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Armáda Guiney-Bissau se dohodla na
přechodné vládě a uzavřela vzdušný a námořní
prostor
Armáda se po dvou dnech vyjednávání dohodla s
celkem 20 politickými stranami na vytvoření
přechodné vlády navzdory nesouhlasu nejsilnější
parlamentní strany PAIGC. Její složení a funkční
období bude ještě předmětem jednání. Armáda
dnes rovněž uzavřela letecký a námořní prostor
Guiney-Bissau. V případě jeho narušení odpoví
armáda vojensky, uvedla ve svém prohlášení.

Šéfem Světové banky byl jmenován americký
kandidát Jim Yong Kim
Americký kandidát Jim Yong Kim byl zvolen šéfem
Světové banky. Porazil tak nigerijskou ministryni
financí Nigérie Ngozi Okonjo-Iweala. Další
protikandidát José Antonio Ocampo z Kolumbie
ještě před volbou odstoupil. Američané ovládají
post šéfa Světové banky po celých 60 let její
existence. Spojené státy americké a Evropa mají
dohromady zhruba 50% hlasů. Množství hlasů
závisí na množství peněz, které jednotlivé státy
odvádí do Světové banky. Jim Yong Kim je
rektorem prestižní Dartmouth College a předtím
pracoval pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Americký občan bude souzen kvůli podezření z
pokusu o sebevražedný atentát v newyorském
metru
Podle ministra spravedlnosti USA E. Holdera šlo o
jednu z největších bezpečnostních hrozeb v rámci
Spojených států od útoků na budovy Obchodního
centra 11. září 2001. Podle žaloby měl 28letý Adis
Medunjanin spolu se dvěma dalšími muži
podniknout v roce 2008 cestu do Pákistánu, kde se
chtěli přidat k boji proti americkým jednotkám. Na
místě však měli být osloveni operativcem
teroristického hnutí Al-Kaida a přesvědčeni
k návratu do Spojených států a následně k
provedení sebevražedných atentátů. Podle
obhájců A. Medunjanina obviněný nikdy
neplánoval plán provést a po návratu do USA se
od obou dalších mužů oddělil. V procesu, který se
bude odehrávat ve východním okresu státu New
York, hrozí obžalovanému doživotní trest.

Společnosti Exxon Mobil a Rosneft uzavřely
strategické obchodní partnerství
Po více než ročním vyjednávání podepsali výkonní
ředitelé R. Tillerson a E. Khudainatov dohodu
v rezidenci předsedy ruské vlády V. Putina. Podle
dohody získá Rosneft 30% podíl ve třech
projektech společnosti Exxon v Severní Americe.
Jde o projekty související s těžbou ropy
v západním Texasu, v Mexickém zálivu a
v kanadské provincii Alberta. Obě firmy dále
plánují investovat více než 3,2 miliardy amerických
dolarů do pátrání po nových ložiscích ropy u
pobřeží Arktidy a v Černém moři. První seizmický
průzkum by měl podle vyjádření zástupců
společností začít již v roce 2012.

Ruský místopředseda vlády navrhne
Moldavsku otevření velvyslanectví Podněstří v
Tiraspolu
Místopředseda vlády a zvláštní vyslanec
prezidenta Ruska pro Podněstří Dmitrij Rogozin se
během zítřejšího setkání s moldavským předsedou
vlády Vladem Filatem chystá otevřít otázku
vytvoření ruského konzulátu v Tiraspolu a výměny
pasů ruských občanů žijících v Podněstří.
Vyslanec zdůraznil, že "Rusko jako právní
nástupce SSSR je plně zodpovědné za to, aby tito
občané žili v bezpečí a blahobytu".

Demokratická strana USA v čele s prezidentem
B. Obamou vybrala od dárců během března
více než 50 miliónů dolarů 
Dar poskytlo více než 567 000 lidí, z toho 97%
dárců věnovalo částku nižší než 250 USD.
V posledních třech měsících se kampaň spojená
s výběrem příspěvků značně rozšířila v souvislosti
s očekávaným soubojem nynějšího prezidenta
USA B. Obamy s republikánem M. Romneym.
V rámci kampaně v roce 2008 se demokratům na
prezidentskou kampaň podařilo vybrat přes 750
miliónů amerických dolarů a analytici očekávají, že
se tato částka v letošních volbách ještě zvýší.

Index spotřebitelských cen vzrostl ve
Spojených státech během března o 0,3%
V porovnání se stejným obdobím roku 2011 jsou
spotřebitelské ceny vyšší o 2,7%. Největší podíl na
zvyšování cen mají především potraviny, oblečení,
automobily a energie.

