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V Kazachstánu stávkovali horníci, 340 lidí
odmítalo vyjít na povrch
Ve třech dolech kazašské společnosti Kazakhmys
dnes proběhla stávka horníků, kteří odmítali vyjít
na povrch a požadovali zvýšení mzdy o 100%. Ve
večerních hodinách oznámil představitel
společnosti Eduard Ogai o tom, že se podařilo
dosáhnout dohody se zaměstnanci a mzda jim
bude navýšena, na základě čehož byla stávka bez
incidentů ukončena.

Rosněfť a Statoil budou společně
prozkoumávat ropná naleziště v Barentsově a
Ochotském moři
Ruská Rosněfť a norská Statoil dnes podepsaly
dohodu o partnerství, na základě níž má vzniknout
společný podnik na průzkum a dobývání ropných
nalezišť v Barentsově a Ochotském moři. Dohoda
byla podepsána hlavami společností Eduardem
Hudaynatovem a Helge Lundem v přítomnosti
ruského premiéra Vladimira Putina. Statoil bude
mít v projektu třetinový podíl. Dle tiskové zprávy
společností "tvoří celkový objem odhadovaných
zdrojů daných čtyř oblastí asi 2 miliardy tun ropy a
1,8 miliard krychlových metrů plynu".

V Arménii proběhly parlamentní volby, volební
účast dosáhla 62%
V Arménii dnes proběhly volby do národního
parlamentu, zúčastnilo se jich devět politických
stran. Podle aktuálních předběžných výsledků ve
volbách s 63,3 procenty hlasů vede vládnoucí
Republikánská strana Arménie (RPA), následuje ji
strana Prosperující Arménie s 19,4 procenty hlasů.

"Pochod milionů" v Moskvě: Ostré střety mezi
demonstranty a policií a stovky zadržených
Počet účastníků dnešního tzv. "Pochodu milionů" v
Moskvě, pořádaného ruskou opozicí v předvečer
inaugurace nového prezidenta Vladimira Putina,
dosáhl podle oficiálních údajů ruského ministerstva
vnitra pouhých 8 tisíc lidí. Tvrzení organizátorů je
však značně odlišné, jednalo se podle nich o více
než 100 tisíc lidí. Došlo k četným střetům
demonstrantů s policií, dle posledních údajů
ministerstva vnitra bylo policií zadrženo 570 lidí.
Organizátoři akce, opoziční vůdci Sergej Udaltsov,
Boris Nemtsov a Alexej Navalny, obvinili vládu ze
snahy potlačit demonstraci a požádali o poskytnutí
prostoru v přímém přenosu na federálních
televizních kanálech.

Začala soudní slyšení s pěticí mužů
obviněných z přípravy útoků z 11. září 2001
Vězni jsou souzeni vojenským tribunálem na
americké vojenské základně Guantánamo. Pětice
mužů je obviněna mimo jiné z vraždy, únosu, či
terorizmu a v případě odsouzení všem hrozí trest
smrti. V rámci slyšení před soudem prozatím
odmítají vypovídat či komunikovat se svými
obhájci. Před svým převozem na americkou
vojenskou základnu Guantánamo byli obvinění
drženi déle než tři roky v tajných věznicích CIA,
kde byl např. Kuvajťan Khalid Sheikh Mohammed,
který je považován za hlavu útoků, podroben při
výsleších ve 183 případech tzv. simulovanému
topení. Slyšení, které bylo původně naplánováno
na 2 hodiny, trvalo kvůli komplikacím
a požadavkům obviněných přes 13 hodin.

Adis Medunjanin byl shledán vinným z přípravy
útoku na newyorské metro
Americký občan srbského původu A. Medunjanin
byl civilním soudem shledán vinným ve všech 9
bodech obžaloby, které mimo jiné obsahovaly
obvinění z přípravy sebevražedného útoku na
území Spojených států či plánování útoků na

americké vojáky v Kábulu. Rozhodnutí o výši trestu
by mělo padnout 7. září tohoto roku, A.
Medunjaninovi hrozí doživotní trest.

