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Německo blokuje obchodní transakce s Libyí v
miliardové výši
11.03.2011 V rámci zostření sankcí proti Libyi
sáhlo Německo ke kroku zmrazit a zablokovat více
finančních prostředků a transakcí s Libyí. Přesná
čísla zatím nejsou známa, avšak ministerstvo
hospodářství potvrdilo, že se jedná o miliardové
částky.

Federal Reserve Bank of Dallas: "USA
potřebuje více kvalifikovaných imigrantů"
11.03.2011 Ve výroční zprávě The Federal
Reserve Bank of Dallas je zdůrazněna nutnost
přijímat více kvalifikované práce ze zahraničí do
USA. Podle zprávy potřebují Spojené státy
reformu, která podpoří nový příliv právě těch
imigrantů, kteří svými schopnostmi přispějí k
posílení americké ekonomiky.

Tognum požaduje od společnosti Daimler a
Rolls-Royce nabídku v hodnotě 4,9 miliardy
dolarů
10.03.2011 Podle výroku společnosti Tognum,
která se specializuje na výrobu dieselových
motorů, by společnosti Daimler a Rolls-Royce měly
nabídnout alespoň 4,9 miliardy dolarů na nákup
Tognum. Prvotní nabídky byly podle vyjádření
Tognum příliš podhodnocené a  neodpovídaly
skutečné tržní hodnotě společnosti.

Za rekordními zisky BMW stojí prodeje v Číně
10.03.2011 Prodeje značky BMW do Číny, Hong
Kongu a Taiwanu vzrostly za minulý rok o 85%.
Čistý zisk společnosti činí 4,5 miliardy dolarů a
BMW hodlá tento rok prodat nejméně 1,5 milionu
automobilů.

Bank of England drží nízké úrokové sazby
10.03.2011 Bank of England na své dnešní schůzi
rozhodla nezasahovat do aktuálních sazeb ani do
nastavení podpůrných programů. Základní úroková
míra tak setrvává již 25 měsíců na úrovni 0,5%.
Toto rozhodutí padlo na základě analýz o
pravděpodobném vývoji britské ekonomiky v
následujících měsících. Trh očekává, že do
poloviny roku budou úrokové sazby zvýšeny o 0,25
% na 0,75% a do konce tohoto roku pak dále až na
1 %.

Španělská centrální banka zveřejnila seznam
bank požadujících podporu svých rezerv
10.03.2011 Na seznamu je celkem dvanáct
bankovních institucí, které celkově požadují po
španělské vládě 21 miliard dolarů jako fúzi do
svých rezerv. Mezi nimi jsou i španělské pobočky
Barclays Bank a Deutsche Bank. Na tamní vládu je
ovšem kladen vysoký tlak kvůli nepřiměřenému
schodku státního rozpočtu a to především ze
strany EU.

Sněmovna reprezentantů USA řeší otázku
amerických muslimů
10.03.2011 Ve Sněmovně reprezentantů dochází
především k diskuzím o stále se vyvíjející
radikalizaci amerických příslušníků islámského
náboženství. Ti by měli podle oficiálního
stanoviska Sněmovny více spolupracovat s
protiteroristickými složkami státu, a zabránit tak
případným teroristickým útokům směřovaným do
Spojených států. V současné době se tato
spolupráce podle Sněmovny reprezentantů
nachází na mrtvém bodě.

Human Rights Watch obvinilo Angolu z popření
základních demokratických principů
10.03.2011 Podle zprávy Human Rights Watch se
v Angole státní moc dopustila úplného zadušení

pokusů o demonstrace, podobné těm, které
probíhali v Egyptě. Prezident Angoly Eduardo Dos
Santos vládne v zemi již 32 a jeho vláda se údajně
měla v posledních týdnech dopustit rozsáhlého a
svévolného zatýkání novinářů, aktivistů a obhájců
lidských práv. Ovšem právě vláda prezidenta Dos
Santose investuje ročně miliardy dolarů do obnovy
země po občanské válce a do zlepšování
sociálních podmínek obyvatelstva, země si to
může dovolit díky obrovským ziskům z ropy, neboť
je druhým největším exportérem ropy na Africkém
kontinentě.

Francie uznala Národní libyjskou radu jako
jediný právoplatný reprezentativní orgán Libye
10.03.2011 Francie je tak první zemí na světě,
která přímo opustila vládu plukovníka Muammara
Kaddafiho. Francouzská republika uznala Národní
radu zřízenou povstalci za oficiální vládu Libye a
za jediného zástupce libyjského lidu. Povstalci v
Benghazi zprávu francouzského diplomata, který
do města dorazil přijali oslavami. Francie tak jasně
vyjádřila svůj postoj na nadcházející jednání EU o
Libyi. Vláda Muammara Kaddafiho krok Francie za
nepřípustný zásah do vnitřních záležitostí Libye.

