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Francouzská ministryně zahraničí Michele
Alliot odstoupila
27.02.2011 Šéfka francouzké diplomacie, jež se
označuje za oběť mediálně-politických útoků, byla
obviňována z podezřelých kontaktů se svrženým
tuniským režimem. M.Alliotová při své dovolené v
Tunisku v prosinci 2010 využívala obydlí i letadlo
podnikatele spřízněného s tehdejším prezidentem
Benem Alím.

Projev tureckého premiéra v Düsseldorfu
27.02.2011 Turecký premiér Recep Tayyip
Erdogan pronesl v neděli v německém Düsseldorfu
projev před svými krajany žijícími v Německu.
Nastínil mimo jiné plány na poskytnutí
„alternativního občanství“ tureckým státním
příslušníkům, kteří přijmou německé občanství.
Alternativa občanství jim má ponechat veškerá
práva kromě volebního. Před třemi roky vyvolal
ostré reakce projev premiéra Erdogana v Kolíně
nad Rýnem, kdy vyzval Turky žijící v Německu,
aby se nenechali asimilovat. V Německu žije
v současné době okolo 2 milionů tureckých
občanů, čímž se Německo stává čtvrtým největším
volebním okruhem tureckých parlamentních voleb,
které proběhnou 12. června tohoto roku.

Ministerstvo spravedlnosti představí novelu
zákona o státním zastupitelství
27.02.2011 Během čtrnácti dnů by mělo
ministerstvo spravedlnosti vládě představit novelu
zákona o státním zastupitelství, která se má
zaměřit na postavení nejvyššího státního zástupce
a posílení nezávislosti státního zastupitelství. V
druhé polovině roku se vláda bude pravděpodobně
zabývat rozšířením této novely.

Indie má za cíl roční růst HDP o 10%
27.02.2011 To prohlásil indický
premiér Manmohan Singh, zároveň však dodal, že
vše závisí na vypořádání se se stále rostoucí
inflací. Problémem ale zůstává, že většina sektorů,
ze kterých inflace pochází je mimo státní kontrolu.

Italská vláda dnes ohlásila přerušení italsko-
libyjské smlouvy o neútočení
27.02.2011 Italský ministr zahraničí Franco Frattini
zdůvodnil pozastavení platnosti smlouvy tím, že
v současné době v Lybii fakticky nefunguje žádná
vláda. Smlouva z roku 2008 zahrnovala také
vyplácení finančních prostředků Libyi jako
kompenzace za období, kdy byla italskou kolonií.

Jihoafrická republika založila novou těžební
společnost
27.02.2011 Prezident Jacob Zuma založil novou
státem kontrolovanou těžební společnost African
Exploration Mining and Finance Corporation.
Mnoho investorů v této zemi to však vidí jako krok
ke znárodnění jihoafrického těžebního
průmyslu. Těžba například cenných kovů a uhlí je
jedním z hlavních pilířů jihoafrické ekonomiky.

Dnes večer francouzský prezident Nicolas
Sarkozy oznámí důležité změny ve vládě 
27.02.2011 Je pravděpodobné, že současnou
ministryni zahraničí Michele Alliot ve funkci nahradí
ministr obrany Alain Juppe, který již post šéfa
diplomacie zastával v devadesátých letech.
Odchod M.Alliot, která zjevně nedokázala reagovat
na dění v severní Africe a dopustila se mnoha
chyb, si přeje 55% Francouzů.

Ruské velvyslanectví dočasně zastupuje zájmy
Francie v Libyi
27.02.2011 Velvyslanectví Ruské federace v
Tripolisu dočasně převzalo funkci diplomatického

zastoupení Francie. Francouzské velvyslanectví,
stejně jako velvyslanectví Velké Británie, USA,
Kanady, Japonska a dalších zemí, bylo
v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací
v Libyi uzavřeno.

Velká Británie přestane poskytovat přímou
finanční podporu 16 zemím
27.02.2011 Upravený rozpočet britského
Ministerstva pro mezinárodní rozvoj bude
zveřejněn příští týden. Ministr Andrew Mitchell
nedávno oznámil, že Spojené království přestane
poskytovat přímou finanční pomoc zemím, u
kterých to již není nezbytné, a přesměruje tyto
finance na podporu rozvojových zemí, které mají
nejvyšší ukazatel kojenecké úmrtnosti a největší
výskyt malárie a dalších nemocí. K takovým zemím
patří například Ghana nebo Afghánistán. Podporu
naopak přestane dostávat mimo jiné Rusko, Čína,
Irák a Indie.

Čína přibrzdí růst svojí ekonomiky
27.02.2011 Čínský premiér Wen Jiabao řekl, že
namísto plánovaného růstu ekonomiky za tento rok
o 8% se vládní nároky sníží na 7%. Zároveň je prý
čínské vedení odhodláno k boji proti rostoucím
cenám paliv a potravin, což je zásadní otázkou při
postupu proti celkové inflaci.

Saudská Arábie zvyšuje produkci ropy
27.02.2011 Kvůli obavám z narůstajících cen ropy
posílila Saudská Arábie produkci o 700 tisíc barelů
za den. V současné době tak produkuje 9 milionů
barelů ropy denně. Cena Brent ropy se v současné
době pohybuje okolo 112 dolarů za barel a další
nárůst či pokles je závislý na budoucím průběhu
dění v Libyi.

