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Ministr stínové vlády ČSSD Zdeněk Škromach
rezignoval 
25.03.2011 Zdeněk Škromach, senátor a
místopředseda ČSSD, rezignoval na post ministra
práce a sociálních věcí ve stínové vládě ČSSD.
Učinil tak proto, aby ulehčil novému předsedovi
strany Bohuslavu Sobotkovi rozhodování při
sestavování nové stínové vlády.

Africká unie zve Muammara Kaddafiho,
povstalce, EU i Radu bezpečnosti OSN k
rozhovorům
24.03.2011 Předseda Africké unie Jean Ping
oznámil, že Africká unie hodlá zahájit jednání o
libyjské krizi za účasti všech stran, které jsou k
tomuto účelu pozvány do hlavního města Etiopie
Addis Abeba. Muammar Kaddafi již souhlasil a rád
by vyslal na jednání svého předsedu vlády, ovšem
otázkou je, nakolik je to možné, když je nad Libyí
nařízena bezletová zóna. Africká unie dále striktně
zdůraznila, že nepodporuje ani jednu ze stran
konfliktu a jedná pouze v zájmu bezpečnosti
civilního obyvatelstva.

Německo a Velká Británie stahují personál
svých velvyslanectví v Jemenu zpět domů
24.03.2011 Všichno postradatelné osazenstvo
britského a německého velvyslanectví v Jemenu je
na příkaz vlád stahováno a posíláno domů. Toto
rozhodnutí padlo jako následek stále se
zhoršujících demonstrací a protestů, které sužují
celou zemi.

EU čelí kyberútokům, cílem se stala EU
Commission
24.03.2011 Útoky se objevily právě v době konání
summitu Evropské unie v Bruselu, souvislost mezi
tímto pokusem o napadení sítě a zasedáním
evropských lídrů však zatím nebyla prokázána.
Cílem se stala EU Commission, avšak v současné
době jsou podle dostupných informací již všechny
systémy pod kontrolou a chráněné novými
bezpečnostními hesly.

Rusko pozastavuje import z Japonska 
24.03.2011 Rusko přerušuje dovozní vazby se
šesti japonskými prefekturami, jelikož panují obavy
z možné kontaminace potravin a zboží v důsledku
jaderné havárie elektrárny Fukushima. Stejný
postoj zaujaly také Spojené státy americké.

Probíhá summit EU v Bruselu, hlavním
tématem je řešení ekonomické krize v
Portugalsku
24.03.2011 Ekonomická situace Portugalska je
jedním z hlavních témat summitu EU v Bruselu.
Tamní ekonomickou krizi ještě víc prohloubila
současná krize politická, jelikož premiér José
Sokrates včera večer rezignoval poté, co
parlament odmítl jeho úsporný rozpočet. Lisabon
se momentálně nachází pod velkým tlakem a
usiluje o získání pomockého finančního balíčku.

Ruští diplomaté budou odvoláni z Libye
24.03.2011 Dle dnešního výroku ruského
ministerstva zahraničí rapidně klesne počet
diplomatů na velvyslanectví v hlavním městě Libye
Tripolis. Mluvčí ministerstva Alexander
Lukashevich odmítl nazvat tento akt evakuací, ale
označil jej za optimalizaci a snižování počtu
zaměstnanců.

Euro posiluje ve vztahu k dolaru
24.03.2011 Euro posiluje ve vztahu k dolaru a
momentálně se nachází na úrovni 1,42$. Jedná se
o nejvyšší čísla za posledních půl roku. Podle
expertů bude tato tendence v následujících

týdnech stále pokračovat.

Syrský prezident Bashar al-Assad nabízí
demonstrantům neočekávané ústupky
24.03.2011 Prezident Bashar al-Assad reagoval ve
svém proslovu na zabití 37 protestujících
bezpečnostními složkami státu a zdůraznil, že
nevydal žádný příkaz ke střelbě. Poté však učinil
velice neočekávaný krok, jelikož prohlásil, že je
připraven nabídnout obyvatelům větší míru
svobody. Poskytne prý větší svobodu a volnost
médiím, a dokonce je ochoten debatovat o
povolení nových politických stran, které by mohly
vytvořit konkurenci pro stávající stranu Baath party,
která je u moci již po dobu 50 let. Podle expertů je
tento krok prezidenta šokující a naprosto
neočekávaný.

Argentinská ekonomika sílí, také díky omezení
importu
24.03.2011 Během února se významně zvýšila
průmyslová produkce a též saldo obchodní bilance
překonalo veškerá očekávání. Zaznamenána byla
též stoupající míra exportu, naopak import se snížil
z 52% na 39% ve srovnání měsíce ledna a února.
Dle argentinského analytika Ramira Catineira stojí
za zvýšením vývozu dobrá sklizeň obilí, excelentní
ceny komodit a též výrazná poptávka ze strany
Brazílie.