Polští katoličtí lékárníci nechtějí prodávat
antikoncepční prostředky
10.03.2011 Sdružení katolických lékárníků během
dvou týdnů získalo 6000 podpisů pod petici, která
požaduje pro lékárníky výjimku v zákoně. Ta by jim
umožnila neprodávat prostředky zabraňující
otěhotnění. V současné jsou podle svých slov
nuceni pod hrozbou právního postihu prodávat
antikoncepční prostředky navzdory svému
přesvědčení.

Maďarský premiér Viktor Orbán připravuje
změnu ústavy
10.03.2011 Vládní strana Fidesz hodlá využít
ústavní většiny v parlamentu a 14. března předložit
ke schválení novou podobu ústavy, která se
ponese ve vlasteneckém a křesťanském duchu a
připomene i odkaz revoluce z roku 1956.
Současná konstituce je více než 60 let stará,
v roce 1989 sice prošla novelizecí, ale premiér ji
přesto označuje za kompromis přijatý pod vlivem
SSSR.

Human Rights Watch varuje před vynucováním
islámského dress code v Čečensku
10.03.2011 Lidskoprávní organizace Human
Rights Watch podrobila kritice čečenské úřady za
vynucování dodržování islámských norem oblečení
pro ženy. Ve zprávě organizace jsou uvedeny
výpovědi žen, které svědčí o urážkách a
vyhrožování ze strany představitelů místních
institucí v případě, že odmítly nosit šátky a dlouhé
sukně. Aktivisté apelují na ruskou vládu, aby
zabránila donucovacím praktikám, které jsou
v rozporu s ruskou ústavou.

Minský soud propustil ruské občany obviněné
z účasti v masových nepokojích
10.03.2011 Občané Ruska Ivan Gaponov a Arťem
Breus, kteří byli obviněni z účasti v masových
nepokojích po prosincových prezidentských
volbách v Bělorusku, byli minským soudem
odsouzeni k pokutě ve výši 3,5 tisíce dolarů a na
místě propuštěni z vazby. Informovaly o tom dnes
ruská média.

Ministerstvo školství představilo pracovní verzi
zákona o vysokých školách
10.03.2011 Ministerstvo školství představilo návrh
zákona, který mimo jiné počítá se zavedením

dvouletých studijních programů či nahrazením
Akreditační komise hodnoticí agenturou. Slibuje si
od něj například otevření vysokoškolského
vzdělání širší skupině lidí či větší samostatnost
vysokých škol v rozhodování o vnitřních věcech.
Změny by mohly začít platit od roku 2013.

V Kábulu proběhlo setkání afghánského
prezidenta a tajemníka ruské Rady bezpečnosti
10.03.2011 Hlavním tématem jednání
afghánského prezidenta Hamída Karzáího s
tajemníkem ruské RB Nikolajem Patrušovem byla
situace v Libyi a na Blízkém Východě.
Projednávaly se rovněž otázky bilaterální
spolupráce Ruska a Afghánistánu, včetně
vojensko-technické spolupráce a interakce
bezpečnostních služeb.

Jednotná sazba DPH bude 17,5 procenta, a to
až od 1. ledna 2013 
10.03.2011 Na dnešní schůzi se vládní koalice
ustanovila na tom, že od 1. ledna 2012 bude ještě
rok snížená sazba ve výši 14 procent a základní ve
výši 20 procent, od 1. ledna 2013 se potom
všechny sazby sjednotí na 17,5 procenta. Premiér
Petr Nečas dále uvedl, že s hlasováním o
důchodové reformě bude spojeno také hlasování o
důvěře vládě.

ODS odmítá dopravní koncepci ministra
dopravy Víta Bárty
10.03.2011 Občanští demokraté odmítají
takzvanou dopravní  "superstrategii" ministra
dopravy Víta Bárty. Koncepce má údajně
nedostatky, které by mohly vést k problémům v
systému dopravních cest a ke snížení kvality
dopravy v ČR. Odborná komise strany vyzve své
ministry, aby navržený materiál ve vládě
nepodpořili a navrhuje vytvořit materiál nový.

Ze státního rozpočtu byly vydány stamiliony
korun na výzkumné projekty bez
ohodnocených výsledků
10.03.2011 Na výzkumné projekty ukončené v
roce 2009, které ovšem nemají žádné výsledky,
nebo výsledky bez uznaného
ohodnocení, vyčerpala vláda ze státního rozpočtu
stamiliony korun. Konkrétně na projekty bez
ohodnocených výsledků 319 milionů a na projekty
bez jakéhokoliv výsledku 195 milionů korun. Jedná
se o značný pokles aplikovaných výsledků proti
předchozím rokům.

