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Na německých dálnicích se brzy možná bude
platit mýtné
18.04.2011 Německé ministerstvo dopravy jedná
o  zavedení mýtného na německých dálnicích.
Mělo by se platit  za osobní i nákladní automobily
do 12 tun a mýtné by činilo 80 až 365 eur za jeden
kalendářní rok. Tuto zprávu zveřejnil v pondělí
18.4. německý deník Bild jakožto odvolání na tajný
návrh, který má k dispozici a ze kterého čerpal.

Wal-Mart kupuje Kosmix
18.04.2011 Americká obchodní společnost a
nadnárodní korporace Wal-Mart se rozhodla pro
nákup mediální sociální společnosti Kosmix. Tímto
nákupem chce Wal-Mart posílit a zkvalitnit  služby
především v oblasti technologie a nakupování po
internetu.

USA: "Nesnažíme se o tajné podkopávání
syrské vlády."
18.04.2011 Spojené státy americké prohlásily v
oficiální zprávě, že jejich cílem není podkopávání
syrské vlády, nýbrž snaha o prosazení více
demokratických principů v zemi. Jednalo se o
reakci na zveřejněnou zprávu WikiLeaks, která
obviňovala USA z tajné spolupráce s opozičními
skupinami.

Standard & Poor varuje investory před dlužním
deficitem USA
18.04.2011 Ratingová agentura Standard & Poor
snížila ratingový výhled Spojených států
amerických, podle něhož se řídí velké množství
investorů po celém světě. Odůvodnila tento krok
velkými rozpočtovými deficity a rostoucí
zadlužeností vlády.

Portugalsko začalo rozhovory ohledně
mezinárodního záchranného balíčku
18.04.2011 Tamní vláda jedná o půjčce 80 miliard
euro s představiteli EU a MMF. Konkrétní
podmínky případného splácení a nastavení
státního rozpočtu budou známé na konci jednání.
Řecku, které potřebovalo mezinárodní finanční
pomoc minulý rok, nyní nejspíše hrozí reforma
státních dluhů.

Nepál trpí nedostatkem paliv, důvodem jsou
vysoké dovozní ceny
18.04.2011 Vedení státní společnosti Nepal Oil
tvrdí, že si nemůže dovolit příliš nákladný import
paliv z Indie, čímž vzniká nedostatek benzinu,
nafty a kerosinu po celé zemi. Příčinou celé
situace jsou nepokoje na severu Afriky a
především v Libyi. Vláda již omezila výdej energií a
vyzvala obyvatele k jejich co nejmenšímu užívání.

NKÚ: MF v minulých letech nedodržovalo
rozpočtová pravidla
18.04.2011 Nejvyšší kontrolní úřad dnes
informoval o tom, že ministerstvo financí v letech
2008 a 2009 nedodržovalo rozpočtová pravidla a
interní předpisy u správy státního dluhu. MF na
toto sdělení reagovalo tím, že už přijalo příslušná
opatření, aby se situace v budoucnu neopakovala.

Počet čínských studentů v zahraničí dosáhl
rekordní úrovně
18.04.2011 Podle průzkumu studuje na
zahraničních univerzitách 1,27 milionu čínských
studentů a jen v roce 2010 jich za studii v zahraničí
vyrazilo 284 000. Většina z nich se po absolvování
univerzity vrací domů, kde hledá svoje pracovní
uplatnění. Čína má v současnosti největší počet
studentů v zahraničí na světě.

Z Pobřeží slonoviny byl obnoven export kakaa,
který zajišťuje francouzský přepravce
18.04.2011 Francouzská rejdařská
společnost CMA CGM oznámila, že dnes vyplula z
Pobřeží slonoviny první kakaem plně naložená
obchodní loď. Většina zahraničních provozovatelů
nákladní dopravy očekává, že obnova exportu
bude probíhat celý tento týden a společnost CMA
CGM prohlásila, že celá její flotila bude využita k
přepravě kakaa z Pobřeží slonoviny.

Speciální roboti měří úroveň radiace v JE
Fukušima Daiichi
18.04.2011 V útrobách poškozených reaktorových
prostor komplexu JE Fukušima Daiichi nejsou
podmínky pro práci lidských techniků a tudíž
musejí při měření hladiny radiace pomoci dálkově
řízení roboti britské výroby, kteří jsou ovládáni
pomocí ovladačů z herních konzolí. Prozatím
proběhla měření v reaktorech č. 1 a 3 a nyní je v
plánu průzkum reaktoru č. 2.

