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BMW chce v prodeji v roce 2011 trhnout
rekordy
15.03.2011 Německá automobilka BMW plánuje
navýšení prodejů pro rok 2011. Dle odhadu
analytiků BMW bude prodáno více než 1,5 milionu
vozů, což překoná všechny dosavadní rekordy
automobilky. Tento vzrůst je odvozen od stoupající
poptávky po německých kvalitních vozech v
zemích Jižní Ameriky a Asie. Loňský výdělek
automobilky před zdaněním činil 4,84 miliardy
euro.

Japonská centrální banka vydala 98 miliard
dolarů na podporu finančních trhů
15.03.2011 Tímto krokem chce podepřít a
pozitivně ovlivnit jednání některých investorů, které
následovalo po zemětřesení a vlně tsunami.
Japonský ministr financí Kaoru Yosano prohlásil,
že síla japonské ekonomiky rozhodně nepadla.
Diskontní sazba centrální banky zůstane i nadále
téměř nulová.

Hewlett Packard se snaží dohnat konkurenci
15.03.2011 Hlavní jednatel společnosti HP Leo
Apotheker prozradil plány na vývoj vlastní nové
internetové služby a vytvoření internetového
skladu aplikací pro zákazníky a firmy. Cílem těchto
kroků je dohnat hlavní konkurenty jakými jsou
především IBM a Apple. HP zaznamenalo v
minulém roce menší zisky než vedení očekávalo.

Japonské pojišťovny čekají nemalé výdaje
15.03.2011 Celkem by měl pojišťovnický systém v
Japonsku vyplatit na náhrady škod až 35 miliard
dolarů. To se může podle analytiků podepsat na
vyšších cenách pojistného v regionu v
následujícím období.

Nepokoje v indické provincii Assam
15.03.2011 Tamní separatisté z hnutí Národní
demokratické fronty Bodolandu (NDFB) zabili pět
příslušníků hlídkující polovojenské organizace.
NDFB požaduje již dlouhou dobu nezávislost
etnické skupiny Bodo a má na svědomí několik
únosů členů dobrovolnických organizací v na svém
území. Provincie Assam se nachází na
severovýchodě Indie.

Korupce vážně ohrožuje indickou ekonomiku
15.03.2011 Podle průzkumu způsobuje současný
stav korupce nestabilní ekonomické a politické
prostředí v Indii. Navíc je zaznamenán výrazný
úbytek zahraničních investorů, kteří jsou
dosavadní situací odrazováni. Tuto zprávu
vypracovala agentura KMPG.

Nepál vydává novou měnu
15.03.2011 Tamní vláda tak činí z důvodu změny
státního zřízení z království na republiku v roce
2008. Současné bankovky obyvatelům vymění
centrální banka. Na všech dosavadních
bankovkách byl vyobrazen bývalý král a jeho
podpis. Bývalý monarcha Gyanendra nyní žije v
zemi jako řadový civilista.

Rekonstrukce a celé zotavení Japonska bude
stát 180 miliard dolarů
15.03.2011 Tak hovoří zatím první neoficiální
odhady. Velký podíl na takto vysoké částce budou
mít i výdaje spojené s problémy jaderné elektrárny
Fukushima. Živelná katastrofa připraví Japonsko
až o jedno procento z jeho HDP.

Akciové trhy zaznamenávají ostrý propad
15.03.2011 Ten způsobují obavy z přerušení
dodávek různého zboží od japonských firem,
jejichž výrobní haly byly postihnuté živelnou

katastrofou. Burza Dow Jones v New Yorku se
dopoledne propadla o 1.8% a burza Dax ve
Frankfurtu dokonce o 3,9%. Za propadem stojí
především narušení výroby japonských
automobilek a technologických firem.

Velitel mezinárodních vojenských sil v
Afganistánu: I přes redukci jednotek budeme
dále pokračovat v boji proti Talibanu
15.03.2011 Vrchní velitel mezinárodních sil v
Afganistánu generál David Petraeus se nechal
slyšet, že i přes plánované stažení části
vojenských jednotek, které proběhne v červenci
tohoto roku, bude pokračovat tuhý boj s Talibanem
a dobývání strategických pozic. Současné vojáky v
Afganistánu prý podle generála čeká náročné jaro,
ve kterém bude svedeno mnoho důležitých bojů.

KLDR je ochotné přistoupit k diskusi o svém
jaderném programu
15.03.2011 Tuto informaci poskytla vláda Severní
Korei ruskému ministerstvu zahraničí.
Obohacování uranu v KLDR by mělo být
předmětem šestistranných rozhovorů. Jižní Korea
požaduje omluvu za agresi, kterou vůči ní nedávno
vyvinula KLDR ať už v podobě potopení lodi
válečného loďstva nebo ostřelování jihokorejských
ostrovů.