Zvýšení zájmu turistů o návštěvu Kuby
24.03.2011 Během měsíce února tohoto roku
navštívilo Kubu 588394 turistů, což je o 14,7% více
než za stejné období roku loňského. Turismus a
cestovní ruch jsou jedním z nejdynamičtějších
elementů tercierního sektoru (tedy služeb) na
Kubě, jež tvoří až 70% celkových příjmů země.

Kanadští investoři se obávají nízké míry
bezpečnosti v Mexiku
24.03.2011 Kanadské společnosti sídlící v Mexiku
navýšily rozpočet pro bezpečnostní opatření až o
20%. Dle kanadského velvyslance však situace
není tak vážná, existují zde problematičtější
oblasti, ale ne všechny jsou nebezpečné. Na
území Mexika se nachází cca 2500 kanadských
firem.

Ceny kakaa v Pobřeží slonoviny jsou
katastrofálně nízké, ve světě rostou
24.03.2011 Prezident Laurent Gbagbo již před
měsícem vydal prezidentský dekret, ve kterém bylo
rozhodnuto, že vláda prezidenta Gbagba jako
jediná bude vykupovat kakao od zemědělců.
Výkupní ceny kakaa ovšem vláda nastavuje
záměrně velmi nízko, neb se kvůli sankcím jedná o
jediný zdroj příjmů kabinetu prezidenta Gbagba,
který vzniká na základě rozdílů vysokých
zahraničních cen a nízkých výkupních cen.
Zemědělci ale varují, že tento stav pro ně začíná
být existenciálně neúnosný.

Šéfa NKÚ opět prověřuje policie, odmítl vydat
dokumenty k auditu hospodaření
24.03.2011 Prezident Nejvyššího kontrolního
úřadu František Dohnal je opět prověřován policií z
důvodu, že opakovaně nevydal kontrolnímu výboru
podklady umožňující audit hospodaření NKÚ.
Policie se tímto případem zabývala již dříve - v
prosinci byl odložen. Policie prezidenta NKÚ
podezírá ze zneužití pravomoci veřejné
osoby. Obvodní soud pro Prahu 7 by měl v pátek k
případu vynést rozsudek.

Ústecký soud poslal do vazby pět lidí v
souvislosti s kauzou Regionální rady
Soudržnosti Severozápad
24.03.2011 Pět lidí podezřelých z korupce v kauze
Regionální rady Soudržnosti Severozápad bylo
dnes ústeckým soudem vzato do vazby. Celkem je
v souvislosti s kauzou stíháno sedm lidí. Tři z nich
jsou podezřelí z podplácení, čtyři z přijímání
úplatku. U jednoho z nich bylo zahájeno trestní
stíhání pro zločin vydírání. Důvodem vazby je
obava, že by podezřelí mohli působit na dosud
nevyslechnuté svědky.

Západoafrický ECOWAS bude žádat OSN o
vojenský mandát do Pobřeží slonoviny
24.03.2011 Na summitu západoafrických států
sdružených v organizaci ECOWAS se jejich
představitelé dohodli, že zažádají Organizaci
spojených národů o mandát k vojenské intervenci
do Pobřeží slonoviny. Podobný krok již dříve
podnikla Nigérie, nejsilnější člen ECOWAS, ovšem
byl bez odpovědi. Prezident organizace ECOWAS
James Victor Gbeho to oznámil na závěr summitu,
ovšem nespecifikoval, zda by bojovou operaci měli
provést síly OSN, které se v Pobřeží slonoviny již
nacházejí s 11 000 vojáky, nebo aliance států
ECOWAS.

Ministr obrany promluvil před poslanci ke
kauze ProMoPro, následně byl vyzván k
rezignaci
24.03.2011 Ministr obrany Alexandr Vondra se
dnes přiznal k politické spoluodpovědnosti za
výsledek předsednictví ČR Evropské Unii včetně
jeho ekonomické stránky a omluvil se za to, že
předem neobjasnil svoji roli v této kauze. Předseda
klubu TOP 09 Petr Gazdík ministra vyzval k
rezignaci. TOP 09 a VV poté nepodpořili
mimořádnou schůzi ke kauze, z tohoto důvodu
byla tedy ukončena.

V Etiopii začínají náboženské nepokoje-
muslimové napadají křesťany
24.03.2011 V Etiopii je 60 % křesťanů a 30 %
muslimů a útoky se stávají stále častěji. Provádějí
je muslimští mladíci ozbrojení mačetami a
pronásledují křesťany, přičemž je okrádají a
napadají. Doposud se Etiopie dlouho chlubila svou
náboženskou stabilitou, kdy bylo i běžné, že
docházelo ke sňatkům mezi vyznavači obou
náboženství, nyní se však začínají objevovat
varovné signály.

