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Odbory v České rafinárenské ve stávkové
pohotovosti
11.04.2011 Předmětem sporu jsou požadavky na
zvýšení mezd zaměstnanců. Stávku prý podporuje
až 75% členů podniku. Vedení České rafinárenské
se ale k nastalé situaci nechce vyjadřovat, dokud
se neporadí se zprostředkovatelem mezi ním a
odbory.

PSA Peugeot Citroën rozšiřuje výrobu v Trnavě
11.04.2011 Šéf koncernu Philippe Varin dnes
oficiálně prohlásil, že automobilka zainvestuje 130
mil eur k rozšíření svého závodu v Trnavě.
Investice tak vytvoří téměř 900 nových pracovních
míst. Nový model by se pak měl na trh dostat na
jaře příštího roku.

EU kritizuje opatření Itálie o povolení pro
imigranty
11.04.2011 Ministři vnitra EU kritizovali Itálii kvůli
povolení k pobytu pro tuniské imigranty. Některé
státy dokonce hrozí zavedením kontrol na
hranicích. Povolení totiž Tunisanům povoluje a
umožňuje svévolně se pohybovat v rámci celého
schengenského systému.

ÚOHS se bude zabývat zakázkou firmy
ProMoPro
11.04.2011 Spornou zakázkou, kterou objednal za
českého předsednictví EU nynější ministr obrany
Alexandr Vondra od firmy ProMoPro, aniž by
proběhlo výběrové řízení, se bude zabývat Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, a to na podnět
ministerstva financí. Případem se zabývá i policie.

Do 2.kola prezidentských voleb v Peru
postoupí pravděpodobně kandidáti Humala a
Fujimori
11.04.2011 Již bylo sečteno 80 % všech hlasů a
současný stav ukazuje, že do druhého kola
prezidentských voleb postoupí s velkou
pravděpodobností levicový nacionalista Ollanta
Humala a pravicová právnička Keiko Fujimori.
Humalovi bylo zatím připsáno zhruba 30 % hlasů,
Fujimori získala doposud 23 %.

Zemědělská reforma by dotace pro české
zemědělce snížit neměla
11.04.2011 Eurokomisař pro zemědělství Dacian
Ciolos, který dnes navštívil ČR, se vyjádřil, že
připravovaná zemědělská reforma zemí EU by k
r.2013 neměla snížit dotace českým farmám a
zemědělcům. Čeští zemědělci se však přesto
obávají - plánované zavedení limitů finančních
podpor velkých farem by je mohlo připravit o velké
částky (hovoří se o 6 až 12-ti mld korun ročně).

Provozní ředitel Renaultu Patrick Pelata
odstoupil
11.04.2011 Provozní ředitel francouzské
automobilky Renault Patrick Pelata rezignoval
jakožto následek skandálu kolem údajné špionáže
ve firmě. Renault propustil v lednu tohoto roku 3
řídící pracovníky, jelikož se společnost domnívala,
že mají prsty v průmyslovém špionážním spiknutí.
Později však vyšlo najevo, že se ani jeden z nich
ničím neprovinil, celá aféra byla dokonce označena
jak podvod. Zpráva o vyšetřování špionáže podle
francouzské vlády odhalila závažné nedostatky ve
vedení automobilky.

Prezident USA Barack Obama plánuje vytvoření
dlouhodobého státního rozpočtu s radikálními
redukcemi výdajů
11.04.2011 Prezident USA Barack Obama předloží
Kongresu USA ve středu tento týden prvotní návrh
státního rozpočtu pro následující roky. Tento návrh

počítá podle slov prezidenta s radikálními škrty a
omezením státních výdajů. Právě boj o konečnou
podobu rozpočtu bude podle expertů asi
nejžhavějším a nejdiskutovanějším tématem
politické scény USA po dobu následujících měsíců.

USA reagují opatrně na mírový plán v Libyi
11.04.2011 USA reagovaly s opatrností na mírový
plán Africké unie přijatý libyjským vůdcem
Muammarem Kaddafim. Ministryně zahraničí USA
Hillary Clinton předestřela myšlenku, že USA si
počkají před hodnocením této situace na
detailnější údaje, pak teprve sdělí stanovisko k
mírovému plánu. Zdůraznila však, že jakékoli jiné
východisko než odstoupení současného vůdce
Kaddafiho je pro USA nepřijatelné.

V Paříži byly zatčeny dvě ženy v burkách
11.04.2011 K zatčení došlo během malé
demonstrace poblíž katedrály Notre Dame.
V pondělí vstoupil ve Francii v platnost zákon
zakazující zahalování obličeje na veřejnosti,
v případě jeho porušení hrozí pokuta ve výši 150
eur.

