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USA uvalily sankce na společnost Bělorusněfť
za spolupráci s Íránem
29.03.2011 Americké ministerstvo zahraničí dnes
oznámilo, že Spojené státy uvalily v souladu se
Zákonem o sankcích proti Íránu sankce na
běloruskou státní ropnou společnost Bělorusněfť,
která s íránskou energetickou společností Naftiran
Intertrade podepsala smlouvu v hodnotě 500
milionů dolarů na průzkum a těžbu ropných
nalezišť Jofeir. V prohlášení ministerstva se dále
píše, že strategie USA spočívá v zaměření se na
schopnost Íránu vyrábět ropu a zemní plyn,
pomocí které íránská vláda údajně financuje své
jaderné aktivity.

Diskuze v japonské vládě- možnost znárodnění
Tokyo Electric Power Co
29.03.2011 Akcie této společnosti, která vlastní
krizí zmítanou JE Fukušima Daiichi, klesly o 18% a
díky právě probíhající situaci se dostaly na
minimum za posledních 30 let. Společnost
oznámila, že bude muset shromáždit 25 miliard
dolarů na podporu svého finančního systému.
Mluvčí vlády ale prozatím projednávání možnosti
znárodnění odmítá, nicméně zprávy kolující o
potenciálním znárodnění stavu akcií společnosti
rozhodně neprospívají.

Proces společnosti Wal-Mart versus práva žen
byl zahájen
29.03.2011 Začal ostře sledovaný soudní proces
společnosti Wal-Mart, která je obžalována
skupinou reprezentující práva žen v pracovním
prodtředí. Wal-Mart čelí žalobě z úmyslného
rozlišování pohlaví v otázce nižších výplat pro
ženy, menších prémií či slabých šancí na
povýšení. Žalobce požaduje 1 miliardu jako
kompenzaci za způsobené škody.

KLDR a Jižní Korea jednaly na téma
společného výzkumu na Mt. Peaktu
29.03.2011 Jednání se uskutečnila v pohraničním
městě Munsan na území Jižní Korei. Jejich průběh
by měl rozhodnout o společném výzkumu sopečné
aktivity hory Mt. Peaktu, jejíž probuzení je znovu
možné v souvislosti se současnou situací v
Japonsku a dalších zemích. Zároveň by rozhovory
mohly znamenat i posílení spolupráce obou zemí,
což by uvítaly všechny okolní státy.

Čína předhoní na vědeckém poli USA možná již
okolo roku 2013
29.03.2011 Podle Britské národní vědecké
akademie nastává nový masivní vzestup čínské
vědy. Čína totiž zaznamenala výrazný nárůst jak
nových technologických a jiných vynálezů, tak i
nově vydaných vědeckých publikací. Evropa v
tomto měřítku za svými konkurenty poněkud
zaostává. Původní předpovědi pro růst čínského
výzkumu a vědy toto očekávaly až okolo roku
2020.

USA a Francie pomohou Japonsku v boji proti
jaderné krizi
29.03.2011 USA a Francie oficiálně nabídly
Japonsku pomoc v boji proti jaderné krizi a
následkům unikající radioaktivity. Francouzský
prezident Nikolas Sarkozy dokonce navštíví v
tomto týdnu Tokio a stane se tak první hlavou
státu, která odcestuje do krizí postižené země od
úderu zemětřesení a vln tsunami.

Australský vládní počítačový systém napaden
hackery
29.03.2011 Ti se nabourali do e-mailové sítě
deseti ministrů včetně premiérky Julie Gillard.
Postižena byla jak data ministra obrany, tak

ministra zahraničí. Podle vyšetřování se hackeři
nejspíše snažili získat informace ohledně
lukrativních zakázek v australském těžebním
průmyslu.

