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Zisky Google Inc. za 1. čtvrtletí tohoto roku
zůstávají pod očekáváním Wall Street
14.04.2011 V oficiální zprávě zveřejnila společnost
Google Inc. své zisky za první čtvrtletí tohoto roku.
Příjem společnosti pouze z internetu činí 2,3
miliardy dolarů, což je sice o 0,3 miliardy dolarů
více než v loňském roce, avšak i tento skok
zůstává pod očekáváním expertů a analytiků z
Wall Street. I přes tyto výsledky zůstává Google
bezkonkurenčně číslo 1 mezi internetovými
vyhledávači.

Ceny benzínu a nafty v Tádžikistánu vzrostly o
10%
14.04.2011 K nárůstu došlo v souvislosti s růstem
cen ropy na světových trzích i zvýšením cel na
vývoz ropných produktů ze strany Ruska.
V hlavním městě Dušanbe tak od včerejšího dne
vzrostla cena benzínu z 1,03 dolaru na 1,12 dolaru
za litr.

Turecko: Dalších 10 podezřelých ze členství v
Al-Káidě zadrženo v provincii Van 
14.04.2011 Turecká policie zadržela dalších 10
lidí, kteří jsou podezřelí ze členství v Al-Káidě.
Zátah byl proveden ve východní provincii Van.
Mezi zadrženými má být i vůdce východotureckých
sympatizantů s teroristickou organizací. Policie
provádí zátahové operace po celé zemi - dva dny
předtím zadržela 40 možných teroristů v Istanbulu.

4. blok JE Dukovany opět odstaven
14.04.2011 Jaderná elektrárna Dukovany dnes
neplánovaně odstavila 4. blok kvůli netěsnosti v
systému pomocného zařízení k rozvodu vody. JE
tento blok odstavila kvůli podobným potížím na
začátku měsíce, pak ale blok znovu zprovoznila.
Momentální technické problémy mají zabrat
několik dní oprav.

Poslankyně Kočí tvrdí, že si na zveřejněné
nahrávce pohrávala s již vyřčenými
spekulacemi
14.04.2011 Poslankyně VV Kristýna Kočí, která je
již několik dní centrem pozornosti kvůli tajné
nahrávce, která byla zveřejněna v médiích, dnes
autenticitu nahrávky potvrdila, ale také dodala, že
si jen pohrávala se spekulacemi, které již byly
vyřčeny jejími bývalými kolegy VV. Nahrávka, která
hovoří o dlouhodobé přípravě vnitrostranické krize
VV a celé koaliční vlády, otřásla celým kabinetem.
Podle ní měl být současný převrat ve vládě pod
vedením právě K. Kočí společně s ODS. Politici se
ke slovům poslankyně Kočí nehlásí, naopak je
veřejně odsuzují. Slova Kočí, podle nichž nad ní
má držet ochrannou ruku bývalý prezident
republiky Václav Havel, se exprezidenta Havla
dotkla - veřejně se dnes vůči nim distancoval.

Dmitrij Medvěděv navrhl zemím BRICS
provádět úhrady v národní měně
14.04.2011 Ruský prezident navrhl možnost
přechodu k národní měně ve vzájemných
transakcích mezi zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko,
Čína, Indie a JAR). Tento krok podle něj přinese
řadu výhod, především snížení závislosti na
výkyvech kurzu rezervních měn.

Ruský premiér: rozpočet olympiády v Soči
bude činit až 195 miliard rublů
14.04.2011 Rozpočet Zimních olympijských her
v Soči v roce 2014 se podle slov ruského premiéra
Vladimíra Putina odhaduje na 195 miliard rublů
(přibližně 120 miliard Kč). 75 miliard by mělo být
přiděleno ze státního rozpočtu, zbylé prostředky
poskytnou investoři.

Honduraští učitelé odmítají usnesení vlády
14.04.2011 Honduraští učitelé podali stížnost k
ústavnímu soudu, jelikož nesouhlasí s výnosem
vlády, jenž podporuje propuštění 305 učitelů.
Zákon byl zveřejněn v oficiálních  novinách
Gazette. Učitelé by měli přijít o práci, jelikož se
zúčastnili protestů sektoru v březnu a během
minulého týdne neprobíhalo vyučování. Právní
zástupkyně Leslie Arita Dolores předpokládá, že
rozhodnutí vlády bude zrušeno, jelikož dle ní
neodpovídá  právům a zárukám vycházejícím z
ústavy.

G20 zasedne a bude rozebírat překážky
plynulého rozvoje celosvětové ekonomiky
14.04.2011 G20 zasedne dnes v pozdějších
hodinách a bude diskutovat o všech událostech z
poslední doby, které ovlivňují plynulý růst
světových ekonomik. Jedná se především o
katastrofu v Japonsku, konflikt v Libyi a stále
nestálé a stoupající ceny ropy. Výsledky jednání
budou známy do zítřka.