Účelem návštěvy Číny brazilskou prezidentkou
je rozšířit vzájemné obchodní vztahy
11.04.2011 Brazilská prezidentka Dilma Rousseff
dnes prohlásila, že cílem její návštěvy Číny je
upevnit a rozšířit vzájemné obchodní spojenectví.
Jedním ze záměrů je například zvýšit export
produktů a též služeb právě do Číny. Mimo to by
měly být podepsány dohody o spolupráci v oblasti
vědy a techniky.

Kolumbijský prezident na oficiální návštěvě
Španělska
11.04.2011 Dnes byla zahájena vůbec první
oficiální návštěva Španělska kolumbijským
prezidentem Juanem Manuelem Santosou. Děje
se tak v rámci jeho evropské tour, přičemž jednou
z dalších zastávek bude též Německo.
Kolumbijská hlava státu je doprovázena ministry
zahraničí, dopravy a obchodu a setká se s
předními představiteli Španělska, včetně krále
Juana Carlose. Španělsko je druhým největším
investorem v Kolumbii.

Výbuch na stanici metra v běloruském Minsku
11.04.2011 Na stanici metra Okťabrskaja poblíž
rezidence běloruského prezidenta A. Lukašenka
došlo v pondělí podvečer k výbuchu, jeho příčiny
zatím nejsou známé. Podle posledních informací si
exploze vyžádala 7 mrtvých a nejméně 80
raněných.

Kyrgyzstán má v úmyslu připojit se k Celní unii
Ruska, Kazachstánu a Běloruska
11.04.2011 Záměr dnes schválil vládní kabinet, za
účelem jeho realizace byla zřízena zvláštní
komise. Jak uvedl ministr pro hospodářský rozvoj
Kyrgyzstánu Uchkun Tashbaev, nynější členové
Celní unie projednají členství Kyrgyzstánu 15.
května v Jaltě, všechny dokumenty potřebné ke
vstupu budou kyrgyzskou stranou předloženy do
září.

Další masový hrob v Mexiku
11.04.2011 S odhalením dalšího masového hrobu,
tentokrát ukrývajícího 16 těl, vzrostl celkový počet
neidentifikovaných mrtvých ve státě Taumalipas
nalezených právě tímto způsobem na 88. Drogové
kartely operují dle zprávy, jež byla doručena
ambasádám v zemi a k hraničním přechodům, v
1286 městech v rámci 9 regionů.

Velká Británie a Nizozemí plánují žalobu na
Island 
11.04.2011 Jedná se o reakci na zamítavé
stanovisko islandského referenda o odškodnění
obyvatel Velké Británie a Nizozemí, již po pádu
islandské banky Icesave přišli celkem o 4 miliardy
eur. Britská a nizozemská vláda už své občany
odškodnila a nyní požaduje peníze po
Islanďanech, kteří však nechtějí platit za chyby
bankéřů. Nizozemí navíc hodlá blokovat žádost o
vstupu Islandu do EU.

Gruzie se podílí na cvičení NATO v rámci
programu „Partnerství pro mír“ (PfP)
11.04.2011 Vojenská cvičení s názvem „Viking
2011“ budou probíhat do 15. dubna na vojenské
základně Vaziani poblíž Tbilisi, zaměří se na rozvoj
operací na podporu míru a řešení krizových
situací. Zúčastní se jich vojenští i civilní
zaměstnanci z 24 členských a partnerských zemí
Severoatlantické aliance. Hlavním organizátorem
cvičení je Švédsko, kde se také nachází hlavní
štáb.

Policie se začala zabývat kauzou údajného
uplácení poslanců VV
11.04.2011 Na základě trestního oznámení
bývalých poslanců VV Kristýny Kočí a Jaroslava
Škárky se dnes protikorupční policie začala
zabývat případem údajného uplácení poslanců
strany Věci veřejné. V kauze vyšetřuje podezření
ze spáchání trestných činů podplacení a
neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Prezident obdržel návrh na odvolání ministrů
11.04.2011 Prezident Václav Klaus dnes od
premiéra Petra Nečase obdržel rezignaci ministra
dopravy Víta Bárty a návrh na odvolání ministra
vnitra Radka Johna a ministra školství Josefa
Dobeše. Rozhodnutí v této věci ale prozatím
neučinil, nejprve chce od premiéra znát plán
dalšího fungovaní vlády.

Ministr obrany Alexandr Vondra nabídl
premiérovi rezignaci na svou funkci
11.04.2011 Ministr obrany Alexandr Vondra dnes
oznámil, že je ochoten rezignovat na svou funkci.
Rozhodl se tak proto, aby nebránil širším změnám
v celé vládě a umožnil další fungování
trojkoaličního kabinetu.

Poslední otřesy nijak nezhoršily stav JE
Fukušima Daiichi
11.04.2011 To prohlásilo vedení Tokyo Electric
Power Corp. Po zemětřesení prý byla evakuována
většina dělníků.

