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Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
představil českou kandidaturu do Rady OSN
pro lidská práva
02.03.2011 K.Schwarzengerg v Ženevě před
zástupci spojených národů přednesl svůj projev na
podporu české kandidatury, v němž vyzdvihl naši
národní historii a úsilí o budování demokracie.
Česká republika o post nestálého člena v Radě
OSN na tři roky bojuje s Gruzií a Rumunskem.
Konečné rozhodnutí padne při květnovém
zasedání v New Yorku.

Rakouská vláda zmrazí bankovní konta
libyjskému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu
02.03.2011 Spolková vláda se rozhodla zablokovat
přístup k účtům libyjského vůdce, jeho rodiny a
nejbližších spolupracovníků. M.Kaddáfí má mít
podle posledních informací v rakouských bankách
uložneno 1,2 miliardy eur.

Praha odmítá návrh novely zákona o
rozdělování daní, přijde o miliardu   
02.03.2011 Pražský primátor Bohuslav Sobotka
(ODS) na 24. března svolává mimořádné
zastupitelstvo. Primátor Sobotka spolu s Radou
města nesouhlasí s ministerstvem financí
navrženou změnou rozdělování daní. Snížení
podílu na daňových výnosech by podle primátora
hlavního města připravilo Prahu o 1,1 miliardu
korun, která by se rozdělila mezi menší obce.
Podobně by změna měla dopadnout na Brno,
Ostravu nebo Plzeň.

&nbsp;

Turecká fregata napadena piráty
02.03.2011 Útok pirátů odrazila turecká fregata
M/V Kiran Asya na cestě ze Spojených států do
Iráku. Pirátská loď plující pod panamskou vlajkou
napadla fregatu asi 140km východně od Ománu.
Na nouzové volání napadené lodě zareagovala
poblíž se nacházející turecká fregata TCG Giresun
a spolu s přivolanou helikoptérou zasáhla. Fregatu
nyní doprovází přes kritické území obranná
plavidla.

&nbsp;

Kanada blokuje 2,3 miliardy kanadských dolarů
na transakce s Libyí
01.03.2011 Většina zablokovaných transakcí se
podle oficiální zprávy kanadské vlády přímo či
nepřímo dotýkala libyjského vůdce Muammara
Kaddafiho. Kromě tohoto kroku plánuje Kanada
ještě ukončení všech plánovaných, obchodních,
více nespecifikovaných záležitostí, které se týkají
přímého kontaktu s libyjskou vládou.

Masivní protesty v Jemenu pokračují
01.03.2011 Desetitisíce demonstrantů protestovaly
v úterý 1.3. 2011 na jemenský "Day of rage" v
hlavním městě Jemenu Sanaa za odstup
dlouholetého prezidenta Ali Abdullaha Saleha.
Jeden z důvodů demonstrací byla reakce na 24
mrtvých, kteří byli zabiti v protestech za poslední
dva týdny.

Německý ministr obrany Karl-Theodor Freiherr
zu Guttenberg odstoupil
01.03.2011 Důvodem tohoto rozhodnutí je podle
odstupujícího ministra podezření na opsání částí
své doktorské dizertační práce. Ministr podotkl, že
jedná v zájmu všech a že by od každého politika v
podobné pozici očekával stejné rozhodnutí.
Kancléřka Spolkové republiky Německo Angela
Merkel již začala zvažovat možné nástupce.

Kongres USA prodlouží financování vlády o
dva týdny
01.03.2011 Kongres USA se shodl na nutnosti
prodloužit možnost financování vlády o dva týdny.
Tímto krokem tak získá více času na nutný
koncenzus, který musí uzavřen mezi republikány a
demokraty ohledně návrhu státního rozpočtu. Bez
prodloužení dotací by hrozil ve Spojených státech
pád vlády, který by s sebou podle expertů přinesl
vážné potíže do budoucna.

Radikální škrty v návrhu wisconsinského
státního rozpočtu inspirují ostatní federální
státy USA
01.03.2011 Podle oficiální zprávy plánují mnohé
státy USA podobnou taktiku radikálních škrtů v
rozpočtech za účelem omezení státních výdajů a
redukce dlužního schodku státu. Stát Ohio
například ohlásil, že zvažuje snížení kolektivních
výhod pro státní pracovníky, dokonce byl
zákonodárci zmíněn i návrh pro omezení práva
těchto pracovníků na radikání stávky a
demonstrace.