Prezident dnes schválil zákon o státním
dluhopisovém programu
29.03.2011 Tento program má získat peníze, ze
kterých se plánuje uhradit část schodku státního
rozpočtu. Ministerstvo financí tak může nyní po
podpisu prezidenta V. Klause vydat dluhopisy za
131,6 mld korun.

Novela zákona o zvýšení příjmů i výdajů
státního rozpočtu přijata prezidentem republiky
29.03.2011 Prezident Václav Klaus dnes podepsal
novelu zákona potvrzující zvýšení příjmů i výdajů
státního rozpočtu pro letošní rok, a to o shodných
11,7 mld korun. Učinil tak v souladu se zdaněním
fotovoltaických elektráren. Schodek rozpočtu státu
- 135 mld - zůstal nezměněn.

Vládní koalice odložila jednání o zdravotnické
reformě na další týden
29.03.2011 Navazující jednání na dnešní setkání
lídrů vládní koalice o zdravotnických reformách
bude pokračovat v příštím týdnu. Zásadní změny a
úpravy zákona v rámci zdravotnické reformy mají
být do té doby sestaveny tak, aby o nich mohlo být
nejdéle do června rozhodnuto. Kvůli schválení
zákonů koalice bude pak nejspíš svolána
mimořádná schůze. Situace ohledně ministra
obrany A. Vondry se prozatím odkládá ke konci
týdne.

USA otevřeně kritizují brutalitu vlády Sýrie proti
demonstrantům
29.03.2011 Americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton dnes otevřeně ve svém proslovu odsoudila
brutální zacházení syrské vlády proti
demonstrantům. Naznačila, že toto jednání je
naprosto nepřípustné a apelovala na syrskou vládu
s požadavkem tolerance protestujících

Agentura Moody's snížila rating Běloruska
29.03.2011 Mezinárodní ratingová agentura
Moody's Investors Service snížila hlavní devizový
rating Běloruska o jeden stupeň na B2, výhled
ratingu označila za negativní. Ve svém komentáři k
aktuálnímu řešení specialistů agentura
poznamenala, že pokles ratingu je "odrazem
značných problémů, které Minsk čekají při
získávání krátkodobých zahraničních půjček".

USA utratily doposud 550 milionů dolarů za
operace v Libyi
29.03.2011 Americký Pentagon přiznal ve svém
oficiálním prohlášení, že Spojené státy zatím
utratily za účast na vojenské akci v Libyi 550
milionů dolarů. Tyto výdaje by však měly být
zredukovány v době, kdy se velení chopí
Severoatlantická aliance (NATO). Pak budou
průměrné měsíční útraty USA podle předpovědí
okolo 40 milionů dolarů.

Řecku a Portugalsku byl opět snížen rating
29.03.2011 Ratingová agentura Standard & Poor’s
opět snížila rating Řecku Portugalsku, které mají
potíže s výší státního dluhu. Řecko ztratilo
v ratingu dva stupně a nyní je na úrovni BB minus,
tedy na stejné úrovni jako například Mongolsko.
Portugalsko přišlo o jeden stupeň a aktuálně je
hodnoceno stupněm BBB minus, podobně jako
například Kazachstán. Snížení ratingu
zjednodušeně říká, že země jsou blíže ke státnímu
bankrotu. Krok agentury byl kritizován představiteli
obou zemí, kteří shodně tvrdí, že Standard &

Poor’s nebere v úvahu již vyvinuté úsilí ke
stabilizaci systému veřejných financí.

 

Do Demokratické republiky Kongo se vrátil
vůdce rebelů, který má na svědomí desítky tisíc
zabitých nebo znetvořených obětí
29.03.2011 Do východní části DRK se
vrátil Joseph Kony, jenž vedl milice od roku 1990.
Východní Kongo je v současnosti působištěm
několika povstaleckých skupin, mimo jiné i
rwandské FDLR- tedy Hutuů, kteří mají na
svědomí genocidu ve Rwandě v roce 1994, a je
také bohaté na přírodní zdroje. Joseph Kony do
země dorazil ze Středoafrické republiky, oznámila
to ugandská armáda, která podporuje konžskou
armádu v boji proti povstalecké armádě LRA,
kterou Joseph Kony pravděpodobně opět povede.
Tato událost má podle všech velmi neblahý vliv na
úsilí OSN a regionálních vlád stabilizovat soutaci v
Demokratické republice Kongo. Konžský ministr
informací Lambert Mende však oznámil, že
armáda již začala jednat, aby Josepha Konyho co
nejrychleji zajala.