Výroba Škodovek ve Vrchlabí skončí
14.04.2011 Vedení koncernu Volkswagen rozhodlo
o ukončení výroby Škody Roomster a Octavie v
továrně ve Vrchlabí. Od nového roku se budou ve
Vrchlabí vyrábět převodovky pro celý koncern.

Prodejce elektroniky Okay bude konkurovat
Žabce
14.04.2011 Společnost Okay miliardáře
Životského, dosud největší český diskontní
prodejce elektroniky, rozjíždí projekt malých
prodejen s potravinami Okay market. Chce
konkurovat síti Žabka. Žirovský má zkušenosti s
maloobchodním prodejem a dle výzkumů má tento
segment trhu potenciál růstu.

 

BRICS odmítá použití násilí k řešení konfliktů
14.04.2011 Hospodářské seskupení Brazílie,
Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky (BRICS) ve čtvrtek
vyjádřilo svůj nesouhlas s používáním násilí jako
řešení konfliktu. Připomnělo tak své obavy o vývoj
situace na Blízkém východě a v severní Africe.
Představitelé států zároveň potvrdili, že budou i
nadále spolupracovat s Radou bezpečnosti OSN v
případě libyjského konfliktu.

Chilští studenti protestují proti prodeji
univerzity
14.04.2011 Tisíce studentů Central University v
Chile protestují proti plánovanému prodeji
padesátiprocentního podílu akcií soukromé
společnosti. Federace univerzitních studentů
vyzývají k pokračování stávky, jež byla zahájena již
minulý týden. Zároveň se konají protestní pochody
ulicemi hlavního města Santiaga. Dle studentů se
jedná o typický případ získávání profitu na úkor
vzdělání.

Vlaky 5 německých regionálních společností se
zastavily na 48 hodin
14.04.2011 Dnes ve dvě hodiny v noci začala další
ze série stávek, které mají přimět soukromé
dopravní společnosti ke srovnání platových
podmínek pro všechny německé strojvůdce. České
republiky se stávka tentokrát nedotkne.

Slovenští lékaři hrozí hromadnými výpověďmi
14.04.2011 Lékařské odbory požadují dodržování
pracovní doby, změnu systému financování
zdravotnických zařízení, ukončení transformace
nemocnic na akciové společnosti a zvýšení platů
na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. V dopise

zaslaném premiérce Ivetě Radičové žádají osobní
schůzku nejpozději do konce dubna, pokud lékaři
se svými požadavky neuspějí, jsou připraveni
podat hromadné výpovědi.

Italský premiér Silvio Berlusconi nebude
usilovat o znovuzvolení
14.04.2011 Ministerskému předsedovi mandát
vyprší v roce 2013. Dolní komora italského
parlamentu dnes schválila zákon, který zakazuje
vést proces s lidmi, kteří ještě nikdy nebyli za nic
odsouzeni. V důsledku toho by měla být co
nejdříve ukončena kauza Millis, v níž je italský
premiér podezřelý z toho, že podplatil svého
právníka Davida Millse, aby před soudem lhal.

Ve třech maďarských městech zastrašují
romské obyvatelstvo xenofobní gardy 
14.04.2011 Polovojenská organizace parlamentní
radikální strany Hnutí za lepší Maďarsko tvrdí, že
pouze dbá na udržování pořádku. Ministr vnitra
Sándor Pintér oznámil, že gardy na výzvu policie
odešly, ty však podle všeho chtějí v hlídkování
pokračovat dál.

Ministři zahraničí NATO jednají o dalším
postupu v Libyi
14.04.2011 Od berlínského summitu se neočekává
vzájemná dohoda zúčastněných zemí, německá
ministr Guido Westerwelle stále trvá na politickém
řešení konfliktu. Naopak Francie, Británie i
Spojené státy jsou pro plné využité všech
vojenských prostředků a chtějí pro svou strategii
získat i další země. Schůzka bude pokračovat
v pátek za účasti Ruska, Ukrajiny a Gruzie.

Rada vysokých škol dnes zveřejní své
připomínky k pracovní verzi zákona o vysokých
školách
14.04.2011 Rada vysokých škol po dnešním
zasedání zveřejní své připomínky k návrhu zákona
o vysokých školách předloženým ministerstvem
školství, který mimo jiné počítá se
zavedením dvouletých studijních programů
či nahrazením Akreditační komise hodnoticí
agenturou.

Politici a ekonomové se sejdou na konferenci o
důchodové reformě
14.04.2011 Čeští politici a ekonomové budou na
dnešní konferenci Budoucnost penzijní reformy
projednávat politické, ekonomické i demografické
stránky vládou schválené důchodové reformy.