Rusko prohlubuje vojenskou spolupráci s
Ukrajinou
27.02.2011 Země plánují podle slov ruského
ministra obrany Anatolije Serďukova uzavřít novou
dohodu o přezbrojení ruské černomořské flotily. Na
základě dosavadní smlouvy smělo Rusko flotilu
modernizovat jen se svolením Ukrajiny. Ministr
dále uvedl, že Rusko nabídlo Ukrajině umístit její
protipirátské jednotky v Adenském zálivu na
palubu ruských válečných lodí. Další oblastí
případné spolupráce by mohla být účast
ukrajinských expertů na vývoji nové
mezikontinentální balistické střely, která nahradí
rakety RS-18 a RS-20.

Ministryně zahraničí USA Hillary Clinton
směřuje do Ženevy na jednání o libyjské otázce
27.02.2011 Ministryně se setká s nejdůležitějšími
evropskými ministry zahraničí a projedná tak se
všemi spojenci USA další alternativní kroky, které
mohou být podniknuty pro vyřešení libyjského
konfliktu. Podle oficiální zprávy Washington, hlavní
město Spojených států amerických, trvá na
prohlášení, že celý svět hovoří jednohlasně pro
sesazení dlouholetého libyjského vůdce
Muammara Kaddafiho a nastolení nového řádu.
Na jednání budou přítomni i vyslanci několika
afrických států a zemí Blízkého východu.

Při demonstracích v Ománu hořely policejní
stanice a vládní budova
27.02.2011 Více než 2 tisíce protestujících
demonstrovalo v Ománském městě Sohar za
prosazení konstruktivních a systematických
reforem ve státě. Při střetech s policií došlo k
zapálení jedné vládní budovy a policejní stanice.

Ve Wisconsinu (USA) pokračují masivní
demonstrace, čísla trhají rekordy
27.02.2011 Více než 70 000 protestujících
demonstrovalo v americkém státě Wisconsin proti
záměrům republikánského guvernéra Scotta
Walkera zvýšit odvody z platu na zdravotní
pojištění a penze a také omezit jejich kolektivní
výhody - například právo jednat o mzdách. Podle
počtu shromážděných protestujících je tato
demonstrace statisticky největší od dob
Vietnamské války.

Demonstrace v Chorvatsku
27.02.2011 Více než 10 tisíc lidí se shromáždilo v
sobotu v noci v centru Záhřebu. Demonstranti
požadovali odstoupení chorvatské premiérky
Jadranky Kosor, a také zastavení „pronásledování“
účastníků ozbrojených konfliktů v 90. letech, kdy
došlo k osamostatnění Chorvatska. Impulsem
protestů se stalo nedávné zatčení chorvatského
občana v Bosně a Hercegovině pro podezření z
účasti na válečných zločinech. Podle současných
údajů zatkli policisté při demonstracích 26 lidí,
mezi nimi také iniciátora, který vyzýval k provedení
manifestace na sociální síti Facebook. Protesty
proběhly v menším měřítku i v dalších
chorvatských městech.

Irsko stále sčítá hlasy po pátečních volbách
27.02.2011 Dle dílčích výsledů je ale jisté, že
premiérem se při prvním zasedání nového
parlamentu 9. března stane šéf opoziční Fine Gael
Enda Kenny, který včera zatím odmítl spekulovat o
tom, s kým jeho strana vytvoří koalici. Fine Gael
před volbami slibovala vyjednání příznivějších
podmínek 85 miliardové půjčky od MMF a EU,
kterou většina Irů považuje za ponižující. Nová
vláda si mimo jiné bude muset poradit se stoupající
nezaměstnaností.

Změny v DPH budou předneseny do 12. března
27.02.2011 Informaci o tom, že ministerstvo financí
nejpozději do 12. března zveřejní nový zákon,
který přinese změny v DPH, dnes potvrdil jeho
ministr Miroslav Kalousek (TOP 09).

&nbsp;

Soud v Brazílii zastavil plány na výstavbu
přehrady
27.02.2011 Brazilský federální soudce zablokoval
plány na plánovanou výstavbu vodní nádrže
v Amazonii, jež měla sloužit jako hydroenergetické
zařízení. Důvodem byla lokace v  amazonském
deštném lese, jež by měla negativní vliv na tamější
přírodní podmínky. Zasaženi by byli též domorodí
obyvatelé, kteří by ztratili domov. Projekt byl
součástí plánu prezidentky Dilmy Rousseff na
inovaci a zlepšení brazilské infrastruktury pro
energetiku.

&nbsp;

Dosažení dohody mezi argentinskými učiteli a
vládou 
27.02.2011 Zástupci vlády jsou spokojeni, že se
během jednání s unií učitelů podařilo dospět
k dohodě, a tak začátek školního roku 2011
nebude v Argentině nijak ovlivněn. Učitelům
v Buenos Aires bude zvýšen plat, a to o 21,5%
v březnu, následně pak o dalších 9,5% v červenci.

&nbsp;

Indie se zavazuje k intensivnější spolupráci s
Uruguají 
27.02.2011 Představitelé států Indie a Uruguay se
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dohodli na zvýšené ekonomické spolupráci, a to
především v oblastech zemědělství, léčiv, textilu a
strojírenství. Předpokládá se tedy též zvětšení
oběhu peněz mezi oběma zeměmi, který v letech
2009 až 2010 odpovídal částce 64,3 milionů
dolarů.

&nbsp;

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.
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