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu vydal
rozsudek doživotí 
29.03.2011 Mezinárodní trestní tribunál pro
Rwandu rozhodl, že bývalý tajemník ministerstva
pro ženy a rodinné záležitosti Jean-Baptiste Gatete
je vinen a zodpovědný za smrt tisíců lidí při
rwandské genocidě mezi 6. a 30. dubnem 1994,
kdy bylo zavražděno 800 000 lidí z etnické skupiny
Tutsiů. Soudu předsedal pákistánský
soudce Khalida Rachid Khan a jedná se o první
rozsudek k Rwandě v tomto roce. Z 20 obviněných
za rwandskou genocidu zbývá ještě 8 lidí, kteří
čekají na dokončení procesu.

Zasedání v Londýně kvůli Libyi skončilo
29.03.2011 Světové mocnosti se na konci prvního
dne jednání v Londýně zavázaly pokračovat ve
vojenské akci proti silám Muammara Kaddafiho
dokud Kaddafi nebude jednat v souladu s
požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN-
"Všichni z nás musí i nadále zvyšovat tlak na
prohloubení a izolace Kaddáfího režimu
prostřednictvím i jiných než dosavadních
prostředků". Představitelé zemí se zde také
dohodli na vytvoření skupiny pro koordinaci úsilí v
Libyi, která poprvé zasedne v Kataru, který se již
dříve zavázal prodávat ropu vyprodukovanou
povstalci. Britský premiér David Cameron obvinil
Kaddafiho tábor z "vražedných útoků" v Misratě a
katarský premiér šejk Hamad bin Jassim al-Thani
oznámil, že požaduje, aby vláda Muammara
Kaddafiho odstoupila a zabránila tak dalšímu
krveprolití.

Ruský ministr zahraničí: Země zapojené do
operace v Libyi se musí zodpovídat RB OSN
29.03.2011 Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov v
reakci na zahájení konference o Libyi v Londýně
opět zdůraznil, že podmínky rezoluce přijaté
Radou bezpečnosti OSN (1973) povolují použití
síly výlučně za účelem ochrany civilního
obyvatelstva, a dodal, že země, které se ujaly
provedení této rezoluce, se musí zodpovídat
výhradně Radě bezpečnosti OSN, ne jakýmkoliv
jiným strukturám.

Velvyslanec Ruska při NATO: V otázce
protiraketové obrany stále nebylo dosaženo
významného pokroku
29.03.2011 Mezirezortní pracovní skupina, která
byla zřízena při administraci ruského prezidenta za
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účelem koordinace spolupráce
se Severoatlantickou aliancí v oblasti protiraketové
obrany, je aktivní, avšak dosud nebylo v této
otázce dosaženo významného pokroku. Takto se
vyjádřil stálý velvyslanec Ruska při NATO Dmitrij
Rogozin po zasedání Rady NATO-Rusko
v Bruselu. Především zdůraznil, že Rusko od
Severoatlantické aliance stále neobdrželo právní
záruku toho, že její systém protiraketové obrany
nebude namířen proti ruskému strategickému
potenciálu.

Ministerstvo obrany představilo novelu zákona
o nákupu armádní techniky bez prostředníků
29.03.2011 Alexandr Vondra, ministr obrany, dnes
představil novelu zákona, která umožní nákup
vojenské techniky přímo, bez prostředníků.
Ministerstvo obrany by tak mělo ušetřit státní
peníze - v posledních šesti letech se armádní
zakázky údajně prodražily zhruba o 1,5 miliardy
korun. Zároveň tak omezí vliv prostředníků na
zakázky. O návrhu bude vláda jednat zítra.