Turecko se zúčastní operace NATO v Libyi
24.03.2011 Turecká vláda, která zatím odmítala
jakékoli zásahy proti režimu Muammara
Kaddáfího, nyní odsouhlasila poskytnutí 5 lodí a
ponorek, jež budou spolu se silami NATO dohlížet
na dodržování zbrojního embarga. Turecký
prezident Abdulah Gül však zdůraznil, že účel
jejich mise bude výhradně obranný a humanitární a
současně vyzval plk. Kaddáfího k odstoupení.

V Jemenu se střetla prezidentská garda s
armádou
24.03.2011 Vojáci prezidentské stráže loajální
prezidentu Ali Abdullahu Salehovi se střetli s
jednotkami jemenské armády, které se postavili na
stranu demonstrantů. K bojům došlo ve
městě Mukalla na jihu Jemenu a údajně zde střety
probíhají již od pondělí. Mrtví jsou hlášeni na obou
stranách. Saudská Arábie již dala najevo své
obavy z vývoje v této zemi s 23 miliony obyvatel,
kde se každým dnem stupňuje násilí. Západ
oznámil své obavy, ovšem nijak blíže se nevyjádřil
a americký ministr obrany Robert Gates pouze
označil prezidenta Saleha za v minulosti dobrého
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spojence s tím, že se zatím nehodlá angažovat.

Portugalsko se přiblížilo žádosti o finanční
pomoc z fondů EU
24.03.2011 Opozice, která donedávna
podporovala úsporná opatření vlády, se dnes
postavila proti schválení dalších protikrizových
opatření, v důsledku čehož padla menšinová vláda
premiéra José Sócratese. Portugalsko se
zadlužuje stále více a odborníci spekulují o tom,
jestli bude v evropských fondech dostatek peněz
na jeho případnou záchranu. V Bruselu budou o
novém záchranném mechanismu jednat ještě tento
týden.

V Sýrii jsou hlášeni další mrtví, protesty
pokračují
24.03.2011 Podle ředitele hlavní nemocnice ve
městě Deraa, bylo ve střetech s bezpečnostními
složkami zabito dalších 37 lidí. Na jejich pohřeb
vyšlo do ulic přes 20 000 lidí se slogany jako "Bůh,
Sýrie, svoboda" nebo "Zrádci zabíjejí vlastní lid".
Vláda popírá demokratické protesty a hovoří o
ozbrojených povstaleckých skupinách, které
narušují pořádek. Podle svědků je město Deraa
plné vojáků a obyvatelé již vyklízejí obchody a
snaží se jim vyhýbat.

Myanmar zasáhly dvě velká zemětřesení
24.03.2011 Hned dvě zemětřesení o síle 7°
Richterovi škály zasáhly oblast v severovýchodním
Myanmaru poblíž thajských a laoských
hranic, která je velmi řídce osídlená a nachází se v
kopcovité oblasti. Je ale také známa jako součást
"zlatého trojúhelníku", který je tradičním zdrojem
nelegálního opia. Vláda Myanmaru se zatím
nevyjádřila k následkům.

Nigérie přichází s plánem "plynové revoluce"
za 10 miliard dolarů
24.03.2011 Nigerijský prezident Goodluck
Jonathan týden před prezidentskými volbami
představil ambiciózní plán, který počítá s využitím
obrovských zásob zemního plynu, které Nigérie
má. Stejně tak chce investovat do
petrochemického průmyslu a výroby hnojiv. Tento
plán, který má nepřímo vytvořit 500 000 nových
pracovních míst, byl dnes schválen a stejně tak i
první investice do něj. Do tří let spolu s vládními
penězi má tento plán přinést od zahraničních
investorů přes 10 miliard dolarů. Podle analytiků se
jedná o ekonomický tah, který bude mít v
budoucnosti obrovské kladné dopady v
zaměstnanosti i příjmech státu. Své zapojení se už
avizoval italský Agip, nigerijský Oando a americký
Chevron.

Tisíce lidí demonstrují v Austrálii kvůli návrhu
daňové reformy s uhlíkovou daní
24.03.2011 Vláda tvrdí, že bez nutných reforem
nebude Austrálie držet krok s ostatními zeměmi.
Australská premiérka Julia Gillard plánuje
představit návrh na uhlíkovou daň a také nový
systém obchodu s emisními povolenkami. Cílem
australské vlády je snížit celkové emise
skleníkových plynů. Odpůrci návrhu ale tvrdí, že
ohrozí zaměstnance firem a samotnou
konkurenceschopnost australského trhu.