Senátní demokraté státu Wisconsin (USA) se
doposud nevrátili zpět hlasovat o návrhu
rozpočtu
01.03.2011 Senátní demokraté tak zatím nijak
nereagovali na výzvy guvernéra státu Wisconsin
Scotta Walkera, který apeloval na nepřítomné
demokraty žádostí o okamžitý návrat do státu.
Americký prezident Barack Obama se však ve
svém proslovu postavil za státní pracovníky, kteří
by schválením kontroverzního rozpočtu ztratili
mnoho kolektivních výhod a byli by přinuceni platit
větší odvody na penzijní a zdravotní pojištění.

Rusko zavede sankce proti Libyi v souladu s
rezolucí RB OSN
01.03.2011 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN
přijatá 26. února zahrnuje sankce ve formě
zbrojního embarga, zákazu vycestování pro přední
činitele režimu a zmrazení jejich bankovních kont.
Rusko hlasovalo pro rezoluci RB OSN, avšak
komentovalo ji zdrženlivě. Dřívější vyjádření
expertů předpokládaly možnost, že Rusko zaujme
vůči sankcím odlišný postoj ve snaze zachovat
ekonomické vztahy s Libyí.

Panamští domorodí odpůrci těžby se dohodli s
vládou 
01.03.2011 Zástupci komise na ochranu přírodních
zdrojů a práv domorodých obyvatel spolu
s vládními představiteli dospěli k dohodě, jež
ukončila blokády dopravních cest a ulic odpůrci
těžby. Demonstrace trvaly po 4 dny a vyústily ve
shodu v rozsahu šesti bodů, ve kterých je mimo
jiné obsažen zákaz těžby v daném regionu a na
území, kde by mohlo dojít k ohrožení a znečištění
vodních zdrojů.

&nbsp;

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
vidí nutnost ve finanční podpoře americké
diplomacie
01.03.2011 Ministryně podotkla, že plán a neustálé
dohady v Kongresu USA o snižování výdajů státu
za účelem zmírnění dlužního schodku mohou
poškodit americkou diplomacii. Výdajové škrty se
totiž podle návrhu mají týkat i redukce finanční
podpory pro americkou diplomacii a americké
zájmy v zahraničí. Nejlepším příkladem je pak
podle ministryně právě probíhající krize v Libyi,
která se bez pomoci velmocí může proměnit v
nenávratný chaos a dlouho trvající občanskou
válku.

Rusko a arabské země mohou rozšířit
ekonomickou spolupráci
01.03.2011 Obrat zboží mezi Ruskem a arabskými
státy, který v roce 2010 překročil částku 11 miliard
dolarů, by se v následujících letech mohl
podstatně zvýšit. Toto očekávání vyslovil marocký
velvyslanec v Rusku Abdelkader Lesheheb. Podle
mínění diplomata existují všechny předpoklady pro
výrazný rozvoj spolupráce. V souvislosti s tím
zdůraznil význam 10. zasedání Rusko-arabské
ekonomické rady plánovaného na 24. - 27. května
v Casablance (Maroko), jehož se zúčastní
množství ruských a arabských firem.

VV požadují vyšší kompenzaci dopadů
důchodové reformy
01.03.2011 Vyšší kompenzaci budou požadovat v
případě, že by zvýšení DPH přineslo větší dopady,
než původně předpokládá ministerstvo práce.
Pokud vzorste DPH na 20 %, mají rodiny s dětmi
získat slevu na dani o 3 tis. Kč na rok. VV se
domnívají, že tato kompenzace nemusí být
dostatečná. ODS a TOP 09 koaliční dohodu měnit
nechtějí.

Brazílie nedisponuje prostředky na koupi
bojových stíhaček 
01.03.2011 Brazilský ministr financí Guido
Mantega potvrdil, že země v roce 2011
nedisponuje finančními prostředky na koupi
nejméně 36 bojových stíhaček, o jejichž poskytnutí
soutěží Francie, Spojené státy a Švédsko.
Mantega dále dodal, že vláda se soustředí na
udržení ekonomického růstu na 5% pro rok 2011,
jelikož 7,5% nárůst v loňském roce se ukázal býti
excesivním.

&nbsp;

Během loňského roku významně stoupl prodej
mobilních telefonů v Chile
01.03.2011 V roce 2010 byl zaznamenán
významný 21% nárůst v počtu vlastněných
mobilních telefonů na území Chile, konkrétně na
21 milionů kusů při populaci 16,8 milionu obyvatel.
Prodejci tohoto artiklu zvýšení zájmu přičítají
výhodným tarifům a velké konkurenci, jež
způsobuje snižování prodejních cen.