Írán: Vstup vojáků Saudské Arábie do Bahrajnu
je nepřípustný, tento čin bude mít své následky
15.03.2011 Írán tvrdě odsoudil přítomnost vojáků
Saudské Arábie v Bahrajnu. Mluvčí íránského
ministerstva zahraničí Ramin Mehmanparast dnes
oznámil, že tato akce, vyprovokovaná především
na podnět Spojených států amerických, bude mít v
budoucnu své následky, které se mohou projevit
ve zhoršení vztahů Saudské Arábie a Íránu, dvou
klíčových vývozců ropy. USA toto obvinění odmítly.

Brazílie nepozastaví investice do jaderné
energetiky
15.03.2011 Dle slov ministra těžby a energetiky
Edisona Lobaa, Brazílie nemá důvod pozastavit
investování do jaderné energetiky ani po explozích
v Japonsku, jež následovaly po zemětřesení a
tsunami, kterými byla země zasažena. Brazilská
vláda plánuje stavbu jaderné elektrárny Angra 3,
která by se nacházela v blízkosti dvou předchozích
v Angra dos Reis, a další čtyři v jiném regionu.

Devalvace kubánské měny za účelem srovnání
s dolarem
15.03.2011 Za účelem oživit ekonomiku země je
kubánské peso devalvováno, a to až o 8%.
Obtížně směnitelné peso tak teď bude na stejné
úrovni s americkým dolarem. Cílem centrální
banky je stimulovat export a místní produkci.
Dosáhne se též větší cenové dostupnosti pro
turisty.

Návštěva amerického prezidenta Obamy v
Brazílii je historickou šancí na zlepšení
americko-brazilských vztahů
15.03.2011 Prezidentka Brazílie Dilma Rousseff
oznámila ve svém proslovu, že je připravena
skončit dlouhé období nedůvěry v
americko-brazilských vztazích. Tato nedůvěra
vyplývala podle expertů především z
dlouhotrvajících obchodních pří a brazilských
vazeb na státy jako například Irán. Projev brazilské
prezidentky velice překvapil a šokoval americké a
brazilské diplomaty, kteří věří, že narychlo
ohlášená návštěva prezidenta Obamy v Brazílii
může znamenat historický moment a přispět ke
vzájemnému sblížení obou států.

Indonésie bude pokračovat v plánech na
výstavbu jaderné elektrárny
15.03.2011 Před nedávnem se vyskytly jisté
bezpečnostní pochyby vzhledem k současné
situaci japonské jaderné elektrárny Fukushima.
Tento region je jedním z nejvíce seismicky
aktivních v celé Asii. I přesto by měla být
plánovaná jaderná elektrárna na ostrově Sumatra
v bezpečí. Indonésie chce od roku 2025 vyrábět
4% své celkové elektrické energie pomocí jádra.

Čínský premiér znovu vyzval k reformám
15.03.2011 Učinil tak i přesto, že nejvyšší vedení
země se nedávno důrazně vyslovilo proti
jakýmkoliv změnám ve stylu západních
demokracií. Premiér Wen Jiabao tvrdí, že čínská
ekonomika ekonomika přijde o své úspěchy,
nebude-li reformována. Konkrétní reformy by měly
být představeny v dohledné době.

Ban Ki-moon na návštěvě v Guatemale
15.03.2011 Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
dnes zahájil svoji návštěvu Guatemaly, kde
hlavními tématy jednání budou bezpečnost,
obchod s drogami a organizovaný zločin v regionu
Centrální Ameriky. Ban Ki-moon se setká nejen
s guatemalským prezidentem Alvarem Colomem,
ale též hlavami státu dalších států Střední Ameriky,
jež se zúčastní summitu týkajícího se integračního
systému zemí Centrální Ameriky.

Přistěhovalecké nepokoje v Austrálii
15.03.2011 Ty proběhly na Velikonočním ostrově,
který slouží jako přijímací stanice pro imigranty,
jimž se připravuje povolení k pobytu v zemi. Policie
musela zasáhnout a použít slzný plyn poté, co se
zhruba 200 přistěhovalců pokusilo ze stanice utéct.
Imigrační situace v Austrálii je již delší dobu
kritická.

Praha půjčí peníze Kongresovému centru
15.03.2011 Pražští radní dnes rozhodli o tom, že
půjčí zhruba 77 milionů korun zadluženému
Kongresovému centru, které musí splatit letošní
dubnovou splátku.