Bolívie hodlá zažalovat Chile o část pobřeží
Pacifiku
24.03.2011 Bolivijská vláda je podle oficiálních
informací připravena zažalovat Chile u
mezinárodního soudu o část pobřeží Pacifiku,
kterou ztratila před více než 130 lety ve válce. Tato
ztráta však podle prezidenta Bolívie Evo Moralese
navždy zůstala v mysli všech bolivijských obyvatel,
kteří budou usilovat o navrácení a legální přístup k
této kontroverzní oblasti.

Německý ministr hospodářství Rainer
Bruederle označuje boj proti atomové energii
za nesprávný
24.03.2011 Ministr uznal ve svém prohlášení, že
politické kroky a rozhodnutí ve státě nejsou vždy
"racionálním řešením dané situace". Ministr vyjádřil
přesvědčení, že plán kancléřky Angely Merkel o
uzavření 7 ze 17 německých jaderných elektráren
po dobu nejméně tří měsíců je zcela nesprávný.

Britská ekonomika neporoste tak, jak udávaly
některé předpovědi
24.03.2011 Nezávislý britský prognostický úřad
snížil odhady růstu britské ekonomiky na 1,7%
oproti dříve zveřejněným 2,1%. Na omezení růstu
se podílí především inflace 4,4% a stále rostoucí
ceny základních komodit. I přesto je pro příští rok
předpovídán růst 2,5 % a pro rok 2013 až 2,9%.

Rok platný zákon amerického prezidenta
Baracka Obamy o zdravotním pojištění pro
všechny Američany čeká nejistá budoucnost
24.03.2011 Před rokem podepsaný zákon byl pro
prezidenta Baracka Obamu, jak sám uznává,
velkým vítězstvím. Dnes je však více než očividné,
že tato zdravotní reforma má ve státě své hlasité
odpůrce. Zrušení zákona prošlo již Sněmovnou
reprezentantů USA, kontrolovanou
Republikánskou stranou. Kompletní zrušení je
však podle expertů nepravděpodobné, jelikož
Senát USA je stále kontrolován demokraty, kteří
zrušení zákona odmítají. Republikáni přiznali, že
plánují zvolit taktiku postupné snahy o zrušení
kontroverzních částí zákona krok za krokem.

Francie říká, že zničení armády Muammara
Kaddafiho bude otázkou maximálně několika
týdnů
24.03.2011 Francouzský ministr zahraničí Alain
Juppe oznámil, že koalici západních mocností
bude zničení sil libyjské armády trvat několik dnů,
maximálně týdnů. Francouzský ministr
nespecifikoval, co má na mysli pod pojmem
Kaddafiho sil. Velká Británie mezitím prohlásila, že
hodlá zahájit další jednání v pokročení v invazi v
Libyi. Tyto zprávy se poněkud neslučují s
některými tvrzeními, že vojenské síly Západu se již
začaly stahovat, či s mandátem OSN, který hovoří
o ochraně civilistů, nikoliv o likvidaci sil Muammara
Kaddafiho.

Japonsko zaznamenalo před katastrofou nárůst
exportu o 9%
24.03.2011 Tento nárůst byl zaznamenán v únoru
2011 oproti únoru 2010. Vývoz byl podle
japonského ministerstva financí tažen především
sílící asijskou poptávkou. V následující době se ale
očekává výrazný propad vlivem poničení
japonských přístavů, zákazu vývozu mnoha druhů
potravin a celkového ochromení japonské
ekonomiky stále probíhající krizí spojenou s
nedávnou přírodní katastrofou.

Tunisko zmrazilo majetek rodiny Muammara
kaddafiho 
24.03.2011 Tunisko zmrazilo majetek Kaddafiho a
pěti členů jeho rodiny na základě rozhodnutí OSN.
Oznámil to nejmenovaný zdroj z tuniské vlády.

Čína tvrdí, že boje v Libyi ohrožují regionální
stabilitu
24.03.2011 Čínské ministerstvo zahraničí
prohlásilo, že libyjská svrchovanost, nezávislost,
jednota a územní celistvost by měla být
respektována. Dále vyzvalo všechny strany k
okamžitému ukončení bojů a vyhnutí se
stupňování bojových operací, které vedou region
do velkého problému. Čína dále prohlásila, že
rezoluce Rady bezpečnosti měla chránit civilisty,
nikoliv způsobit ještě větší humanitární katastrofu,
která v Libyi stále více hrozí.

Míra inflace ve Vietnamu dosáhla 13,9%
24.03.2011 Podle vietnamského statistického
úřadu se jedná o největší číslo za poslední dva
roky. Ceny spotřebního zboží vzrostly od února o
2,2%. Vietnam v březnu devalvoval svoji měnu o
8,5%, což se také podílí na faktu, že tamní inflace
je nyní nejvyšší v celé Asii.
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