Prezident a šéfové koaličních stran budou dnes
dopoledne jednat o vládní krizi
14.04.2011 Na pražském hradě se dnes
dopoledne sejde prezident Václav Klaus s
předsedou ODS Petrem Nečasem, TOP 09 Karlem
Schwarzenbergem a VV Radkem Johnem, aby
společně projednali současnou vládní krizi. Tuto
schůzi včera večer svolal prezident s tím, že je
nutné projednat jakým způsobem, nebo zda vůbec
pokračovat v současné vládní sestavě.

Ve druhém největším městě Sýrie protestovali
studenti
14.04.2011 Univerzita druhého největšího
syrského města Aleppo byla zasažena protesty
okolo 200 studentů, kteří vyjadřovali podporu
demonstrantům v Deraa, kde probíhají již skoro 4
týdny ostré protesty proti syrskému
prezidentu Basharu al-Assadovi a dochází přitom k
ostrým střetům. Bezpečnostní složky za pomoci
tajné policie demonstraci rozehnaly a nyní stráží
celou univerzitu.
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V Nizozemí byl obnoven proces s pravicovým
politikem Geertem Wildersem
14.04.2011 Šéf třetí největší strany, s jejíž
podporou funguje nizozemská menšinová vláda, je
obviněn z podněcování nenávisti vůči muslimům.
V minulosti například přirovnal korán k Hitlerově
knize Mein Kampf. Proces byl loni přerušen, neboť
Wilders obvinil soudce z podjatosti a se svou
stížností uspěl. Do pátku má být rozhodnuto, zdali
bude soudní řízení dále pokračovat. Kontroverzní
politik, jemuž hrozí roční vězení a pokuta, se
odvolává na svobodu projevu.

Zástupci EU zjišťují, zda v ČR nejsou
omezována práva menšin
13.04.2011 Kontroloři Rady Evropy po celý tento
týden sledují, zda nejsou menšinám v ČR upírána
práva, dále také zda je jim dopomáháno ke
společenské integraci. Thomas Hammaberg,
komisař RE pro lidská práva, před několika týdny
za tyto nedostatky ČR tvrdě kritizoval - prozatím se
ale kontroloři dále nijak nevyjádřili.

Prezident svolává předsedy koaličních stran ke
společnému jednání
13.04.2011 Prezident Václav Klaus svolává na
zítřejší dopoledne předsedy koaličních stran, tzn.
předsedu ODS Petra Nečase, TOP 09 Karla
Schwarzenberga a VV Radka Johna, na pražský
hrad. Na společném jednání mají lídři stran koalice
spolu s prezidentem diskutovat o současném stavu
vlády - důvěra v kabinet je totiž vážně narušena.

Inspekce z USA zkontroluje plnění smlouvy
START ze strany Moskvy
13.04.2011 Souhlasně podmínkám smlouvy
dorazila do Ruska skupina inspektorů z USA, kteří
zkontrolují stav plnění dohody o snižování počtu
strategických jaderných zbraní. Podobné inspekce
jsou jedním z hlavních nástrojů vzájemné kontroly
a budou oběma zeměmi v příštích dvou letech
prováděny pravidelně.

ČR poskytne více jak 1 mld eur na výstavbu
uralské dráhy
13.04.2011 České banky poskytnou do konce roku
částku větší 1 mld eur (asi 37 mld korun) na
výstavbu železnice na Urale. Jedná se tak o
největší transakci mezi českými bankami a
Ruskem za poslední dobu. Z celkové délky 711 km
má 350 km železnic být v Rusku vybudováno
brněnskou firmou OHL ŽS.

Ruský prezident Dmitrij Medvěděv navštívil
Čínu
13.04.2011 Účelem jeho návštěvy byla účast na
summitu představitelů BRICS, který se dnes konal
v jihočínském městě San Ya.
Organizace nově kromě Ruska, Číny, Indie a

Brazílie zahrnuje i Jihoafrickou republiku. Během
své návštěvy se ruský prezident setkal s čínským
prezidentem Chu Ťin-tchao a indickým premiérem
Manmohanem Singhem, s nimiž projednal otázky
týkající se bilaterálních vztahů a strategického
partnerství.

Eni koupí od Cadogan Petroleum podíl v
ukrajinských nalezištích ropy
13.04.2011 Italská ropná a plynárenská
skupina Eni koupí od britské společnosti Cadogan
Petroleum vlastnící aktiva na Ukrajině 60% podíl
ve dvou ropných nalezištích v Poltavské oblasti.
Státy plánují uzavřít dohodu do 30. června 2011.
Cadogan Petroleum očekává, že strategické
partnerství s Eni nejen urychlí rozvoj těchto dvou
nalezišť, ale zároveň také otevře další možnosti
průzkumu a těžby ropy na Ukrajině.