&nbsp;

USA zmrazilo aktiva Libyi
01.03.2011 Všechna libyjská aktiva, která byla
zmražená vládou USA, mají hodnotu nejméně 30
miliard dolarů. Americké ministerstvo financí se
zároveň vyjádřilo, že se jedná o největší sumu,
kterou kdy zabavilo v rámci sankčního programu
proti nějakému státu.

Dobrovolníci nemají zájem o vstup do německé
armády
01.03.2011 Německý Bundeswehr se potýká s
vážnými problémy při náboru dobrovolníků do
armády, k dubnovému náboru bylo zatím přijato
pouze 10% z požadovaného počtu osob ochotných
sloužit dlouhodobě jako dobrovolníci. Informoval o
tom Financial Times Deutschland s odvoláním na
ministerstvo obrany. Nedostatek bude
kompenzován pouze branci, kteří jsou i přes
pozastavení branné povinnosti ochotni sloužit
v armádě po dobu šesti měsíců.

Propouštění zaměstnanců na Kubě zaostává za
původním plánem
01.03.2011 Kubánský prezident Raul Castro
připustil, že původně plánované propuštění až půl
milionu zaměstnanců do konce měsíce března se
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zřejmě zpozdí. Tento krok je součástí plánu na
oživení upadající ekonomické situace, stejně tak
jako zrušení určitých restrikcí týkajících se
soukromého podnikání.

&nbsp;

Čínský ministr životního prostředí varuje svoji
zemi před ekologickou krizí
01.03.2011 Jako alarmující vidí Zhou
Shengxian stavy znečištění vzduchu a vody, které
jsou způsobené raketovým vývojem čínského
průmyslu a hospodářství v posledních třiceti letech.
Dále upozornil na stále se tenčící přírodní zdroje a
obecně horší zdraví obyvatel. Plán na ekologičtější
chování má být spuštěn tento víkend a zůstane
prioritou po dalších pět let.

Značná část narkotických látek se do Ruska
dováží přes Kazachstán
01.03.2011 Nejaktivnějším prostředníkem
ilegálního dovozu drog do Ruska je podle údajů
Federální bezpečnostní služby hranice Ruské
federace s Kazachstánem, po ní následuje
Tádžikistán a Ázerbájdžán.

Indie vynaloží v letošním roce více prostředků
na obranu země
01.03.2011 Indický ministr financí Pranab
Mukherjee navýšil rozpočet na obranu země o
téměř 4 miliardy dolarů. Indické ministerstvo
obrany by mělo letos operovat s částkou 36,5
miliardy dolarů.

Rusko je znepokojeno vývojem případu
zadržení ruských občanů v Bělorusku
01.03.2011 Ruské ministerstvo zahraničí ve svém
prohlášení vyjádřilo obavy v souvislosti s vývojem
událostí kolem případu zadržení dvou ruských
občanů, kteří čelí obvinění z účasti na masových
nepokojích po prosincových prezidentských
volbách, v nichž počtvrté zvítězil Alexandr
Lukašenko. Jak poznamenal zástupce
ministerstva, Rusko doufá v „objektivní a
spravedlivý rozsudek, který bude respektovat
základní lidská práva.“

Jednání sdružení ASEAN a GCC
01.03.2011 Agendou společného zasedání
sdružení ASEAN a GCC (Gulf Cooperation
Council), které sdružuje některé státy Blízkého
východu a severní Afriky, byly současné nepokoje
v arabských zemích. Představitelé ASEANu
vyjádřili svoji vůli ke vzájemné spolupráci mezi
oběma regiony a zároveň podotkli, že nastalá
situace rozhodně není v jejich zájmu.

Silnější spolupráce mezi Indonésií a Kyprem
01.03.2011 Ta vyplývá ze schůzky ministrů

zahraničí obou zemí, při které bylo řešeno jak
indonéské předsednictví ve sdružení ASEAN, tak
především posílení politických a obchodních
vztahů. Oba státy mají zájem na prosperitě
námořního obchodu a vyhnutí se dvojímu zdanění
zboží. Kypr na konci minulého roku zřídil v
Indonésii ambasádu a hodlá i nadále pracovat na
dobrých vztazích obou zemí.

Výjimečný stav na Novém Zélandu prodloužen
01.03.2011 Tamní ministr obrany John Carter z
důvodu rozsahu neštěstí prodloužil výjimečný stav
o dalších sedm dní. Důvodem je prý lepší možnost
koordinace záchranných a pořádkových služeb a
tudíž efektivnější řešení celé situace. Na pomoci
Novému Zélandu se podílí především Austrálie.

