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Šéfkou delegace EU v Iráku je Jana Hybášková
26.02.2011 Bývalá europoslankyně Jana
Hybášková byla jmenována Catherine Ashtonovou,
ministryní zahraničních věcí EU, na post šéfky
delegace EU v Iráku. ČR tak získala první
významnou funkci v rámci rozvíjejících
se diplomatických služeb EU.

&nbsp;

Automobilka Fiat rozšíří výrobu do Ruska
26.02.2011 Fiat plánuje vyrobit v Rusku 300 000
vozů ročně a to především ze segmentu SUV a
lehkých užitkových vozů. Podle expertů se ruský
automobilový trh stane šestým největším na světě
do roku 2020. Fiat již nyní vlastní podíl 25% v
americkém automobilovém gigantu Chrysler a i
nadále se očekává růst této automobilky.

Indická strana Trinamool Congress má v plánu
změny v železniční dopravě
26.02.2011 Ministryně pro železniční
dopravu Mamata Banerjee, a zároveň členka
strany Trinamool Congress, před volbami slibuje
zmražení přepravních cen a investice do železnic v
hodnotě 12,7 miliardy dolarů, za které by se mělo
vystavět přes 1 300 km nových tras a pořídit 18
000 nových vagónů. Rozpočet železniční dopravy
je klíčovou součástí celého indického státního
rozpočtu. Strana Trinamool Congress si klade za
cíl vítězství ve volbách v Západním Bengálsku.

Prezident Srí Lanky vyzval k nastolení nového
pořádku ve světové ekonomice
26.02.2011 Prezident Mahinda Rajapaksa ve svém
projevu obvinil USA z příliš velké emitace nových
peněz do ekonomiky, což by podle něho mohlo mít
katastrofální následky. Zároveň vyzval
Washington, ale i další představitele klíčových
ekonomik, k jednání s větší globální odpovědností
a menšímu vystavování svých partnerů nebezpečí.
Dále by podle něj měly posílit především
ekonomiky a ne jen jednotlivé instituce.

Německý prezident zahájil návštěvu Kuvajtu a
Kataru
26.02.2011 Německý prezident Christian Wulf
dnes zahájil návštěvu států Perského zálivu
Kuvajtu a Kataru u příležitosti oslav 20. výročí
osvobození Kuvajtu od irácké okupace. Cestu do
Bahrajnu z důvodů nepokojů v zemi zrušil.
Ústředním tématem prezidentovy návštěvy budou
právě převraty v arabských zemích. Christian Wulf
vyjádřil přesvědčení, že by se Německo mělo v
tuto chvíli v arabském světě více angažovat.
Prezidenta doprovází mimo jiné generální ředitel
Německých drah Rüdriger Grube, šéf koncernu
Hochtief Herbert Lütke-Stratkötter a zástupce
společnosti Volkswagen.

Proti rozhodnutí vedení IKEM nepřijmout zpět
dva lékaře byla sepsána petice
26.02.2011 Vedení pražského Institutu klinické a
experimentální medicíny nepřijme zpět na svá
místa dva lékaře, kteří se připojili k protestní akci
Děkujeme, odcházíme, a to údajně z důvodu
restrukturalizace a zefektivnění práce v IKEM. Proti
tomuto rozhodnutí vedení sepsali odboráři v IKEM
petici, podle níž postoj nemocnice porušuje
dohodu mezi lékaři a ministrem zdravotnictví.

Vysoký čínský představitel vyzývá k potlačení
vlivu dalajlámy
26.02.2011 Tato iniciativa vzešla od člena hlavního
výboru čínské komunistické strany Jia Qinglina.
Ten zároveň podotkl, že by se měla Čína více
snažit o zlepšení životní úrovně Tibeťanů. Poslední

nepokoje na tibetském území proběhly téměř před
třemi lety.

ČR navštíví chorvatský prezident Ivo Josipovič
26.02.2011 Český prezident Václav Klaus pozval
chorvatského prezidenta do ČR ke dni 8.
března. Chorvatský prezident Josipovič přijede i se
svou manželkou na první oficiální návštěvu ČR.

&nbsp;

Reforma čínského trestního zákoníku
26.02.2011 Z něj bylo odebráno třináct možných
provinění se proti zákonu trestaných smrtí. Nový
zákoník nyní obsahuje padesát pět takto
trestaných činů. Další novinkou je zákaz uplatnění
nejvyššího trestu na odsouzené starší 75 let.
Většina z vyřazených trestných činů se týkala
obchodních zločinů.