Premiér Zimbabwe se postavil proti
znárodňování ve své zemi
18.04.2011 Zimbabwský premiér Morgan
Tsvangirai, který je zároveň hlavním politickým
protivníkem zimbabwského prezidenta Roberta
Mugabeho, odsoudil probíhající proces
znárodňování (pomocí převodu většinového
vlastnictví na místní černošské obyvatelstvo)
zahraničních firem v Zimbabwe a označil jej za
"prázdnou rétoriku" prezidentovi strany ZANU-PF.
Stalo se tak v den oslav nezávislosti Zimbabwe,
kdy naopak prezident Mugabe znárodňování
obhajoval - napjatá politická situace v zemi tak
nadále pokračuje.

Poslanci doporučili NKÚ prověření
hospodaření úřadu vlády
18.04.2011 Sněmovní petiční výbor
doporučil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby
prověřil hospodaření vlády letech 2007 až 2009, a
to kvůli kauze údajně předražené zakázky pro
firmu ProMoPro. Zabývat by se měl především
výdaji spojenými s českým předsednictvím
Evropské unii.

V Libyi začala evakuace vládním vojskem
obležené Misraty
18.04.2011 Mezinárodní organizace pro migraci
(IOM) zahájila evakuaci asi 1000 osob z poslední
bašty povstalců na západě Libye, která je nyní
soustavně bombardována dělostřelectvem a
neprodyšně uzavřena. Mezi evakuovanými jsou
především zahraniční pracovníci a několik desítek
zraněných povstalců. Podle povstalců je situace v
obležené Misratě stále více kritická a vzhledem k
zahájení evakuací se jednotkám Muammara
Kaddafiho daří vítězit.

Soudcovská unie nesouhlasí se změnou
výběru soudců
18.04.2011 Soudcovská unie odmítá návrh na
změnu výběru soudců, který v lednu představilo
ministerstvo spravedlnosti. Podle výboru
Soudcovské unie ústava ani zákon nijak
nezmocňují ministra k vydání navrhované úpravy.

Vyjednavači koaličních stran jednají o řešení
vládní krize
18.04.2011 V Kramářově vile dnes od 19 hodin
lídři koaličních stran společně projednávají možná
řešení současné vládní krize.

V Nigérii se bouří sever po vítězství
dosavadního prezidenta - začínají se plnit
obavy odborníků

18.04.2011 Podle některých pozorovatelů se jedná
přímo o vypuknutí vzpoury v severní Nigérii, která
je převážně muslimská. Nigerijský prezident
Goodluck Jonathan obhájil svou pozici
proti Muhammadu Buharim, který byl v minulosti
vojenským vládcem země a má podporu
nigerijských muslimů. Zatímco zahraniční
pozorovatelé hlásí jedny z nejdemokratičtějších
voleb v Africe vůbec, podporovatelé kandidáta
Buhariho obviňují vládu ze zmanipulování voleb.
Červený kříž již oznámil, že je zabíjeno mnoho lidí
a násilí stále trvá. Mladí islámští nadšenci dokonce
vypálili několik desítek křesťanských kostelů na
severu a ve federativním státě Kaduna na severu
byl vydán 24-hodinový zákaz vycházení poté, co
demonstranti zapálili sídlo viceprezidenta Namadi
Samba ve městě Zaria. Více zpráv

Evropská unie poskytne 110 milionů eur na
černobylský „sarkofág“
18.04.2011 Evropská komise věnuje částku ve výši
110 milionů eur (2,7 miliardy korun) na výstavbu
nového krytu nad jaderným reaktorem v
Černobylu, který explodoval v dubnu 1986.
Ukrajinskému prezidentovi V. Janukovyčovi o tom
dnes podle médií oznámil předseda komise José
Barroso. Celkové náklady spojené s výstavbou
nového sarkofágu se odhadují na 1,6 milionů eur
(24 miliard korun). Při příležitosti 25. výročí havárie
s v Kyjevu ve dnech 19. a 20. dubna uskuteční
mezinárodní summit o jaderné bezpečnosti a
dárcovská konference.

José Manuel Barroso varuje Ukrajinu před
vstupem do Celní unie
18.04.2011 Předseda Evropské komise
José Manuel Barroso během své návštěvy v
Kyjevu varoval před tím, že se Ukrajina nemůže
integrovat do Celní unie Rusko – Bělorusko –
Kazachstán a zároveň tvořit zónu volného
obchodu s Evropskou unií, o jejíž zřízení Ukrajina
usiluje.