Ve Spojených státech došlo k předběžnému
rozhodnutí při soudu se společností British
Petroleum v souvislosti s ropnou katastrofou v
Mexickém zálivu
Podle předběžné dohody se společnost British
Petroleum (BP) zavázala k vyplacení celkové sumy
7,8 miliardy amerických dolarů poškozeným
soukromníkům i firmám. Soud vynese konečné
rozhodnutí ve věci 8. listopadu tohoto roku. 2,3
miliardy USD z této částky by mělo tvořit odstupné
pro producenty mořských potravin, 5,4 miliardy
USD bude použito na odškodné pro obchodníky,
rybáře a další obyvatele zálivu zasaženého
rozsáhlým únikem ropy. Odškodnění vyplývající
z této dohody se týká pouze soukromníků a firem a
nemá žádný vliv na žaloby, kterým bude
společnost BP čelit ze strany amerických úřadů.

Thajsko- havárie v jednom z největších
petrochemických závodů světa
Na následky výbuchu zemřelo nejméně 12 osob a
dalších 100 je zraněno. Okolí areálu bylo
evakuováno z důvodu podezření na kontaminaci
ovzduší. Petrochemický komplex se nachází v
provincii Rayong přibližně 140 km od thajského
hlavního města Bangkok. Příčina výbuchu není
prozatím známa. Oblast je od 80. let předmětem
stížností místních obyvatel a ochránců životního
prostředí. V roce 1997 zde byla zahájena masivní
kampaň bojující za jeho obnovu.

Francois Hollande se stal novým francouzským
prezidentem
Socialista Francois Hollande vyhrál francouzské
prezidentské volby s 51,7% hlasů nad dosavadním
prezidentem Nicolasem Sarkozym, který dostal
47,3% hlasů. Sarkozy již uznal porážku a prohlásil,
že za prohru nese plnou zodpovědnost. Francois
Hollande je teprve druhým socialistickým
prezidentem Páté Francouzské republiky a přerušil
tak 17 let vlády pravice v (prezidentském)
Elysejském paláci.

Indonésie plánuje uvalit daň na exportní
produkty těžebního průmyslu
Ten je jedním z klíčových tahounů indonéské
ekonomiky. Vláda zvažuje zavést 20% daň na
vývoz celkem 14 druhů nerostných surovin včetně
mědi či zlata. Plánuje také podmínit vývoz
podporou zpracovatelského průmyslu a podpořit
tak růst počtu pracovních míst. Kritici nicméně
tvrdí, že tyto kroky negativně ovlivní ekonomický
růst země. Indonéská vláda již v minulosti
oznámila plán na omezení vývozu některých druhů
nerostných surovin, ke kterému by mělo dojít v
roce 2014. Mimo jiné tak usiluje o navýšení podílu
domácích investorů v těžebním průmyslu.

Český ministr financí Miroslav Kalousek počítá
se snížením schodku rozpočtu v roce 2013
Ministerstvo financí počítá se schodkem pro příští
rok ve výši 100 miliard českých korun, tedy téměž
4 miliard EUR. Ministr financí Kalousek také uvedl,
že pokud by vláda nedělala to, co bylo předmětem
vládních protestů, schodek by byl 160 miliard. Pro
snížení schodku rozpočtu je pro vládu zásadní
prosazení konsolidačních opatření.