V roce 2011 zaplatí průměrná americká rodina
za benzín o 700 dolarů více než za poslední rok
10.03.2011 Tyto odhady byly zveřejněny
americkým Energy Department. Předpovězená
cena, kterou průměrná rodina ze Spojených států
zaplatí ročně za benzín, tak vystoupala na 3 235
dolarů. Zvýšení oproti minulému roku je tak
přibližně o 28 %.

1 Dolar = 17,633 Kč

Závěrečná jednání o kontroverzním rozpočtu
státu Wisconsin (USA) byla kvůli chaosu
odložena 
10.03.2011 Závěrečné hlasování o kontroverzním
rozpočtu republikánského guvernéra Scotta
Walkera, redukující kolektivní výhody státních
pracovníků, byla z vynucených důvodů odložena.
Policie zasahovala proti demonstrantům, některé z
nich násilně přinutila opustit místa shromáždění.
Místo jednání - State Capitol - bylo z
bezpečnostních důvodů uzavřeno a hlasování
odloženo na dobu neurčitou.
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V Hondurasu poprvé odhalena laboratoř na
výrobu kokainu
10.03.2011 Honduraská policie objevila vůbec
poprvé v historii země laboratoř na výrobu kokainu,
jež se nacházela v hornaté oblasti severně od
hlavního města Tegucigalpa. Ministr bezpečnosti
Oscar Alvarez prohlásil, že výrobna byla zřejmě
řízena mexickými drogovými gangy, jež postupně
rozšiřují svoji působnost také do Centrální
Ameriky.

Odborové organizace v Costa Rice svolávají
stávku
10.03.2011 Dnes byla zahájena národní stávka,
jež byla svolána odbory ve státě Costa Rica.
Hlavním požadavkem je zvýšení platů a zamítnutí
fiskální reformy navržené vládou. Platy státních
zaměstnanců jsou podle odborářů příliš nízké na
to, aby stačily pokrýt zvyšující se náklady na
živobytí, a ani navrhované 2,33% zvýšení během
prvního semestru tohoto roku není dostačující.
Stávkující také vyjadřují svůj nesouhlas
s plánovanou změnou daně z přidané hodnoty
z 13 na 15%.

Chilská organizace nesouhlasí s návštěvou
prezidenta Obamy v Chile
10.03.2011 Chilská organizace Antiimperialistická
unie v oblasti Bío Bío je proti plánované návštěvě
amerického prezidenta Baracka Obamy, jež by se
měla uskutečnit 21. - 22. března. Důvodem mají
být imperialistické zájmy Obamy, které by mohly
mít negativní důsledky pro celou Latinskou
Ameriku. V komuniké vydaným právě
Antiimperialistickou unií stojí, že americká hlava
státu se pokouší zabránit vývoji stávajících
suverénních organizací v celém regionu,
popřípadě vzniku nových.

V Chile se zítra zřejmě zahájí stávka horníků
10.03.2011 V Chile byla svolána národní stávka
horníků, jež by měla být zahájena během zítřka.
Součástí akce bude také protestní pochod hlavním
městem Santiagem. Hlavním požadavkem
stávkujících je zlepšení pracovních podmínek.
Předpokládá se, že se k horníkům přidají též
členové ekologických organizací, kteří nesouhlasí
s projektem výstavby nové tepelné elektrárny na
severu země.

Bolivijský prezident vyzývá k zajištění dostatku
potravinových zásob
10.03.2011 Bolivijský prezident Evo Morales ve
středu upozornil na potřebu podpory produkce
potravin a případných půjček k investicím do této
oblasti. E. Morales chce v zemi také zahájit
program, jenž by stimuloval výrobu cukru. Za dva
roky by se pak Bolívie mohla stát exportérem
tohoto artiklu.

Ruský premiér navštíví Slovinsko a Srbsko
10.03.2011 Ruský premiér Vladimír Putin navštíví
ve dnech 22. – 23. března Slovinsko a Srbsko. V
průběhu setkání s vládními představiteli Slovinska
mají být projednány perspektivy bilaterální
spolupráce, mimo jiné také účast Slovinska na
realizaci projektu plynovodu South Stream. 23.
března se premiér setká se srbským prezidentem
Borisem Tadičem a premiérem Mirko Cvetkovičem.
Strany projednají perspektivy dalšího rozvoje
obchodní a ekonomické spolupráce, včetně
spolupráce v palivové a energetické sféře.