Novým ředitelem ÚOKFK by se měl stát šéf
ústecké pobočky protikorupční jednotky Jiří
Veselý
26.02.2011 Nástupcem současného ředitele
Útvaru pro odhalování korupce a finanční
kriminality Libora Vrby, který ve středu na svůj post
rezignoval, by se měl stát současný šéf ústecké
pobočky protikorupční jednotky Jiří Veselý. S
odvoláním na dva dobře informované zdroje to
uvedlo dnešní Právo.

Ministerstvo zemědělství investuje 1,5mld na
protipovodňovou ochranu
26.02.2011 Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS)
dnes potvrdil číslo 56-ti protipovodňových staveb,
které mají být v letošním roce postaveny za 1,5mld
korun. Podle slov samotného ministra Fuksy je
budování protipovodňových staveb časově i
finančně velmi náročné, je se ale třeba dobře a co
nejúčinněji zabezpečit proti stále vzrůstajícímu
počtu povodňových situací. Současné financování
protipovodňových staveb probíhá díky financím
z úvěru od Evropské investiční banky, dále také
díky veřejným zdrojům.

&nbsp;

LinkedIn v Číně opět běží
26.02.2011 Sociální síť pro profesionály LinkedIn
hlásí opětovný přístup ke svým službám poté, co
byly jeden den blokovány na celém čínském
území. Důvodem pro zákaz byla podle čínské
vlády spojitost s nedávnou "Jasmínovou revolucí".
Vedení LinkedIn bude situaci i nadále monitorovat.

Ministr kultury jedná o vynechání knih ze
zvýšení DPH
26.02.2011 Ministr kultury Jiří Besser vyjednává
s vládními kolegy o možnosti nevztažení se
zvýšení DPH na knihy. Reaguje tak na protesty
Svazu českých knihkupců a nakladatelů, podle
jejichž analýz by došlo k výrazné redukci produkce
knih, dále také ke zvýšení bariéry v přístupu ke
vzdělání. Ministr kultury věří, že se mu návrh
podaří prosadit.

&nbsp;

Súdán zakázal činnost katolické humanitární
organizace- rozdává Bible
26.02.2011 Vládě se nelíbí, že americká
křesťanská humanitární organizace Catholic Relief
Services v rámci své práce v západním Dárfúru
rozdává Bible. Z tohoto důvodu je její činnost
pozastavena, neboť Dárfúr je převážně
muslimskou oblastí a proti organizaci jsou
vznášena obvinění- případ nalezené Bible byl

šetřen vládními úřady a ty tak rozhodly z důvodu
bezpečnosti.

V Tunisu došlo opět k desetitisícovým
protestům, staví se proti premiérovi
26.02.2011 Armáda byla nucena střílet do
vzduchu, aby udržela největší protesty od svržení
bývalého prezidenta pod kontrolou.
Demonstrantům se nelíbí úřadující
premiér Mohamed Ghannouchi, který je dle nich
spojencem bývalého prezidenta Ben Aliho, a
požadují jeho okamžité odstoupení.

Opozice se postavila proti volbám ve
Středoafrické republice
26.02.2011 Středoafrický prezident Francois
Bozize, který se dostal pučem v roce 2003 k moci,
v lednu vyhrál volby na další pětileté období.
Opozice v čele s předešlým prezidentem Ange
Felixem Patasse považuje volby za zmanipulované
a nyní se rozhodla odmítnout je. Vláda ale slibuje,
že umožní opozici dostatečné zastoupení v
parlamentu tak, aby nebyla narušena pluralita
názorů. Středoafrická republika je bohatá na
diamanty, uran a zlato, ale doposud kvůli
politickým problému nebylo bohatství nijak zvlášť
využito.

Protesty zasáhly Mauritánii
26.02.2011 Stovky mladých lidí vyšli do
ulic Nouakchottu, hlavního města této pouštní
země. Arabsko- černošské obyvatelstvo požaduje
zlepšení životní úrovně a více pracovních míst.
Experti se shodují, že se dá očekávat vygradování
podobné tomu, jaké se odehrálo v Tunisu, Egyptě
či nyní odehrává v Libyi. Mauritánie také přímo
sousedí s nepokojným Alžírskem a nepřímo díky
okupaci Západní Sahary i s Marokem, kde se lidé
začínají stavět proti absolutistické monarchii.

V Moravskoslezském kraji vyhlášen stav
smogové regulace
26.02.2011 Karvinsko, Ostravsko a Třinecko je
zahaleno smogem. Koncentrace polétavého
prachu silně překračuje povolené limity. Již od
čtvrtka je meteorology vyhlášena smogová
regulace, situace se ale během  dneška mírně
zlepšila. Činnost a výroba hlavních znečišťovatelů
byla pozastavena - koncentrace prašného
aerosolu byla totiž místy až 200 mikrogramů na
metr krychlový (povolená limita odpovídá 50
mikrogramům na krychlový metr).