 

Ve Francii byl odsouzen věděc z CERNu za
plánování teroristických útoků
Adl

Prezident španělské společnosti Red eléctrica
espa
Důvodem cesty prezidenta společnosti Red
eléctrica espa

Human Right Watch: V bojích na severu Mali
mohu být využíváni dětští vojáci
Podle Corinne Dufka, členky 10denní vyšetřovací
komise Human Right Watch (HRW) v Mali, je
podezření, že rebelské skupiny na severu Mali
verbují dětské vojáky a nasazují je do bojů. Podle
HRW se zvyšuje i počet sexuálně zneužívaných
dívek. OSN odhaduje, že během letošního roku na
284 000 obyvatel Mali v důsledku ozbrojeného
konfliktu bylo nuceno opustit své domovy. Na
severu země působí několik rebelských skupin.
Tuaregové vyhlásili samostatný stát Azawad,
islamistická skupina Ansar Diné v dobytých
městech zavádí právo šaría.

Ropná společnost Shell uzavřela hlavní
ropovod v Nigérii
Ropovod Nembe Creek Trunkline (NCTL) byl
v pátek podle International Business Times
odstaven z důvodu rozsáhlého poškození
důsledkem krádeže. Na 60 000 barelů surové ropy
nebude denně skrze ropovod dopraveno.
Anglo-holandská ropná společnost Royal Dutch
Shell uvedla, že pokud budou krádeže a sabotáže
na území Nigérie pokračovat, nebude schopna
dodávat Bonny Light, vysoce kvalitní nigerijský typ
ropy. Společnost neuvedla, jak dlouho bude
oprava NCTL trvat.

Do Egypta se vrátil velvyslanec Saúdské
Arábie, která hodlá do Egypta poslat 2,7
miliardy USD
Týden poté, co byl velvyslanec Saúdské Arábie v
Egyptě z Káhiry odvolán kvůli protestům v Egyptě
proti zadržení egyptského právníka v Saúdské
Arábii, se velvyslanec Ahmed Abdulaziz Kattan
opět vrátil. Saúdskou Arábii také navštívila
rozsáhlá delegace egyptských zákonodárců za
účelem prohloubení vzájemných vztahů, přičemž
Saúdská Arábie přislíbila finanční pomoc Egyptu
ve výši 2,7 miliardy USD na podporu egyptského
rozpočtu.

Boje na východě Demokratické republiky
Kongo vyhnaly z domovů tisíce obyvatel
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHRC) více než 20 000 Konžanů
muselo odejít ze svých domovů v provincii Severní
Kivu na východě země. Důvodem je zvyšující se
intenzita bojů povstaleckých skupin, vedených
Bosco Ntaganda, a konžskou vládou. Organizace
odhaduje, že na základě bojů bylo přibližně 58 000
Konžanů mezi lednem a březnem z provincie
vysídleno. Uprchlíci nejčastěji směřují do
největšího města provincie Goma, do provincie
Jižní Kivu či do Rwandy.

Libyjská rafinérie Agoco snižuje produkci ropy
z důvodu protestů
Libyjská společnost Arabian Gulf Oil Company
(Agoco) snížila o dalších 10 000 barelů denní
produkci ropy. Demonstranti brání zaměstnancům
vstup do sídla Agoco ve městě Benghazi od 23.
dubna. Požadují větší transparentnost finančních
prostředků z ropy a víc pracovních míst pro mladé.
Produkce se ve čtvrtek snížila o 20 000 barelů,
následující den o dalších 10 000 barelů ropy. Kvůli
protestům musela snížit i svou produkci rafinérie
v Tobruku. Ropa přitom patří mezi hlavní libyjský
vývozní artikl.
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Další kdo se přidá k bojkotu Eura 2012 je
švédský premiér Fredrik Reinfeldt
Ten v pátek oznámil, že nenavštíví fotbalové
zápasy, které v rámci mistrovství Evropy ve fotbale
2012 odehraje Švédsko na Ukrajině. Připojil se tak
k jiným evropským politikům, kteří budou
bojkotovat zápasy odehrávané na Ukrajině kvůli
porušování lidských práv v této zemi a zároveň
kvůli kauze bývalé premiérky Tymošenko.