V Maďarsku byla přijata nová ústava
18.04.2011 Maďarský parlament dnes schválil
novou podobu ústavy, která začne platit od roku
2012 a nahradí základní zákon země z roku 1949.
Ústava čelí domácí i zahraniční kritice kvůli
nacionalistickým prvkům a upevňování moci
současné vlády. Ústava byla přijata jen hlasy
konzervativní formace premiéra Viktora Orbána,
která má však v parlamentu dvoutřetinovou většinu
potřebnou pro schválení. Dvě levicové strany se
hlasování nezúčastnily.

ČSSD podala žádost o mimořádnou schůzi
sněmovny
18.04.2011 ČSSD dnes podala předsedkyni
sněmovny Miroslavě Němcové (ODS) žádost o
svolání mimořádné schůze, na které by bylo
vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě. Schůze by
se podle předpokladů měla uskutečnit v týdnu po
Velikonocích.

Gazprom nemá v úsmyslu jednat s Ukrajinou o
ceně plynu
18.04.2011 Generální ředitel společnosti Gazrpom
Alexej Miller považuje myšlenku upravení či
dokonce zrušení rusko-ukrajinské dohody o
dodávkách ruského plynu na Ukrajinu za
„absolutně nekonstruktivní a zbytečnou“. Podle
jeho názoru je stanovená cena spravedlivá a
odpovídá tržní ceně. Minulý týden informoval
ukrajinský premiér Nikolaj Azarov o možném
přezkoumání principů stanovení cen v oblasti
dodávek zemního plynu.
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Zvyšování platů v Bolívii
18.04.2011 Bolivijská vláda dnes oznámila, že se
zaměstnanci ve zdravotnictví, školství, vojáci a
policisté dočkají zvýšení platů, a to o 11%. Stalo
se tak po 36 hodinovém jednání s federací
odborářů COB. Vláda by se ráda vyhnula dalším
demonstracím.

Na sjezdu komunistické strany na Kubě se
jednalo o vnitřních záležitostech
18.04.2011 Včerejší jednání na šestém sjezdu
Kubánské komunistické strany (PCC) se zaměřila
především na vnitřní záležitosti země, a to
konkrétně daňový systém, zdravotnictví, školství a
turismus. Padly návrhy na podporu rozvoje
regionálního turismu, rozšíření škály
poskytovaných možností a určité diverzifikace
jednotlivých částí území. Veškeré koncepty budou
předloženy k posouzení plénu strany.

Maďarský parlament dnes zřejmě schválí
novou podobu Ústavy
18.04.2011 Na vládní stranu Fidesz
s dvoutřetinovou většinou v parlamentu, která
iniciovala vznik nové Ústavy, se snesla kritika
opozice, která tvrdí, že ke tvorbě Ústavy nebyla
vůbec přizvána. V důslednku toho o ní dnes
odmítla hlasovat. Podle kritiků nová konstituce
příliš oklešťuje pravomoce Ústavního soudu a
kontroverzní preambule Ústavy deklaruje duchovní
jednotu celého maďarského národa.

Ve finských volbách si výrazně polepšili
euroskeptičtí Praví Finové
18.04.2011 Nedělní parlamentní volby ovládla
Národní koaliční strana s 20,4% následovaná
sociální demokracií s 19,1%. Překvapením bylo
3.místo strany Praví Finové, která získala 19%
hlasů. Praví Finové se netají neochotou financovat
ze státních peněz záchranu dalšího člena EU před
bankrotem. Finský parlament má jako jediný
možnost odmítnout žádost evropského
záchranného fondu o pomoc.

Francie odmítla vpustit do země vlak s
tuniskými uprchlíky, Itálie protestuje
18.04.2011 Diplomatický spor mezi oběma zeměmi
se opět vyostřuje. Francie včera dočasně přerušila
železniční spojení s Itálií. Poté, co 26 000
tuniských emigrantů získalo povolení k dočasnému
pobytu v EU, obnovili Francouzi kontroly na
hranicích. Itálie tvrdí, že tím porušují pravidla
schengenského prostoru. O zavedení kontrol
uvažuje i Německo.

Současného ministra vnitra by mohl nahradit
nestraník Radim Bureš
18.04.2011 Dnes večer se koná schůze koaličních
lídrů, kteří budou projednávat obsazení pozice

ministra vnitra. Současný šéf bezpečnosti
prezidentské kanceláře Radim Bureš má podporu
prezidenta republiky. Vystřídal by tak v pozici
současného ministra vnitra Radka Johna (VV). VV
by se tak musely vzdát možnosti obsazení tohoto
postu svým kandidátem. Místopředsedkyně VV
Lenka Andrýsová se ale nechala slyšet, že dnes
na koaličním jednání přednese za VV jiný návrh.