&nbsp;

Česká republika bude evakuovat českou
ambasádu v Libyi, stejně se rozhodlo i
Slovensko
26.02.2011 Mluvčí ministerstva zahraničí ČR Vít
Kolář uvedl, že situace v zemi je zcela
nepředvídatelná a uzavírá české velvyslanectví-
evakuováno bude 5 osob. Ministerstvo dále vyzývá
všechny občany ČR k odjezdu ze země- pomoci by
jim měly ambasády v Tunisu ( Tunisko) a Káhiře (
Egypt), avšak spolu se zaměstnanci velvyslanectví
v Tripolisu by měli odjet všichni zbylí Češi, o
kterých ministerstvo ví. Pro stejný krok se rozhodlo
i Slovensko. Evakuace by měla proběhnout ve
spolupráci s Maďarskem, avšak stále není jisté,
jakým způsobem.

Spojené arabské emiráty spolupracují s
Tureckem, zajišťují humanitární pomoc Libyi
26.02.2011 Ministr zahraniční SAE Sheikh
Abdullah bin Zayed al-Nahayan se dohodl
s tureckým ministrem zahraničí Ahmetem
Davutoglu na vyslání humanitární pomoci lidem
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v rozbouřené Libyi. Již zítra vyšlou SAE dvě plná
letadla do Turecka. Letadla pak už budou spadat
pod kompetenci Turecka, které má zajistit doručení
zásob a zdravotnických potřeb do nepokojné
země. SAE i turecký ministr se vyjádřili, že se
pokusí pro Libyi udělat v rámci humanitární pomoci
co nejvíce.

&nbsp;

&nbsp;

Čína blokuje přístup na LinkedIn
26.02.2011 Přístup na LinkedIn, sociální síť, na
které se setkávají profesionálové a diskutují o
svých pracovních zájmech, byl zablokován plošně
v celé zemi. Společnost si je vědoma problému a
momentálně prozkoumává podle mluvčí LinkedIn
Hani Durzy možné příčiny blokace. LinkedIn sloužil
v Číně i jako nástroj, kterým čínští občané mohli až
do této doby nejsnadnějším způsobem vstoupit na
Twitter a sdílet zde své názory.

Běloruský prezident chce urychlit výstavbu
jaderné elektrárny
26.02.2011 Prezident Alexander Lukašenko vyzval
na jednání vlády k urychlení tempa výstavby
jaderné elektrárny, a to případně i bez účasti
ruských firem. Dva jaderné reaktory s celkovým
výkonem 2400 MW by měly být uvedeny do
provozu do konce roku 2018. Výstavba má
probíhat podle ruského projetu AES-2006, jehož
generálním dodavatelem je ruská společnost ZAO
Atomstrojexport.

USA pokračují v diskuzích s Talibanem
26.02.2011 Zvláštní vyslanec pro Pákistán a
Afganistán Richard Holbrooke přiznal, že je nutné
pokusit se v dnešní době o diskuze s vůdci
Talibanu. Rozhovory již byly zahájeny, mezi
nejdiskutovanější témata patří podle vyslance
možnost uzavření politického koncenzu o
případném vyřešení a ukončení války v
Afganistánu. Jednání však zatím nepřinesla žádné
konkrétní výsledky.

Japonská banka Mizuho Financial Group
představuje plán na posílení, odkoupí minoritní
akciové držitele
26.02.2011 Druhá největší japonská banka Mizuho
Financial Group vytvořila plán na posílení, jehož
hlavním bodem je odkoupení minoritních akciových
držitelů v Mizuho Securities, Mizuho Trust &amp;
Banking a Mizuho Investors Securities v celkové
hodnotě 4 miliardy dolarů. Japonské banky se
podle oficiálního zdroje snaží v poslední době o
posílení investičního bankovnictví a poskytování
lepších služeb pro půjčování financí.

Americký prezident Barack Obama apeluje na
Kongres v otázce omezování státních výdajů
26.02.2011 Americký prezident prohlásil, že
největší chybou by byla nečinnost v otázce
konečné podoby rozpočtu, která má za úkol omezit
státní výdaje vzhledem k dlužnímu deficitu USA na
nutné minimum. Příští týden proběhnou jednání o
krátkodobém státním rozpočtu, Kongres se však
musí za každou cenu shodnout na provizorním
řešení, jinak dojde k vyčerpání finančních zásob
americké vlády, což s sebou přinese vážné
důsledky do budoucna.