Moskva získala zpět titul světové metropole
miliardářů
10.03.2011 Hlavní město Ruska získalo zpět titul
světové metropole miliardářů poté, co ji po
propadu na trhu s ropu v roce 2008 předstihl New
York. Podle nejnovějších údajů amerického
časopisu Forbes žije nyní v Moskvě 79 oficiálních
miliardářů.

Ruský premiér navrhl USA zrušení víz
10.03.2011 Ruský premiér Vladimír Putin navrhl
během jednání s americkým viceprezidentem
Josephem Bidenem zavedení bezvízového styku
mezi USA a Ruskem. Zdůraznil, že zrušení víz by
zlomilo všechny staré stereotypy ve vztazích mezi
oběma zeměmi. Experti se však k otázce zrušení
víz staví vesměs skepticky.

Britští právníci chystají žalobu na běloruského
prezidenta
10.03.2011 Britská advokátní kancelář H2O Law
připravuje občanskoprávní žalobu proti
běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi
z porušování lidských práv, ke němuž došlo v řadě
případů při zatýkání opozice po prezidentských
volbách 19. prosince loňského roku. Podle
vyjádření právníka Jasona McKaye bylo
nashromážděno dostatečné množství důkazů, na
základě nichž může být na běloruského prezidenta
vydán zatykač, který bude platný ve Velké Británii
a umožní požadovat vydání A. Lukašenka v
případě, že navštíví zemi disponující extradiční
smlouvou s Londýnem. H2O Law reprezentuje
zájmy organizace Free Belarus Now, k jejímž
členům patří například také Václav Havel, a
zastupuje rovněž rodiny zatčených opozičních
politiků, aktivistů a žurnalistů.

Nejbohatším člověkem světa se stal Mexičan
Carlos Slim
10.03.2011 Celkové bohatství majitele
telekomunikačního gigantu America Movil narostlo
za poslední rok o 38% na 74 miliard dolarů. Na
druhém místě skončil Bill Gates s 56 miliardami
dolarů a na třetím Warren Buffet, majitel investiční
firmy Berkshire Hathaway s 50 miliardami dolarů.

Cena surové ropy v Asii roste vlivem nepokojů
v Libyi
10.03.2011 Cena jednoho barelu surové ropy na
Asijském trhu se pohybuje mezi 115-116 dolary.
Poslední zvýšení ceny následovalo po leteckých
útocích na ropné terminály držené povstalci poblíž
města Ras Lanuf.

Pákistánské milice bojující proti Talibanu
ukončili spolupráci s vládou
10.03.2011 Podle velení ozbrojených milic na
severozápadě země je důvodem ke zrušení
spolupráce s vládou nedostatečná a zanedbávaná
podpora z vládní strany.

Novozélandská centrální banka snížila
diskontní sazbu
10.03.2011 Snížením diskontní sazby o 0,5% na
2,5% se snaží centrální banka Nového Zélandu co
možná nejvíce zmírnit dopady nedávného
zemětřesení na ekonomiku státu. Odhadované
náklady na rekonstrukci země se odhadují na 11
miliard dolarů.

Čína nepřijme reformy ve stylu západní
demokracie
10.03.2011 To řekl předseda hlavního výboru
Komunistické strany Číny Wu Bangguo. Podle
něho by západně demokratický systém s více
politickými stranami vedl k nepořádku ve státě a
výrazně by ohrozil ekonomickou prosperitu
země. Wu Bangguo je druhým mužem na čínském
hierarchickém žebříčku. Částečné reformy se
pokoušel navrhnout premiér Wen Jiabao.

Na jihu Saúdské Arábie šííté spustili protesty
10.03.2011 I přes absolutní zákaz demonstrací se
lidé ze šíitského města Qatif na pobřeží Perského
zálivu shromáždili a požadují propuštění vězňů,
kteří byli uvězněni bez soudního procesu. Město
se nachází v jižní na ropu bohaté provincii a leží
velmi blízko Bahrajnských hranic, kde šííté velmi
tvrdě protestují proti sunnitské královské rodině-
saúdská královská rodina je také sunnitská. Policie
začala přesouvat své síly k městu, ale zatím
nezasáhla. Zemi pravděpodobně čekají další a
tvrdší protesty, neboť více než 17 000 lidí
podpořilo výzvu na Facebooku uspořádat dvě
demonstrace v tomto měsíci, první je naplánována
na 11. březen.

Tibetský vůdce Dalai Lama oznámil, že hodlá
odstoupit z čela Tibetu
10.03.2011 Tento krok má být součástí politické
reformy tibetské exilové vlády, která sídlí v Indii,
ovšem musí ještě být ratifikován tibetským
exilovým parlamentem. Dalai Lama uvedl, že je
třeba, aby tibetským vůdcem byl volený člověk.
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