Americká ministryně zahraničních věcí Hillary
Clinton na dvoudenní návštěvě Indie 
Do indické Kalkaty dorazila po návštěvě
Bangladéše, v jehož hlavním městě Dháka se
setkala s hlavními představiteli země. Debatovali
na téma bezpečnosti a obchodních záležitostí. Po
dnešní návštěvě indické Kalkaty se americká
ministryně přesune do hlavního města Nové Dillí.
Zde ji bude čekat indický premiér Manmohan
Singh a budou projednávat otázku omezení
dovozu íránské ropy. Hillary Clinton návštěvou
Indie ukončí cestu po Asii, kterou započala v
Pekingu, kde projednávala případ čínského
disidenta.

Indická vláda zvažuje revizi daňové smlouvy s
Mauriciem
Podle oficiálních údajů přijde Indie každoročně o
více než 600 milionů USD prostřednictím daňových
úniků. Indický ministr financí uvedl, že v období
posledních 12 let téměř 40% přímých zahraničních
investic do země směřovalo právě z Mauriciu.
Vládní kabinet je pod tlakem opozice, která apeluje
na znovuprojednání smlouvy. Mauritius byl
zařazen do seznamu tzv. daňových rájů
organizace OECD v roce 2000. Za daňové ráje
jsou považovány takové oblasti, které mají pro
podnikatele výhodnější systémy odvodu daní.
Poskytují nízké či žádné zdanění příjmů.

V Srbsku dnes začaly parlamentní, komunální a
prezidentské volby
Bylo zaregistrováno více jak 6,7 milionů
oprávněných voličů. V prezidentských volbách jsou
z 12 kandidátů hlavními favority na vítězství
Tomislav Nikolič za Srbskou pokrokovou stranu
(SNS) a dosavadní prezident Boris Tadič za
Demokratickou stranu (DS). Pokud jeden z nich
nezíská nadpoloviční většinu, uskuteční se 20.
května druhé kolo. V tomto případě by se již potřetí
zopakoval souboj stejných osobností. Zatímco v
prezidentských volbách lze dle průzkumu očekávat
vyrovnaný souboj, v parlamentních volbách by
mohla SNS získat 33%, zatímco DS 28%.

Vývoz polských IT služeb vzrostl v roce 2011 o
10%
Z údajů analytické firmy DiS vyplývá, že polské IT
společnosti prodaly v roce 2011 přes 10% více

zboží a služeb do zahraničí než v předešlém roce,
kdy vývoz činil téměř 1,2 miliardy eur. Generální
ředitel DiS Anrzej Dyżewski neočekává v roce
2012 větší zrychlení, ale dodává, že dvouciferný
růst se spíše podaří udržet. Pořád převládá prodej
počítačových hardwarů, ale stále větší podíl na
zahraničním prodeji mají i výrobci softwarů. Prodej
polských IT služeb roste zejména do Západní
Evropy- Německa a Francie, a Spojených států.

Albánský prezident se setkal s papežem
Benediktem XVI. 
Během návštěvy albánského prezidenta Bamira
Topiho ve Vatikánu papež Benedikt XVI. uvedl, že
"Albánie a albánské obyvatelstvo s jejich soužitím,
harmonií a náboženskou tolerancí, jsou
jedinečným příkladem identifikace nejlepších
hodnot pro zachování míru a lidskosti". Prezident
Topi ocenil roli katolické církve s tím, že Vatikán
byl a zůstává podporou úsilí Albánie na cestě k
integraci do EU.

Několik tisíc Černohorců protestovalo proti
vládě
Protestní pochod začal v sobotu v poledne v
Podgorici, především kvůli tíživé sociální a
ekonomické situaci v zemi. Protestující vyzvali
premiéra Igora Lukšiće, aby odstoupil, "protože se
ukázalo, že není schopen nebo ochoten bojovat
proti korupci a organizované trestné činnosti". Toto
je třetí velký protest organizovaný odbory od
začátku roku.
Premiér poznamenal, že občané by měli posoudit
práci současné vlády v příštích parlamentních
volbách. Od začátku roku vzrostly ceny elektřiny,
spotřebního zboží a ceny pohonných. Občané se
obávají, že ceny ostatních výrobků a služeb by
také mohly být navýšeny.