Paraguay hostí seminář o využívání
obnovitelných zdrojů energie
29.03.2011 Dnes bylo v Paraguaji zahájeno
setkání odborníků ze států Latinské Ameriky a též
Organizace spojených národů. Hlavním tématem
diskuzí je využívání obnovitelných zdrojů energie
v regionu Latinské Ameriky, možnost instalace
menších hydroelektráren a obecně cíle a výhledy
do budoucnosti v této problematice.

Městský soud vyhlásil úpadek na společnost
Sazka
29.03.2011 Dnes v deset hodin dopoledne
Městský soud v Praze prohlásil úpadek na loterijní
společnost Sazka. Zároveň stanovil datum svolání
schůze věřitelů na 26. května a
 jmenoval insolvenčním správcem Josefa Cupku.
Věřitelé mají lhůtu třiceti dní na to přihlásit se o své
peníze, pokud toto neučiní, nebudou mít nárok
později pohledávky vymáhat.

Argentinská prezidentka jedná se svým
venezuelským protějškem
29.03.2011 V Argentině dnes byla zahájena
jednání argentinské hlavy státu Cristiny Fernandez
de Kirchner s venezuelským prezidentem Hugem
Chavezem. Diskuze státníků, jejichž účelem je
posílení vzájemných vztahů zemí, probíhají za
zavřenými dveřmi. Chavez oznámil reportérům, že
se Venezuela chystá z Argentiny importovat
výrazné množství dopravních prostředků, potravin
a též zemědělských strojů. Venezuelský prezident
bude po návštěvě Argentiny pokračovat ve své
cestě Jižní Amerikou do Bolívie, Uruguaje a
Kolumbie.

Ústavní soud zamítl stížnost menších stran na
komunální volby v Praze
29.03.2011 Ústavní soud dnes rozhodl, že
komunální volby konané v loňském roce v Praze
byly v pořádku a opakovat se tedy nebudou. Zamítl
tak stížnost menších stran, které nesouhlasily s
rozdělením města na sedm volebních obvodů -
údajně byly kvůli rozdělení menší strany
poškozeny, přišly o mandáty, na které by jinak
měly nárok.

Libyjská armáda zastavila postup rebelů na
západ
29.03.2011 Zatímco v Londýně jedná 40 zemí o
budoucnosti Libye, lépe vyzbrojená armáda věrná
Muammaru Kaddafimu zastavila postup rebelů na
západ země, který se tak již podruhé zhroutil.

Velvyslankyně USA v Radě bezpečnosti OSN:
"Spojené státy nemohou vyloučit možnost
vyzbrojení libyjských povstalců"
29.03.2011 Velvyslankyně USA při OSN Susan
Rice oznámila, že není vyloučena možnost
dodávek zbraní a vyzbrojování libyjských povstalců
ze strany USA. Jednalo by se tak o další krok ve
snaze ukončit vládu Muammara Kaddafiho, který
podle velvyslankyně jasně ukázal, že bez
vojenského tlaku Západu by neustoupil. Prohlášení
velvyslankyně padlo u příležitosti právě probíhající
londýnské konference. Itálie a Německo zde již
navrhly, aby byl Kaddafimu umožněn odchod do
exilu, jak dříve avizovaly.

Jednotky OSN obvinily vojáky prezidenta
Gbagba z vraždy 10 civilistů a "Mladé patrioty"
z útoku na své pracovníky a upálení muže
29.03.2011 Mise OSN v Pobřeží slonoviny
oznámila, že armáda ve městě Abidjan spustila
palbu do civilistů, přičemž bylo na místě zabito 10
lidí. Dále mise obvinila skupinu mladých příznivců
prezidenta Gbagba z hned dvou útoků na skupiny
zaměstnanců OSN a dále z upálení muže zaživa.