V Thajsku byli propuštěni další příslušníci
hnutí červených košil
15.03.2011 Další čtyři vysocí představitelé
protivládního hnutí červených košil byli propuštěni
na svobodu. Podle expertů se mělo jednat o krok,
který má vést ke zlepšení vztahů před
předčasnými volbami, které by se měli konat na
přelomu června a července letošního roku. Před
pár dny proběhla v Thajsku jedna z největších
demonstrací červených košil za poslední dobu,
které se zúčastnily desetitisíce lidí.

Sesuvy půdy v Bolívii způsobily rozsáhlé škody
15.03.2011 V oblasti východně od metropole La
Paz způsobily sesuvy půdy o ploše 140 hektarů
ekonomické ztráty ve výši 93 milionů dolarů. Až
2000 obyvatel přišlo o své domovy, zasažena byla
též veřejná infrastruktura, silnice a potrubí.

Byla schválena novela, která staví mimo zákon
některé nové syntetické drogy
15.03.2011 Sněmovna dnes schválila novelu, která
rozšiřuje seznam návykových látek o 33
syntetických drog. Novela byla schválena hned v
prvním čtení. Jedná se o reakci na prudký
nárůst nabídky nových narkotik především na
severu Moravy, které nejsou prozatím zařazeny na
seznamu omamných a psychotropních látek, a
nakládání s nimi tedy není trestné. Předloha nyní
míří do senátu.
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Od dubna by mohl platit zákon o reorganizaci
úřadů práce, prezidentovo veto bylo
přehlasováno
15.03.2011 Sněmovna dnes přehlasovala
prezidentovo veto, které uplatnil proti návrhu na
reorganizaci úřadů práce. Prezident Václav Klaus
se domnívá, že je celá předloha nedomyšlená.
Zákon o změnách v úřadech práce by přesto mohl
platit již od dubna tohoto roku.

USA poskytuje Libyi 21 milionů dolarů jako
humanitární pomoc
15.03.2011 Spojené státy americké poslaly do
Libye již zhruba 21 milionů dolarů v rámci
humanitární akce na pomoc Libyi. Většina
finančních prostředků a humanitární pomoci jako
jídlo, voda, či čisté deky a přikrývky je posílána na
východ země, který je ovládán rebely, bojujícími
proti současnému libyjskému vůdci Muammaru
Kaddafimu.

Předseda Sněmovny reprezentantů USA: "
Vidím velkou šanci na brzké uzavření dohody o
dlouhodobém rozpočtu USA."
15.03.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
USA John Boehner se nechal ve svém proslovu
slyšet, že je přesvědčen o možnosti brzkého
uzavření dlouhodobého rozpočtu a plánu o
veškerých výdajích státu. Boehner naznačil, že
jednání Sněmovny se Senátem USA a Bílým
domem spěje ke svému rozuzlení. Momentálně
projednává Kongres USA prodloužení současného
rozpočtu o tři týdny, což umožní mimo jiné
prodloužení dotací vlády a zabrání jejímu
zhroucení.

Japonsko čelí dalšímu zemětřesení o síle 6.0
Richterovy stupnice
15.03.2011 Nové zemětřesení přišlo jen několik
dní po devastujících pátečních otřesech a
následné vlně tsunami, při kterých přišlo podle
údajů o život více než 10 000 lidí. Nové otřesy
udeřily na východě Japonska a podle očitých
svědků bylo možné pociťovat záchvěvy i v hlavním
městě Tokio.

Izrael přijal zákon o odstranění svých minových
polí
15.03.2011 Izraelský parlament včera přijal zákon
nařizující odstranění všech min v
minulosti položených izraelskými obrannými silami
v Izraeli.  Týká se to zejména oblastí Negevu a
Golanských výšin. Zákon ukládá izraelskému
ministerstvu obrany, aby vytvořilo civilní úřad, jenž
bude  zodpovědný za vyčištění minových polí.

 

V Bahrajnu bylo dnes vyhlášeno stanné právo-
na území státu vstoupila saúdská armáda
15.03.2011 Výjimečný stav má trvat tři měsíce a
dává rozsáhlé pravomoci armádě. Cílem je do
konce týdne ukončit týdny trvající protesty
šíítských muslimů, a to za pomoci armády
Saúdské Arábie, která tak má podpořit udržet
sunnitskou vládu v Bahrajnu. Do země v ranních
hodinách vstoupilo 1000 saúdských vojáků,
přičemž Spojené arabské emiráty oznámili, že
pošlou do země 500 mužů policejních pořádkových
jednotek.

