
energie. Finanční vývoj koncernu s miliardovými
obraty proto podle předsedy nabere sestupnou
tendenci, která se může vrátit k normálu nejprve v
roce 2014.

Indové poškození činností továrny Coca-Cola
mají právo na kompenzaci
24.02.2011 Továrna společnosti Coca-Cola v
jihoindické provincii Kerala, byla obviněna z
vyčerpání zdrojů pitné vody v oblasti a ze
špatného zacházení s kalem vzniklým při výrobě,
který způsoboval okolním obyvatelům zdravotní
potíže. Celková škoda byla vyčíslena na 47 milionů
dolarů. Proto vyšel v platnost zákon umožňující
lidem kompenzaci za způsobené problémy. Vedení
společnosti ovšem tvrdí, že k vyšetřování situace
nebylo přizváno, a že jejich data nebyla
zohledněna.

V Maroku vyšlo do ulic až 37 000 lidí, upálila se
svobodná matka a král Mohammed VI. hovoří o
demagogii
24.02.2011 Údaje o počtu protestujících se
rozcházejí, neboť orgnizátoři hovoří o 30 tisících,
zatímco marocké ministerstvo vnitra o 37 tisících
demonstrantů. Politické strany ale nejsou jednotné
ve svých názorech ani v postupu a většina z nich
bojkotovala výzvu k požadování konstituční
monarchie. Král Mohammed VI., který se vyhýbá
médiím, pouze uvedl, že odmítá přistoupit na hru
demagogie, jaká se děje v ulicích. V současné
chvíli je situace poměrně klidná.

Německá armáda dostane k dispozici více
finančních prostředků
24.02.2011 Podle vyjádření německé vlády
dostane německý ministr obrany Karl-Theodor zu
Guttenberg k dispozici o 5,8 miliard euro více než
bylo původně plánováno. Tyto peníze budou
investovány podle ministra do zvýšení kapacit a
modernizace německé armády.

Nigérie chce zahájit námořní a leteckou
blokádu Pobřeží slonoviny
24.02.2011 Nigerijský ministr zahraničí prohlásil,
že vojenská intervence do Pobřeží slonoviny
nemusí nutně znamenat tvrdé boje v ulicích, ale
může se jednat pouze o námořní a leteckou
blokádu, kterou je Nigérie ochotna s mandátem
OSN vést. Nigérie v rámci společenství ECOWAS i
OSN již delší dobu prosazuje intervenční akci,
která by vyřešila krizovou situaci v Pobřeží
slonoviny a donutila odstoupit prezidenta Laurenta
Gbagba.

Rebelové zabili za jediný den 6 příslušníků
mírových sil v hlavním městě Somálska
24.02.2011 Pravděpodobně jako odplatu za pomoc
vojáků Burundi, kteří působí v Mogadišu v rámci
mírové mise Africké unie AMISOM, somálské
vládní armádě při ofenzivě proti povstaleckým
základnám, bylo zabit 6 pracovníků mise AMISOM.
Podle odborníků je mise AMISOM to jediné, co
ještě drží Somálsko před totální anarchií.

Voliči státu Connecticut (USA) jsou podle
výzkumu připraveni akceptovat škrty ve
výdajích státu
24.02.2011 Podle nejnovějšího výzkumu Yankee
Institute's survey jsou voliči státu Connecticut
připraveni přijmout plánované škrty ve výdajích
státu. Navrhují podle výsledků průzkumu omezení
výdajů v oblasti sociálních služeb či podpory
vyššího vzdělání. Naopak však nesouhlasí se
zvyšováním daní, které podle guvernéra Danella
Malloye může přinést za rok do státní kasy až 1,5
miliard dolarů.

Americký prezident Obama tvrdě vystupuje ve
svém proslovu proti současnému dění v Libyi
24.02.2011 Americký prezident Barack Obama
dnes ve svém proslovu tvrdě zkritizoval reakci
libyjské vlády na současné demonstrace a brutality
páchané na protestujících. Prezident poprvé mluvil
osobně o plánovaných sankcích proti Libyi,
vyvaroval se však tvrdé kritiky libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho. Také dodal, že všichni
evakuovaní američtí občané budou bezpečně
dopraveni přepravním plavidlem na nedalekou
Maltu.

Deutsche Bank: "Ceny ropy mohou ohrozit
celosvětovou ekonomiku."
24.02.2011 Německá Deutsche Bank prohlásila ve
svém oficiálním stanovisku, že stoupající ceny ropy
mohou v blízké budoucnosti tvrdě ohrozit globální
ekonomiku, která se momentálně vzpamatovává z
finanční krize. Cena Brent ropy dnes vystoupala na
115 dolarů za barel, což je podle Deutsche Bank
jen 5 dolarů od hranice (120 dolarů/barel) , kdy se
světová ekonomika dostává pod vážný tlak.