Hned dvě města v Pobřeží slonoviny dobyly
síly prezidenta Ouattary- otevřel se mu přístup
ke kakaové produkci
29.03.2011 Příznivci prezidenta Allassane
Ouattary dobyli dvě města v tzv. kakaovém pásu.
Město Duekoue a Daloa. Dobytím těchto měst se
silám prezidenta Ouattary otevírá  cesta na přístav
San Pedro, který ročně vyprodukuje 600 000 tun
kakaa, což tvoří skoro polovinu roční produkce
Pobřeží slonoviny- největšího exportéra kakaa na
světě. Pokud by na jednotkách prezidenta Gbagba
byl vybojován přístav San Pedro, prezident
Ouattara by získal strategický přístup k pobřeží a
možnost vývozu kakaa.

Jemen je nadále v masivních protestech
29.03.2011 Prezident Ali Abdullah Saleh je
vystaven zatím největšímu tlaku demonstrantů.
Opozice požaduje okamžitý konec jeho vlády, je
obviňován za násilí v zemi a USA hovoří o stále
větších obavách z chaosu. Někteří radikálové
dokonce prezidenta obviňují i z včerejšího výbuchu
muniční továrny a ze spojení s al-Kaidou, prezident
je podle nich pro Jemen nebezpečím. Protestující
obecně již hovoří o jemenské revoluci a většina
nepochybuje o jejím úspěchu.

Belgie drží nový rekord – 289 dní bez vlády
29.03.2011 Dnešním dnem Belgie překonala
dosavadní prvenství Iráku, kde trvalo 289 dní, než
byla sestavena vláda. Belgičtí studenti pořádají
happeningy, kterými navazují na únorovou
„hranolkovou revoluci.“ Hlavním bodem sváru,
který brání sestavení federální vlády, je nesouhlas
stran se systémem rozdělování peněz jednotlivým
regionům.

Vláda Sýrie podala demisi- prezident ji již přijal
29.03.2011 Syrský prezident Bashar al-Assad přijal
demisi premiéra Muhammada Naji al-Utriho a jeho
kabinetu dle očekávání. V Sýrii však nadále
pokračují desetitisícové protesty, které se v
některých oblastech po demisi ještě více
vystupňovaly. Opozice vnímá tento krok jako
utíkání od problému, kterým je dle protestujících
tuhá vláda prezidenta Assada. V Sýrii zatím byly
zakázány všechny shromáždění a protesty.

Inženýři se snaží zamezit únikům radioaktivity z
JE Fukušima Daiichi do moře
29.03.2011 Po četných únicích radioaktivity z
komplexu poničené JE Fukušima Daiichi se nyní
hlavní síly inženýrů upírají na zabránění další
kontaminace mořské vody a okolí elektrárny.
Dělníci budují bariéry z pytlů s pískem a betonu
pár desítek metrů od pobřeží a podle zpráv vedení
elektrárny by již nemělo docházet k dalším únikům
ani skrz podzemní tunely pod budovami reaktorů.

Na Maltu dorazilo 515 imigrantů z Afriky
29.03.2011 Po jihoitalském ostrově Lampedusa
čelí invazi uprchlíků ze severní Afriky už i Malta.
Včera zde přistály dvě lodě se Somálci a Eritrejci,
kteří vypluli z Libye. Italská vláda slíbila, že na
Lampedusu vypraví 6 lodí, které část uprchlíků
převezou do jiných italských táborů pro nelegální
přistěhovalce.

Tunisko má nového ministra vnitra 
28.03.2011 Prozatímní tuniský předseda
vláda Fouad Mebazza jmenoval nového ministra
vnitra. Je jím Habib Sid, který nahrazuje
ministra Farhata Rajhiho.
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