Kanada přivádí sankce proti Libyi do finální
fáze schválení
26.02.2011 Kanadský předseda vlády Stephen
Harper oznámil, že Kanada pracuje na finální
podobě sankčních kroků proti Libyi. Mezi
navrhované body patří například zablokování
majetku vztahujícímu se k Libyi, vojenské embargo
či cestovní zákaz do revolucí zmítaného státu.

Kazachstán má druhého oficiálního kandidáta
na post prezidenta
26.02.2011 Centrální výběrová komise
zaregistrovala jako druhého kandidáta do
předčasných prezidentských voleb v dubnu
letošního roku Zhambyla Ahmetbekova,
nominovaného Komunistickou stranou
Kazachstánu, jehož svými podpisy podpořilo téměř
100 tisíc voličů. Dalším kandidátem je současný
kazašský prezident Nusultan Nazarbayev.

USA uzavírají svoji ambasádu v Libyi
26.02.2011 Podle oficiálního prohlášení Spojených
států amerických dojde v nejbližší době k uzavření
amerického velvyslanectví v Libyi. Všichni američtí
diplomaté budou tak s okamžitou platností
dopraveni zpět do USA. Tento krok však přinese
podle mnoha expertů výrazné a nevratné oslabení
diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

USA zavádí sankce proti Libyi
26.02.2011 Spojené státy americké definitivně
schválily sankce proti terorem zmítané Libyi.
Legitimita libyjského vůdce Muammara Kaddafiho
byla podle oficiálního prohlášení "zredukována na
nulu", kromě toho byl zmražen veškerý majetek a
transakce vztahující se k Libyi. Sankce jsou
namířeny proti Kaddáfího vládě, členům jeho
rodinného klanu. V prohlášení americký prezident
Obama uvedl, že jejich smyslem je naopak chránit
jmění a prostředky, jež patří libyjskému lidu.

Rusko dodá rakety Sýrii i přes protest USA a
Izraele
26.02.2011 Smlouva o dodávce leteckých
protilodních střel „Jachont“ Sýrii je podle slov
ruského ministra obrany Anatolije Serďukova ve

stavu realizace. Plnění smlouvy podepsané v roce
2007 potvrdilo ministerstvo již v minulém roce, proti
čemuž ostře vystoupily Spojené státy americké a
Izrael. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu loni v
srpnu osobně požádal ruského premiéra Vladimíra
Putina, aby Moskva od smlouvy s Damaškem
upustila. Izrael se obává toho, že Sýrie předá
rakety libanonskému radikálnímu hnutí Hizballáh,
které ruskou výzbroj používalo proti izraelské
armádě v druhé libanonské válce. Anatolij
Serďukov však obavy Izraele označil za
bezdůvodné a upozornil na to, že Rusko již
podobné protilodní rakety Sýrii dodalo a Jachont
jsou v podstatě jen modernizovanou verzí stejné
výzbroje.

Ve Francii se spekuluje o odvolání ministryně
zahraničí Michéle Alliot
26.02.2011 Je možné, že prezident Nicolas
Sarkozy nepopulární ministryni odvolá již zítra.
M.Alliot je ve funkci od poloviny listopadu 2010.
Prestiž jí snížily především dvě aféry spojené s její
dovolenou v Turecku. Na postu šéfa francouzské
diplomacie by ji mohl nahradit ministr obrany Alain
Juppe.

Předběžné výsledky irských voleb potvrdily
vítězství opozice
26.02.2011 Dosavadní nejsilnější opoziční strana,
středopravá Fine Gael, podle prvních odhadů
získala 36,1% hlasů, následovaná levicovou
Labouristickou stranou s 20,5%. Vládní strana
Fianna Fáil, obviňovaná z finančních potíží Irska,
skončila třetí. Stále není jisté, jestli vítězná Fine
Gael získá většinu potřebnou k sestavení vlády a
nebo jestli půjde do koalice s labouristy. Přesné
výsledky budou k známy v neděli.

Čína největším poskytovatelem spotřebního
zboží v Chile
26.02.2011 Během roku 2010 se podle dat Chilské
národní banky stala Čína největším
poskytovatelem spotřebního zboží v zemi. Čína tak
předčila USA, Argentinu a Brazílii, jež byly hlavními
dodavateli tohoto artiklu ještě v roce 2006.
Rapidně se zvýšil například import počítačů,
mobilních telefonů a textilií vyprodukovaných právě
Čínou.

&nbsp;

Stimulace exportu v Panamě 
26.02.2011 Podle slov ministra obchodu a
průmyslu Roberta Henriqueze, plánuje Panama
pozvednout export, a to jak co se týče zboží, tak
služeb. Henriquez prohlásil, že je zapotřebí zapojit
propagaci a marketing země a poskytnout
domácímu výrobnímu sektoru potřebné vybavení.

&nbsp;
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