Rosněfť a ExxonMobil podepsaly balík dohod o
spolupráci
Největší ruská státní ropná společnost Rosněfť a
jedna z největších společností na světovém
trhu ropy a zemního plynu, americká
Exxon Mobil dnes na základě loňské dohody
o strategickém partnerství podepsaly balík dohod o
bilaterální spolupráci. Rosněfť tak získá 30% podíl
ve třech projektech koncernu Exxon na území
Spojených států, Kanady a Mexického
zálivu. Vzniknou rovněž společné podniky na
dobývání přírodních zdrojů v ruské části Karského
a Černého moře. Slavnostní podepsání dohod se
konalo za přítomnosti ruského premiéra Vladimíra
Putina.

Soud ve Štrasburku obvinil Rusko ze
zatajování informací o okolnostech masakru v
Katyni
"Rusko se snažilo úmyslně zatajit okolnosti
masakru polských důstojníků v Katyni a ignorovalo
zájmy jejich blízkých," uvadí se v rozhodnutí
vydané dnes Evropským soudem pro lidská práva.
Žalobci byli příbuzní dvanácti polských vojáků a
intelektuálů, zastřelených v dubnu a květnu 1940 v
katyňském lese u Smolenska, jejichž těla nebyla
nikdy identifikována. Evropský soud pro
lidská práva konstatoval, že v případě
deseti žalobců Rusko porušilo třetí
článek Evropské úmluvy o lidských právech, který
zakazuje nelidské zacházení. Podle soudu tito
žalobci utrpěli dvojité trauma, protože
nejen ztratili své blízké ve válce, ale nemohli se ani
dozvědět pravdu o jejich smrti po dobu více než 50
let, "kdy ji skrývaly a zkreslovaly úřady Sovětského
svazu a komunistického Polska". Soud masakr
kvalifikoval jako válečný zločin, nicméně nevyzval
Rusko k zahájení nového vyšetřování.

Asijské ledovce vzdorují trendu globálního
oteplování
To potvrdili francouzští vědci, kteří zkoumali
tloušťku ledovců v pohoří Karakoram v západní
části Himálají. Ledovce prý podle satelitních
snímků přibírají na tloušťce, což je v rozporu s
globálním trendem tání. Tající ledovce jsou jinak
problémem i himálajských kopců. Příčina tohoto
jevu zatím není známá a vědci sami přiznávají
malou probádanost tamních ledovců.

Obyvatelé Východního Timoru volí nového
prezidenta
Ve volbách proti sobě stojí opoziční
vůdce Francisco Guterres a bývalý partyzánský
velitel Taur Matan Ruak. Úřadující prezident José
Ramos Horta přiznal porážku již po prvním kole

voleb, kdy skončil až za oběma výše zmíněnými
kandidáty. Oba hráli významnou roli během bojů o
samostatnost při indonéské okupaci. Východní
Timor se osamostatnil v roce 2002. Nový prezident
bude jmenován do funkce 19. května. Zemi dále
čekají parlamentní volby v červenci tohoto roku.

Austrálie zruší některé sankce vůči Barmě
To oznámil australský ministr zahraničí Bob Carr
na setkání se svým britským protějškem Williamem
Haguem. Zrušena budou finanční a cestovní
omezení uvalená na zhruba 260 státních
představitelů včetně prezidenta Thein Seina.
Celkově byly finanční a cestovní restrikce ze strany
Austrálie uvaleny na 392 barmských představitelů.
Austrálie však po vzoru Velké Británie ponechá v
platnosti zbrojní embargo.

Čínský premiér Wen Jiabao opakovaně
upozorňuje na nutnost zavést přísnější
protikorupční opatření
Předseda čínského vládního kabinetu vnímá
korupci jako nejvážnější hrozbu pro vládnoucí
Komunistickou stranu Číny. Toto prohlášení otiskl
deník Chinese journal, který uvedl, že premiér
požaduje přísnější pravidla v souvislosti se stále se
prohlubujícím skandálem ohledně jednoho z
vrcholných čínských politiků Bo Xilaie. Ten se měl
údajně pokusit převést větší nelegální finanční
obnos pryč ze země, přičemž prý pod pohrůžkou
provalení celého plánu jeho žena údajně zabila
britského občana, který chtěl kauzu uveřejnit.