Dohoda o snížení počtu akutních lůžek v
nemocnicích podepsána
01.03.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP
09) se tak dohodl s vedením Jihomoravského kraje
a zdravotními pojišťovnami. Hejtman
Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů
Michal Hašek (ČSSD) doufá, že se snižovat počet
lůžek bude i v ostatních krajích. Ministerstvo
celkově plánuje počet snížit až o 10 tis. pro celou
ČR. Tyto změny by měly podle ministerstva uspořit
až 5 mld. Kč.

KLDR bude ze zákona garantovat bezpečnost
zahraničním investicím
01.03.2011 Bude tak učiněno ze zákona, přesněji
modernizací a rozšířením zákona platného od roku
1992. Ten by měl garantovat, že nebude daná
investice znárodněna, ani jinak omezována státem.
Pro investice by měla být uvedena jasná pravidla
ohledně formy, metody, obchodních podmínek a
stanovených sektorů, kam je možno investovat.

Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)
jmenoval Rudolfa Blažka (ODS) náměstkem 
01.03.2011 Jako náměstek bude R. Blažek řídit
sekci vyzbrojování. Vedení ministerstva chce
využít jeho zkušeností k přípravě nové vize resortu
a k nastartování změn.

V Íránu se střetly bezpečnostní síly s
opozičními demonstranty
01.03.2011 Za použití slzného plynu jsou v
Teheránu usilovně rozháněni demonstranté v čele
s politickou opozicí požadující propuštění dvou
svých vůdců a bývalých prezidentských
kandidátů Mirhosseina Mousaviho a Mehdi
Karoubiho, kteří byli podle íránského serveru
Sahamnews zatčeni i s rodinami kvůli podpoře
předchozích protestů v Teheránu za účelem
podpory arabských revolucí.

Izrael chce prosadit mírové dohody s Palestinci
co nejdříve
01.03.2011 Izraleský premiér Benjamin Netanyahu
chce nyní obnovit a postoupit v mírových
rozhovorech zprostředkovaných OSN s Palestinci.
Premiér Netanyahu však před rokem sám tyto
rozhovory zmrazil, když odmítl prodloužit
zákaz židovské výstavby na okupovaném
západním břehu Jordánu. Pravděpodobně jde o
reakci na tlak způsobený děním na Blízkém
východě.

Další neúspěšná ofenziva vojska Muammara
Kaddafiho
01.03.2011 Armáda, která zůstala věrná
plukovníku Kaddafimu se již podruhé pokusila
dobýt město Zawiya, které leží poblíž hlavního
města Tripolisu. Povstalcům se nyní daří úspěšně
orgnizovat obranu a situaci Kaddafimu zhoršuje i
prohlášení premiéra Velké Británie Davida
Camerona, který nejen že chce bezletovou zónu
nad Libyí, ale také pohrozil dodávkami zbraní pro
povstalce.

Vyšetřovatelé OSN v Pobřeží slonoviny byli
napadeni vojáky prezidenta Laurenta Gbagba
01.03.2011 Poté, co Organizace spojených národů
obvinila vládu prezidenta Gbagba a Bělorusko z
porušování zbrojního embarga uvaleného na
Pobřeží slonoviny, požádala Rada bezpečnosti
OSN o důsledné vyšetřování. Vojáci loajální
prezidentovi Gbagbovi ale při jedné z prohlídek za
účelem potvrzení dovezení 3 bitevních vrtulníků z
Běloruska odmítli vyšetřovatele vpustit a podle
mluvčího OSN dokonce spustili palbu. Přestřelky
mezi silami prezidentů A. Ouattary a L. Gbagba
jsou již v zemi na denním pořádku.

Amnesty International volá po vyšetřování
vražd a umrtí za tuniské revoluce
01.03.2011 Organizace Amnesty International
požaduje po vládě Tuniska, aby se vyhnula
amnestii pro období revoluce proti bývalému
prezidentu Bin- Alimu. OSN hovoří o 147 známých
úmrtích v průběhu protestů a tunisské úřady zatím
zadržely 78 podezřelých, Amnesty International
přesto urguje Tunisko k právní důslednosti.

Ceny kakaa jsou kvůli problémům v Pobřeží
slonoviny na historickém maximu
01.03.2011 Současná cena za tunu kakaa- 3700
dolarů- je nejvyšší za posledních 32 let. Největší
zpracovatelé kakaa varují, že politická krize v
Pobřeží slonoviny by nyní mohla začít narušovat
výrobu z kakaem.

Rektorkou ZČU se stala Ilona Mauritzová
01.03.2011 
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