Muammar Kaddafi oznámil, že v budoucnu
odmítá jakkoliv spolupracovat se Západem,
šanci má jedině Německo
15.03.2011 Libyjský vůdce plk. Kaddafi v
televizním rozhovoru pro RTL oznámil, že Libye
nadále nebude ekonomicky ani jinak spolupracovat
se západními státy. Všechny ropné kontrakty mají
být od teď uzavírány pouze s ruskými, čínskými a
indickými podniky. O spolupráci lze podle
Kaddafiho uvažovat pouze v případě Německa,
které se spolu s Ruskem staví velmi obezřetně k
možnosti bezletové zóny nad Libyí. USA doposud
neoznámily určité stanovisko a spíše vyčkávají,
zatímco Francie a Británie bojují za její prosazení.
K bezletové zóně plukovník oznámil, že ji odmítá a
nebude ji respektovat, přičemž se dle něj jedná o
zradu spojenců- konkrétně jmenoval italského
premiéra Silvia Berlusconiho.

Lotyšský soud zrušil zákaz pochodu veteránů
jednotek SS
15.03.2011 Rižský soud zrušil zákaz úřadů týkající
se konání veškerých akcí při příležitosti „Dne legií“.
16. března pořádají veteráni lotyšského národního
hnutí, kteří bojovali proti okupační Rudé armádě v
nacistických jednotkách SS, tradiční každoroční
vzpomínkové slavnosti. Činnost těchto legií je
vnímána rozporuplně, úřady hlavního města
ceremonie zakázaly již třetí rok po sobě.

Alžírský islámský vůdce vydal dekret
označující demokracii za nepřítele islámu
15.03.2011 Duchovní vůdce vlivného alžírského
islámského hnutí Salafist šejk Abdelmalek
Ramdani, který žije v Saúdské Arábii, vydal 48.
stránku Fatwy, kde mimo jiné říká, že je-li vůdcem
národa muslim, musí se poslouchat a musí se mu
naslouchat. Podle vůdce hnutí Salafist je nelegální
být proti němu a snažit se ho nahradit. Také
upozornil na fakt, že při demonstracích jsou spolu
smíšeni muži a ženy, což je proti Islámu. Hnutí
Slafist má podle šejka několik set tisíc a jeho tah je
nyní pomocnou rukou alžírskému
prezidentu Abdelazizi Bouteflikovi, který čelí
demonstracím ve velkých městech.

Benin se pravděpodobně blíží prezidentské
krizi, která probíhá v Pobřeží slonoviny
15.03.2011 Další západoafrická země po Pobřeží
slonoviny zažívá povolební dilema. Po
prezidentských volbách se oba dva kandidáti
považují za vítěze. Prezident Boni Yayi a jeho
strana tvrdí, že má zásadní náskok, stejně jako tak
činí i tábor jeho vyzyvatele Adriena Houngbedji.
Mezinárodní společenství tento vývoj sleduje s
velkým napětím, neboť devítimilionový Benin je
vnímán jako země s možností demokratických a
spravedlivých voleb. Konečné výsledky voleb by
měla zvěřejnit Národní volební komise do konce
tohoto týdne.

Rusko spustí na podzim ropovod BTS-2
15.03.2011 Ke spuštění ropovodu BTS-2 (Baltský
potrubní systém), který by měl snížit závislost
Ruska na tranzitu ropy přes Ukrajinu a Bělorusko,
dojde podle náměstka ministra dopravy RF
v listopadu letošního roku. Ropovod dlouhý 1170
kilometrů ústí v ruském přístavu Usť-Luga a ročně
by měl přepravovat přibližně 30 milionů tun ropy.

JAR bude kvůli japonské havárii zvažovat
budoucnost svých jaderných elektráren
15.03.2011 Jihoafrický ministr energetiky oznámil,
že se nyní JAR bude zabývat otázkou, zda
skutečně bude stavět šest nových jaderných
elektráren. Tento plán, který měl být realizován do
roku 2030, měl zabránit opakování energetické
krize z roku 2008 a stejně tak pomoci postupnému
přechodu od uhelných, na životní prostředí
náročných, elektráren. JAR v současnosti
provozuje pouze jednu jadernou elektrárnu u
Kapského Města.

Platy policistů se snížily v průměru o 7,7
procent
15.03.2011 Ministr vnitra Radek John nechal kvůli
stížnostem vypracovat audit, který dokazuje, že
platy policistů se snížily v průměru o 7,7 procent,
nikoliv více. Policejní odbory prý veřejnosti
prezentují nepřesná čísla. Dále se ministr vnitra
zmínil o tom, že u hasičských platů je propad
dramatičtější.

Ceny dovozu i vývozu meziročně vzrostly
15.03.2011 Český statistický úřad upozornil na
lednový růst dovozních cen. Ceny dováženého
zboží tak v lednu meziročně vzrostly o 4,6% a to
zejména díky růstu cen minerálních paliv. I
hodnota vývozu vzrostla - ceny vyváženého zboží
stouply o 0,6%.
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