Prezident USA potvrdil neutralitu své země ve
sporu o Falklandské ostrovy
Na Summitu Amerik prezident Barack Obama
potvrdil neutralitu Spojených států ve věci sporu
Argentiny a Spojeného království o nadvládu nad
Falklandskými ostrovy. Podle slov prezidenta
Obamy má USA ,,velmi dobré vztahy jak s
Argentinou, tak i se Spojeným královstvím a doufá,
že obě země jsou schopny vyjednávat o
budoucnosti ostrovů". Dodal, že ,,do tohoto typu
problémů se USA běžně nevměšuje". Prezident
Kolumbie Juan Manuel Santos i přes to na
summitu oznámil, že ,,většina latinskoamerických
prezidentů, kteří se summitu zúčastnili, Argentinu
ve věci podporuje".

Spojené státy a Filipíny začaly společné
námořní cvičení v Jihočínském moři
Každoroční manévry námořnictva obou států
nazývané Balikatan budou probíhat až do 27.
dubna. Cvičení se bude odehrávat v
oblasti Palawan, která je poblíž sporného území v
Jihočínském moři, které si nárokuje jak Čína, tak
Filipíny. Situace ohledně incidentu ve Scarborough
Shoal však ještě stále neutichla a podle vyjádření
obou stran konfliktu jsou diplomatická jednání ve
slepé uličce navzdory oboustranné ochotě k
dialogu.

Latinská Amerika by měla investovat na 300
miliard USD do hornictví
Do roku 2020 by měla latinská Amerika investovat
na 300 miliard USD do rozvoje svého hornictví. To
by mělo vést i ke zlepšení ekonomické situace
regionu. Právě investice za 300 miliard USD by
měly regionu ještě zvýšit již tak vysokou
poptávku. Momentálně je zde z celkové
celosvětové těžby vyprodukováno na 45% mědi,
50% stříbra, 21% zinku nebo 20% zlata.

Argentinská vláda vyvlastnila 51% ropné
společnosti YPF
Vláda prezidentky Cristiny Fernánez rozhodla o
vyvlastnění 51% majetku ropné společnosti YPF,
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který je kontrolován španělskou společností
Repsol. To i přes nátlak španělské vlády, který byl
podpořen  Evropskou unií. 51% majetku
společnosti bude spravováno argentinskou vládou,
zbylých 49% bude distribuováno mezi všechny
argentinské ropné provincie. Prezidentka
Fernández uvedla, že ,,Argentina byla do této doby
jedinou zemí latinské Ameriky, která nespravovala
své ropné zásoby". Informaci přinesl portál BBC
Mundo.

Ani po Summitu Amerik není kubánský
problém vyřešen
Ani po dvoudenním setkání delegací členských
států Organizace amerických států (OAS) není
jasné, zda se kubánská delegace zúčastní příštího
summitu. Ten je naplánován na rok 2015 a
probíhat bude v Panamě. Proti návrhu
latinskoamerických států se postavily Spojené
státy a Kanada. Hlavním důvodem jejího vyloučení
byla nedemokratičnost režimu. Na nepřítomnost
kubánské delegace na letošním Summitu Amerik
reagovaly především členské země Bolivariánské
aliance pro občany naší Ameriky (ALBA).
Ekvádorský prezident Corea nepřítomnost Kuby
uvedl za důvod své omluvy ze summitu. Kuba byla
z OAS vyloučena v 60. letech minulého století.

Ratingová agentura Moody's snížila rating
Nokie na Baa3 s negativním výhledem
Toto hodnocení je již pouze jednu příčku od
spekulativního pásma. Nokie již dříve informovala,
že její aktivity v oblasti prodeje mobilních telefonů
budou v prvních dvou čtvrtletích roku
ztrátové. Prvenství v prodeji mobilních telefonů by
tak mohla převzít společnost Samsung. 

Jednání velmocí s Íránem bylo odloženo,
izraelský premiér jej kritizuje, americký
prezident kritiku odmítá
Jednání světových velmocí s Íránem v Istanbulu
bylo odloženo na 23. května. Izraelský premiér
Benjamin Netanjahu v neděli podrobil USA kritice
za jejich postup při jednání s Íránem. Odložením
dalších kol jednání prý akorát dávají Íránu volný
prostor k pokračování v obohacování uranu.
Americký prezident Barack Obama tuto kritiku
odmítá s poukazem na uvalení tvrdých sankcí na
Írán.