A. Lukašenko: „Víme, kdo a jak spáchal
teroristický útok“
13.04.2011 Běloruský prezident Alexander
Lukašenko dnes v přímém přenosu běloruské
televize prohlásil, že aktéři teroristického útoku
v minském metru, k němuž došlo 11. dubna, byli
odhaleni, zatčeni, a již se přiznali ke spáchání
tohoto činu. Zároveň se údajně přiznali k
odpovědnosti za výbuchy v roce 2005 ve
Vitebsku a v roce 2008 v Minsku. Podle slov
běloruského prezidenta je známo, kdo a jak
teroristický útok spáchal, zbývá pouze vyšetřit, za
jakým účelem. „Spolupachatele a zadavatele“ je
podle něj třeba hledat v řadách opozice.

Toyota omezí dočasně výrobu v Evropě
13.04.2011 Japonská automobilka Toyota přeruší
na 8 dní svou výrobu v pěti evropských továrnách
z důvodu nedostatečného přísunu součástek z
Japonska. Tento výpadek v distribuci materiálu je
způsoben zemětřesením a následnou vlnou
tsunami, které postihly zemi zhruba před měsícem.
Opatření se týká továren v Británii, Turecku,
Polsku a Francii. V příštím týdnu však již Toyota
plánuje částečné spuštění výroby automobilů v
japonských továrnách.

Volkswagen láme rekordy v prodejích
13.04.2011 Německý automobilový koncern
Volkswagen zvýšil podle oficiální zprávy prodeje v
prvním čtvrtletí letošního roku o 10 %. Doposud tak
bylo prodáno rekordní číslo 1,23 milionu vozů.

Evropská komise plánuje zdražování nafty
13.04.2011 Evropská komise navrhla změny ve
zdanění energetických produktů. Mají podle
oficiálního prohlášení ve větší míře reflektovat
znečištění životního prostředí. Pokud by se
podařilo návrhy prosadit, mohlo by podle slov
analytiků dojít ke zdražování nafty na evropských

benzinových stanicích.

Rakouský ministr financí Josef Pröll odstupuje
13.04.2011 Rakouský ministr financí a vicekancléř
Josef Pröll odstupuje ze všech svých funkcí ze
zdravotních důvodů. Prohlásil, že jeho stav po
březnovém selhání plic ještě není zcela optimální.

Francie vrací rumunské Romy zpět do vlasti
13.04.2011 Z francouzského Lille odletělo zvláštní
letadlo do Temešváru s asi 160 Romy na palubě.
Dospělí dostali na cestu od úřadů 300 euro, děti
poté 100 euro. Všichni se však museli zavázat, že
se do Francie již nikdy nevrátí. Tento počin vyvolal
silné spory mezi Paříží a Evropskou komisí, která
se v současné době snaží o integraci romských
skupin v zemích EU.

Prezident USA Barack Obama: "Snížím státní
dluh USA o 4 biliony dolarů do 12 let."
13.04.2011 Prezident Spojených států amerických
Barack Obama dnes předložil Kongresu USA
návrh státního rozpočtu pro přístí roky. Jeho plán
spočívá v předsevzetí snížit dluh USA o 4 biliony
dolarů nejpozději do 12 let. Dále podotkl, že
soušasný stav státního dluhu je naprosto
nepřípustný a ohrožuje do budoucna plynulost a
prosperitu americké ekonomiky. Kromě toho také
podle jeho slov nutí USA k půjčování si stále více
peněz od zemí jako Čína a odrazuje světové
investory od budoucí spolupráce se Spojenými
státy.

Francie chce větší vojenskou podporu USA v
Libyi
13.04.2011 Francouzský ministr obrany Gerard
Longuet prohlásil, že by v prolomení libyjského
patu výrazně pomohla větší angažovanost armády
USA. Spojené státy se však velmi zdráhají ve větší
angažovanosti. Analytici přesto tvrdí, že
pravděpodobně již probíhá skrytý výcvik a
vyzbrojování povstalců, ale je prý třeba konat tak
ve větším rozsahu a kombinovat výcvik s dalšími
leteckými údery Spojených států, aby se tak
zabránilo dlouhodobé patové situaci, která by byla
vnímána jako selhání mise NATO.

Foxconn by mohl investovat až 12 miliard
dolarů v Brazílii 
13.04.2011 Dle brazilské prezidentky Dilmy
Rousseff plánuje společnost Foxconn, investovat v
zemi až 12 milard dolarů. Foxconn provozuje
většinu továren v Číně, které se zabývají výrobou
zboží pro firmy Apple, Hewlett Packard a Dell.
Tento producent elektroniky chce nyní expandovat
a rozšířit své závody i mimo území Číny. S Brazílií
již podle Roussefové jednal o několika
možnostech. Diskuze se avšak ještě nemohou
pokládat za uzavřené.
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