V Ugandě byl zadržen vůdce opozice - bez
udání důvodu
11.04.2011 Ugandská policie zadržela šéfa
opozičního hnutí Kizza Besigye, odmítla ale udat
důvod zatčení. Kazza Besigye byl protikandidátem
ugandského prezidenta Yoweri Museveniho, jehož
vítězství zpochybnil. Opozice již oznámila, že
plánuje uspořádání protestního průvodu a označila
zatčení za jasné porušení lidských práv.

Světová banka vyzývá k novému řešení
světových konfliktů
11.04.2011 Světová banka ve své poslední zprávě
uvedla, že vysoký hospodářský růst sám o sobě
není schopen čelit chudobě a násilí. Podle Světové
banky hodnota hrubého domácího produktu (HDP)
nijak nezvyšuje přístup k zaměstnání, bezpečnosti
a spravedlnosti, což je příčinou cyklického
opakování násilí. Jeden z vedoucích zprávy,
autorka Sarah Cliffe uvádí, že vysoká
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nezaměstnanost a nerovnost je v souvislosti se
slabostí vládních kapacit či s korupcí,
nedostatečnou odpovědností a porušováním
lidských práv. Zpráva také uvádí, že průměrný
ekonomický růst Tuniska a Egypta (5 %), který dle
tabulek stačí na snižování chudoby, neměl žádný
vliv na životní úroveň obyvatelstva. Vydání této
zprávy je tvrdým zásahem pro autority Blízkého
východu a severní Afriky, kde tyto vlády bojují o
svou existenci. Prezident Světové banky Robert
Zoellick prohlásil, že je třeba vytvořit větší
legitimitu, odpovědnost a schopné národní
instituce.

Syrské bezpečnostní síly uzavřely město
Banias, kde se strhává násilí
11.04.2011 Syrská armáda a policie uzavřela
pobřežní město Banias, v kterém se stupňuje násilí
a demonstrace, přičemž zde dochází k zabíjení
organizovaném příznivci syrského
prezidenta Bashara al-Assada. Násilí v Banias,
kde sídlí jedna ze dvou syrských ropných rafinérií,
vypuklo v neděli, když členové minoritního
vládnoucího etnika Alawite zahájili palbu ze
samopalů do demonstrujícího davu za porušování
dovolené rychlosti pro automobily. Násilí je dle
pozorovatelů Human rights watch oboustranné- ví
o třech zabitých demonstrantech a devíti mrtvých
vojácích, kteří byli zabiti při hlídání výjezdu z
města. Tajná policie údajně vrací všechny prchající
obyvatele zpět do Baniasu.

V Tunisku byl zatčen bratr bývalého prezidenta
11.04.2011 Tuniské ministerstvo vnitra oznámilo,
že byl zatčen Slah Ben Ali, bratr bývalého
prezidenta Zine Abidine Ben Aliho. Státní orgány
ovšem neuvádí žádný důvod zatčení, které je
součástí vypořádávání se Tuniska s bývalou
vládou.

Egypt zabavil pozemky prince Saúdské Arábie
11.04.2011 Egyptský prokurátor oznámil, že vydal
příkaz k zabavení obrovských nemovitých majetků
na jihu Egypta, které vlastní saudsko-arabský
princ Alwaleed bin Talal. Podle egyptského
státního prokurátora dostala společnost prince bin
Talala Kingdom Agricultural Development
(KADCO) nezákonné výhody při koupi 420 km
čtverečních. KADCO dvojnásobně porušilo
zákonný limit na koupi půdy, přičemž bylo
osvobozeno od daní.

Indická průmyslová produkce zpomalila
11.04.2011 Přestože současná čísla nesplňují
dřívější odhady na průmyslovou výrobu, není to
podle analytiků důvod k obavám. Opětovný nárůst
produkčních čísel se očekává na přelomu dubna a
května. Indická průmyslová výroba nesplnila
očekávání o 1,5 %.

Stanice Deutsche Welle tvrdí, že je blokována
Etiopií- etiopská vláda to popírá
11.04.2011 Deutsche Welle (DW), německá
stanice vysílající v Etiopii místním jazykem, vydala
prohlášení v němž tvrdí, že je od 6. dubna
blokována vládou. Představitelé DW se domnívají,
že se jedná o snahu zastavit přísun zahraničních
kritických informací, jao se tomu stalo v minulosti v
případě rádia Hlas Ameriky (VOA). Etiopská vláda
toto tvrzení důrazně odmítá.

Čína zaznamenala první kvartální deficit po
sedmi letech
11.04.2011 Tamní vláda se snaží vyvážit
ekonomiku podporou domácí poptávky, což ji
dovedlo k obchodnímu schodku 1,02 miliardy
dolarů. Cílem čínských představitelů je zmenšit
závislost na exportu, čímž se docílí udržitelnějšího
růstu celé ekonomiky.