Ukrajina chce přizpůsobit svou armádu
standardům NATO
24.02.2011 Ukrajinský premiér Nikolaj Azarov
během schůze s generálním tajemníkem
Severoatlantické aliance v Kyjevu oznámil, že
Ukrajina chce vybudovat početně malou, ale
efektivní armádu, která bude odpovídat
standardům NATO. Podle slov premiéra plní
Ukrajina své závazky vůči NATO a vojenské
vybavení bude ukrajinskou vládou financováno
v plném rozsahu i přes složitou finanční situaci.

Evropská unie a Rusko nabídly arabským
zemím hospodářskou podporu 
24.02.2011 Vysoká představitelka Evropské unie
pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku
Catherine Ashton a ruský ministr zahraničí Sergej
Lavrov dnes podepsali společné prohlášení
o situaci v severní Africe a na Blízkém Východě,
v němž Evropská unie a Rusko vyjadřují podporu
„úsilí arabských zemí o spravedlivější a šťastnější
život“ a nabízí těmto zemím hospodářskou i jinou
pomoc. Prohlášení rovněž zdůrazňuje nutnost
obnovení izraelsko-palestinského dialogu, který je
důležitým faktorem pro stabilní vývoj v celém
regionu.

Volkswagen a GAZ se dohodly na výrobě vozů
VW a Škoda v Rusku
24.02.2011 Ruská dceřiná společnost německého
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Volkswagenu „Volkswagen Group Rus“ a
společnost GAZ podepsaly dohodu, na základě níž
budou v ruském Nižním Novgorodu společně
vyrábět přes 100.000 automobilů značek
Volkswagen a Škoda ročně. Ruská vláda nedávno
zpřísnila pravidla pro montáž automobilů v zemi,
čím se snaží zvýšit podíl domácí výroby. Za
splnění kritérií nabízí sérii vládních pobídek včetně
nižších cel na dovoz autodílů. Volkswagen
dohodou s GAZ posílí svou pozici na ruském trhu,
který je v současné době dynamický.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vyzývá
vládu, aby ponechala nižší DPH u knih
24.02.2011 Svaz českých knihkupců a nakladatelů
nesouhlasí se zamýšleným zvýšením daně z
přidané hodnoty na knihy z původních deseti na
dvacet procent a vyzval dnes vládu a parlament,
aby DPH u knih nezvyšovali a ponechali je v nižší
sazbě. Podle předsedy SČKN zvýšení daně
povede k výrazné redukci knižní produkce. Se
svou výzvou se představitelé Svazu českých
knihkupců a nakladatelů obrátili také na veřejnost.

45% teenagerů v Hondurasu nedokončí školu
24.02.2011 Po dosažení věku 14 let, 45% studentů
ukončí docházku na středních školách a zapojí se
do nelegální činnosti. Podle místních novin La
Prensa, příčinou je nedostatek pracovních
příležitostí, jenž vede k participaci teenagerů
v kriminálních skupinách či gangách zabývajících
se organizovaným zločinem.

&nbsp;

Ústecko opět bojuje s prašným ovzduším
24.02.2011 Na Ústecku je ve vzduchu opět
koncentrováno vysoké množství polétavého
prachu. Koncentrace prachu přesahuje zdravotní
limit asi dvojnásobně, smogová regulace ale
vyhlášena nebyla.

&nbsp;

Ruský premiér: třetí energetický balíček EU
může mít za následek nárůst cen
24.02.2011 Realizace tzv. třetího energetického
balíčku by mohla vést k vyšším cenám na trhu s
energiemi, oznámil ruský premiér Vladimír Putin ve
čtvrtek na tiskové konferenci po jednání s
předsedou Evropské komise José Manuelem
Barrosou. Třetí balíček energetických zákonů
přijatý Evropskou unií v roce 2009 zahrnuje šest
právních předpisů, které stanovují omezení týkající
se práv na vlastnictví a řízení energetických sítí
vertikálně integrovanými společnostmi, mezi které
patří například ruský Gazprom. Premiér rovněž
poznamenal, že diskuse o dokumentu stále
pokračuje.