Ve Francii se dnes koná druhé kolo
prezidentských voleb
V něm se utká dosavadní prezident Nicolas
Sarkozy a socialistický kandidát Francois Hollande.
Průzkumy a komentátoři favorizují právě Hollanda.
Nicolas Sarkozy reagoval na voličské průzkumy
tím, když prohlásil, že v neděli lidé uvidí velké
překvapení. Oba kandidáti se ve středu střetli
v otevřené televizní debatě, kde si navzájem
kritizovali volební programy.

Maďarský prezident János Áder se nezúčastní
setkání prezidentů Visegrádské čtyřky
Na tento víkend je ve Vysokých Tatrách
naplánováno setkání prezidentů Visegrádské
čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a
Maďarska. Pozvání však odmítl, 2. května nově
zvolený, maďarský prezident János Áder. Důvody
nebyly blíže specifikovány. Hlavy států se budou
věnovat především tématům rozvoje cestovního

ruchu, pozicím států před chystaným summitem
NATO a Východnímu partnerství EU. O výsledcích
summitu budou prezidenti informovat na nedělní
tiskové konferenci.

Členové sítě PricewaterhouseCoopers v
Německu a Nizozemsku se sloučí
Vedoucí  PricewaterhouseCoopers (PwC)
v Německu toto rozhodnutí okomentoval, že firmy
se tak chtějí stát více konkurenceschopnými
zvláště proti společnostem jako jsou Ernst &
Young nebo KPMG. I když se globální síť PwC
skládá z nezávislých společností, jejím cílem je
podle šéfa německé společnosti Norberta
Winkeljohanna stát se jednou globální firmou.

Evropská unie možná neschválí smlouvu ACTA
Usoudit to lze ze slov místopředsedkyně Evropské
komise pro digitální agendu Neelie Kroes, která
podle agentury AP řekla, že se ve světě
pravděpodobně budeme muset obejít bez dohod
Sopa a ACTA. Pozice Evropské komise (EK) k
ACTA se podle mluvčího komisařky Kroes
nezměnila a EK stále usiluje o její ratifikaci.
Vyjádření komisařky podle něj však odráží
politickou realitu. O kontroverzní smlouvě by měl
rozhodnout Evropský parlament.

Prezident Spojených států Barack Obama
zahájil svoji kampaň v klíčových státech
Ve svém projevu ve státě Ohio se prezident
Obama zaměřil na kritiku svého očekávaného
rivala pro prezidentské volby M. Romneyho.
V současnosti v tomto státě vede podle průzkumů
nynější prezident Obama o 4,2% právě před
republikánem Romneym. Výsledky voleb za
posledních 100 let ukazují, že žádný republikánský
kandidát nebyl schopen zvítězit v souboji o
prezidentský post, pokud zároveň nevyhrál ve
státě Ohio. Předvolební kampaň nyní bude
pokračovat do dalšího klíčového státu, za který je
považována Virginie.

Uprchlíci ze Súdánu mohu být do Jižního
Súdánu přepraveni letecky
Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
čekají měsíce tisíce Jihosúdánců v uprchlickém
táboře na cestu domů. Nejméně 12 000 uprchlíků
zůstalo ve městě Kosti, v súdánském státě White
Nile. Kvůli vojenským střetům mezi oběma státy
byla uzavřena lodní doprava do Jižního Súdánu.
Podle IOM by nyní mohli být uprchlíci do hlavního
města Chartúmu převezeni autobusy a následně
letecky dopraveni do Jižního Súdánu. Súdán podle
IOM upustil od požadavku, aby Jihosúdánci opustili
zemi do 20. května.
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