V Libyi se schyluje k příměří- JAR vyzvala k
zastavení útoků NATO
11.04.2011 Muammar Kaddafi přijal plán Africké
unie k ukončení libyjské krize včetně okamžitého
příměří, přičemž prezident Jihoafrické republiky
Jacob Zuma vyzval NATO k ukončení vojenských
operací, aby byla dána šance míru. Rebelové však
předeslali, že příměří připadá v úvahu pouze,
odstoupí-li Muammar Kaddafi. Prezident JAR nyní
míří v čele delegace Africké unie do Benghazi, aby
jednal o stejném návrhu s povstalci.

Jednotky OSN a Francie útočí na těžké zbraně
armády Pobřeží slonoviny, Lékaři bez hranic
varují před katastrofou
11.04.2011 Mluvčí mise OSN v Pobřeží slonoviny
(UNOCI) Hamadoun Toure oznámil, že od noci
probíhají operace k zlikvidování všech těžkých
zbraní v rukou armády, která zachovává věrnost
prezidentu Gbagbovi. Bojové vrtulníky napadají
tanky, transportéry i kulometná hnízda. K
přezkoumání situace i útoků má dle Toureho dojít v
úterý. Organizace Lékařů bez hranic (Relief
Agency Médecins Sans Frontieres) zatím
prohlásila, že 4 milionyobyvatel Abidjanu se blíží
zdravotní katastrofě způsobené omezenými
dodávkami vody, zastavení zásobování léky a kvůli
milicím, které obyvatele drží doma. Podle Lékařů
bez hranic je město této velikosti s těmito problémy
potenciálním epicentrem anarchie. Dále
koordinátor této organizace Henry Gray tvrdí, že ve
městě působí milice, které člení a popravují
obyvatele dle jejich politické či etnické příslušnosti.

Severovýchod Japonska postihlo další silné
zemětřesení
11.04.2011 Přesně měsíc po ničivém zemětřesení
se v prefektuře Fukušima ozvaly další otřesy o síle
7,1 stupně magnitudy, které s sebou přinesly i

varování před vlnou tsunami. Zemětřesení mělo
epicentrum v hloubce 10 km a donutilo techniky
pracující na JE Fukušima Daiichi k další evakuaci.

Italský premiér Silvio Berlusconi jde opět před
soud
11.04.2011 Premiérovi obhájci ujišťují, že se
S.Berlusconi k dnešnímu soudnímu líčení dostaví.
V kauze Mediaset je ministerský předseda obviněn
z daňových podvodů při nákupu televizních práv.
Pokud soud pořádá o mezinárodní pomoc
s výslechem 4 svědků obžaloby žijících
v zahraničí, výrazně se prodlouží trvání procesu,
který bude za rok promlčen.

Tokyo plánuje vznést žádost na pořádání
Olympijských her v roce 2020
10.04.2011 Hlavním bodem volební kampaně
dosavadního tokyjského starosty Shintaro Ishihara
je co nejrychlejší zotavení se z dosavadní krize,
čemuž by mělo přispět i pořádání Olympijských her
v Tokyu v roce 2020.

Zaznamenán nárůst dovozu ropy do ČR o 7,5%
pro loňský rok
10.04.2011 V loňském roce bylo do ČR dovezeno
7,73 mil tun ropy, což představuje asi 85 mld
korun; celkově tak byl zaznamenán nárůst o 7,5% -
z toho téměř 60% ropy se do ČR dostalo přes
ropovod Družba.

Čína: USA by nemělo být hlavním
posuzovatelem lidských práv
10.04.2011 Ostrý dialog se seběhl mezi oběma
stranami, když USA kriticky vystoupilo proti
přísnější politice čínské vlády vůči disidentům a
protivládním demonstrantům. Čína kontrovala
prohlášením, že země potýkající se s násilím,
rasismem a mučením nemá žádné právo
odsuzovat postupy jiných vlád.

Areva odkoupila podíl Siemensu ve společném
podniku Areva NP
10.04.2011 Francouzská společnost Areva
odkoupila od německého koncernu Siemens podíl
ve společném podniku Areva NP, který je podle
agentury AP největším stavitelem jaderných
elektráren na světě. Areva zaplatila za 34% podíl
1,62 miliardy eur (40 miliard korun), stala se
stoprocentním vlastníkem tohoto podniku.

Od zítřka platí ve Francii zákaz nošení burek
10.04.2011 Francie jako první evropská země
zcela zakázala nošení závojů a šátků zakrývajících
obličej na veřejnosti. K zákazu se po schválení
zákona Senátem připojí i Belgie. V Německu,
Velké Británii a Španělsku je zakázáno nosit šátky
a jiné náboženské symboly a školách a úřadech.
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