Ministři vnitra členských zemí EU jednají o
imigraci ze severní Afriky
24.02.2011 Evropští ministři vnitra se sešli
v Bruselu, aby projednali momentální situaci
rozbouřené severní Afriky, Libye obzvlášť. Libye
před několika dny Unii naznačila, že pokud bude
zasahovat do státních záležitostí, přestane s ní
spolupracovat v boji proti ilegální imigraci přes
Středozemní moře. Tuto cestu přes Libyi volí
mnoho uprchlíků a nelegálních přistěhovalců, kteří
se chtějí v Evropě usadit.

&nbsp;

Možnost dodávek elektrické energie z
Paraguaye do Uruguaye
24.02.2011 V úterý úspěšně proběhl první
zkušební test, jenž měl ukázat, zda je myšlenka
dodávek energie z Praguaye do Uruguaye za
použití infrastruktury patřící Argentině
realizovatelná. Politická a diplomatická jednání
mezi Argentinou a Paraguayí pokračují, koncept
smlouvy by mohl být připraven během
následujících svou týdnů.

&nbsp;

První sjezd mládeže v rámci Unasuru
24.02.2011 V Argentině se uskuteční historicky
první setkání mladých obyvatel reprezentujících 12
členských států Unie jihoamerických zemí
(Unasur). Tématem dvoudenní konference je
celkové směřování tohoto celku. Dalším cílem je
také podpora politické účasti mladých lidí a jejich
participace v cestě za dohodou v tomto
několikanárodnostním regionu bez vyloučení či
omezování některé z jeho částí.

&nbsp;

J.Assange může být vydán k trestnímu stíhání
do Švédska
24.02.2011 Londýnský soud dnes rozhodl, že
znásilnění a sexuální obtěžování, z nichž je
zakladatel serveru WikiLeaks ve Švédsku nařčen,
jsou trestné činy, které k vydání opravňují.
J.Assange se proti rozsudku hodlá odvolat. Ve
Švédku zatím není z ničeho obviněn, čekalo by jej
nejdříve vyšetřování, ale J.Assange se obává, že
by odtud mohl být vydán do USA, kde mu hrozí
mnohem vyšší trest za špinonáž.

Obchodního veletrhu v Kolumbii se zúčastní 22
států
24.02.2011 Delegace 22 států jsou přítomny na
obchodním veletrhu konajícím se v Kolumbii, kde
přítomní hledají nové vyhlídky a příležitosti
v oblasti turismu. Během dvou dnů, po které bude
tato událost probíhat, se dle předpokladů

uskuteční až 2 662 schůzek, kde místní obchodníci
budou nabízet své nabídky a poskytování služeb
právě v cestovním ruchu.

&nbsp;

Bezplatná zdravotní péče pro pacienty trpící
vážnými nemocemi ve Venezuele 
24.02.2011 Venezuelská vláda garantuje
poskytnutí bezplatné zdravotní péče pacientům,
jejichž diagnóza zahrnuje AIDS, rakovinu či
roztroušenou sklerózu, a to i v případě, že léčba
vyžaduje několikafázový cyklus. Tato iniciativa je
součástí projektu na zlepšení podmínek léčení
takovýchto pacientů.

&nbsp;

Činnost Deutsche Bank v Jižní Korei zakázána
24.02.2011 K zákazu a následným sankcím došlo
poté, co jihokorejští vyšetřovatelé obvinili
zaměstnance Deutsche Bank ze zmanipulování
akciového trhu, při němž si měli údajně přijít k
zisku 41 milionů dolarů. Experti tvrdí, že toto
obvinění může výrazně poškodit pověst Deutsche
Bank v celém regionu. Vedení společnosti hodlá
spolupracovat s jihokorejskými úřady při dalším
vyšetřování.

Toyota svolává další vozy k opravám
24.02.2011 Tentokrát se jedná o 2,17 milionu vozů
z USA, u kterých se může vyskytnout problém se
zasekávajícími se plynovými pedály. Potíže se
mají týkat i vozů značky Lexus, kterou Toyota
vlastní. Od roku 2009 byla automobilka nucena
kvůli bezpečnostním závadám stáhnout k
servisním prohlídkám přes 14 milionů vozů po
celém světě, což společnost výrazně finančně
zatížilo.

Premiér Nečas a předseda Evropské rady
Rompuy odsuzují Libyi
24.02.2011 Předseda Evropské rady Herman Van
Rompuy se po setkání a jednání s premiérem
Petrem Nečasem (ODS) vyjádřil o Lybii, která
podle něj nutně potřebuje zásah politických a
sociálních reforem. Odsoudil zločiny, které jsou
páchány na libyjských civilistech a prohlásil, že EU
má zájem na udržení stability v zemi, nastolení
demokratizace a upevnění ekonomického růstu
rozbouřené Libye.

&nbsp;
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