Podle vedení Světové banky stojí svět před
další krizí
17.04.2011 Tu mohou především v chudších
zemích způsobit stále se zvyšující ceny potravin,
jak uvedl sám prezident instituce Robert Zoellick.
Stejným tématem se již zabývá Mezinárodní
měnový fond a pomoc nejvíce postiženým zemím
dojednávají i ministři financí skupiny G20.

Prezident Srí Lanky vyzývá občany k protestům
proti prohlášení OSN
17.04.2011 OSN hovoří o válečných zločinech
způsobených jak stranou vládních vojsk, tak
Tamilskými Tygry, povstaleckým hnutím
poraženým v roce 2009. Ty měly být spáchány ke
konci konfliktu, avšak vláda jakákoliv obvinění
odmítá a vyzývá občany k protestu.

Fiat plánuje nakoupit 16% podíl ve společnosti
Chrysler
17.04.2011 Italská automobilka Fiat plánuje nákup
16% podílu v americké společnosti Chrysler. Podle
mluvčího Fiat by tato transakce měla proběhnout
do konce tohoto roku. Předpokládaná cena 16%
podílu je 1,5 miliardy dolarů.

Násilí v australské armádě- obětem bude
vyplacena kompenzace
17.04.2011 Stane se tak z důvodu nedávného
odhalení mnoha případů sexuálního zneužívání,
šikany a homofóbie v řadách vojenských jednotek.
Téma přítomnosti homosexuálů v zemi je nyní
stejně jako v USA i v Austrálii velmi probírané.

John Boehner: "Závazek USA v Iráku je
naprostou prioritou."
17.04.2011 Předseda Sněmovny reprezentantů
USA John Boehner prohlásil na své návštěvě v
Iráku, že závazek USA musí být řádně naplněn i
přes všechny názory amerických politiků, kteří
hlasitě upozorňují na ohromné výdaje spojené s
pobytem amerických vojsk ve státě. V současnosti
se v Iráku nachází kolem 46 tisíc vojáků Spojených
států.

Čína se opětovně snaží brzdit inflaci nařízeními
centrální banky
17.04.2011 Již počtvrté v tomto roce vydala čínská
centrální banka nařízení o zvýšení povinných
finančních rezerv, které musejí mít jednotlivé

bankovní instituce. Poslední nařízení zvedá
procentuální podíl rezerv o 0,5% na 20,5%, čímž
hodlá stáhnout z oběhu přibližně 350 miliard
čínských juanů (54 miliard dolarů). Inflace v zemi je
nyní na hranici 5,4%.

Timothy Geithner: "Republikáni Kongresu USA
nebudou bránit zvýšení hranice maximálního
možného zadlužení státu."
17.04.2011 Americký ministr financí Timothy
Geithner prohlásil, že republikáni Kongresu USA
ujistili prezidenta Spojených států amerických, že
nebudou bránit zvýšení hranice maximálního
možného zadlužení USA. Současná povolená
meze 14,3 bilionu dolarů je podle expertů
nedostačující a bude brzy dosažena. Tento fakt byl
pak mohl vážně ohrozit a narušit rovnováhu v
ekonomice celé země.

Japonská jaderná krize by měla být zažehnána
do devíti měsíců
17.04.2011 Během tří následujících měsíců by
technici měli zamezit únikům radiace do okolí a do
horizontu devíti měsíců by mělo dojít k úplnému a
bezpečnému odstavení celého komplexu JE
Fukušima Daiichi. S tímto prohlášením přišlo
samotné vedení Tokyo Electric Power Corp. při
návštěvě americké ministryně Hillary Clinton v
Japonsku.

MMF poskytne Ukrajině další úvěr až po
splnění podmínek
17.04.2011 K těmto podmínkám patří zejména
snížení rozpočtového schodku, zvýšení cen plynu
pro domácnosti a provedení penzijní reformy.
Ukrajinská veřejnost vnímá podmínky
Mezinárodního měnového fondu (MMF) negativně
– představitelé ukrajinské vlády dříve uvedli, že by
země mohla vyjít bez prostředků od MMF. Zároveň
však Kyjev doufá, že úvěr ve výši 1,5 miliardy
získá ještě v červnu letošního roku.

V Mexiku zadržen podezřelý ze spáchání
hromadných vražd
17.04.2011 Mexické námořnictvo ohlásilo, že se
podařilo zadržet hlavního podezřelého z vraždy
145 lidí, jejichž těla byla nalezena v masovém
hrobě ve státě Taumalipas. Jedná se o Omara
Martina Estradu zvaného El Kilo, jenž je dle všeho
místní vůdce drogového kartelu Zetas. Spolu s
Estradou bylo zatčeno pět dalších podezřelých.
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