Pozorovatelský tým OSN míří do Sýrie, kde
pokračují boje
Rada bezpečnosti OSN schválila vyslání
pozorovatelské mise OSN do Sýrie. V neděli
dorazilo prvních 6 specialistů na místo a zbylých
24 by podle představitelů OSN mělo dorazit v
průběhu několika následujícíh dní. Syrská vláda
deklarovala příměří, ale v rozporu s tímto
prohlášením stále trvají boje v zemi. Podle

opozičních skupin bylo v Sýrii za poslední čtyři dny
zabito 108 lidí.

Albánský premiér se setkal se svým českým
protějškem
Albánský premiér Sali Berisha uvedl po návštěvě
českého premiéra Petra Nečase v Tiraně, kde
spolu oba představitelé jednali, že Česká republika
podporuje integraci Albánie do Evropské unie.
Nečas tento postoj potvrdil. Berisha uvedl, že
setkání bylo impulsem pro další spolupráci mezi
oběma státy.

Britské letiště Gatwick dočasně zastavilo
provoz
Stalo se tak v pondělí poté, co na letišti muselo
nouzově přistát americké letadlo Virgin
Atlantic Airbus A330, které mělo odletět do
Orlanda. Přístroj se však potýkal s technickými
problémy. Letecká společnost potvrdila, že všichni
cestující bezpečně vystoupili a letadlo
bylo zajištěno.

Makedonie se obává dalších etnických
incidentů
V zemi, blízko hlavního města Skopje, došlo před
pravoslavnými Velikonocemi k popravě pěti
etnických Makedonců. Tamější úřady nyní vyzývají
občany ke zdrženlivosti, dle jejich vyjádření nejsou
důkazy o tom, že by měl zločin etnicky motivovaný
podtext. Přesto panují obavy, aby tento zločin
nevyvolal etnické napětí mezi místním
obyvatelstvem.

Srbské komunální volby v Kosovu se
neuskuteční
V neděli to potvrdil srbský ministr pro
Kosovo Goran Bogdanovič, jenž uvedl, že vláda
bude  respektovat odmítavé stanovisko mise OSN
v Kosovu (UNMIK), stejně jako rezoluci Rady
bezpečnosti OSN č. 1244. Parlamentní,
prezidentské a komunální volby v Srbsku se
odehrají podle plánu 6. května.

Začal soud s bývalým chorvatským premiérem
Sanaderem, čelí obviněním z korupce
Začal soud s bývalým chorvatským premiérem Ivo
Sanaderem a několika jeho stranickými
spolupracovníky. Politici čelí obvinění ze zneužití
svých pravomocí. Měli například zpronevěřit až 10
milionů eur, které údajně odčerpali prostřednictvím
tajných fondů z veřejných financí. Bývalý premiér
svou funkci zastával v letech 2003 až 2009 a je
subjektem i ve dvou dalších korupčních kauzách.
Jeho strana Chorvatský demokratický svaz (HDZ)
se od tohoto skandálu distancovala.

Společnost Samsung pravděpodobně
převezme prvenství v oblasti prodeje mobilních
telefonů po finské Nokii
Ke změně na této pozici by tak došlo po 14 letém
kralování této finské společnosti. Samsung prodal
během prvního čtvrtletí roku 2012 přibližně 88
milionů mobilních telefonů (oficiální data budou
zveřejněna 27. dubna). Nokia oproti tomu vykázala
prodej o objemu 83 milionů těchto zařízení. Finská
společnost byla největším světovým prodejcem od
roku 1998, kdy na této pozici vystřídala Motorolu.
Její pozici významně oslabil vstup společnosti
Apple na trh.

Poptávka po vzniku samostatné evropské
ratingové agentury je nedostatečná

Tvrdí to list Financial Times Deutschland, podle
jehož informací se poradenské společnosti Roland
Berger nepodaří shromáždit počáteční kapitál 300
milionu eur pro vznik této agentury. Se vznikem v
nedávné době souhlasili někteří evropští politici,
kteří kritizovali kroky agentur Standard & Poor's,
Moody's a Fitch. Banky nyní však o vznik agentury
neprojevily dostatečný zájem. Evropská agentura
se od konkurence měla lišit tím, že za své analýzy
ponese zodpovědnost, za případné ztráty vzniklé
nepřesnostmi by tak klienti po agentuře mohli
požadovat odškodné.

Albánský premiér navštívil vojáky v
Afghánistánu
Albánský premiér Sali Berisha byl na své první
návštěvě albánských vojáků sloužících v
Afghánistánu v rámci mise NATO. Jeho návštěva
albánských komand v Kandaháru byla z
bezpečnostních důvodů udržována v tajnosti.
Vedle návštěvy vojáků se měl Berisha setkat s
vysokými predstaviteli NATO v zemi.
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