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 Bývalý generál Sarath Fonseka bude na
nařízení prezidenta Srí Lanky propuštěn z
vězení
Bývalý generál byl pro obvinění z korupce a kritiky
hlavy státu uvězněn v roce 2010, v době konání
prezidentských voleb. Sarath Fonseka se
významně zapříčinil o vítězství nad Tamilskými
tygry a ukončení 26 let trvajícího konfliktu, během
kterého zemřelo přes 70 tisíc osob.

Britský ministr financí George Osborne: slabší
země eurozóny mají mít větší podporu od zemí
silnějších
Podle britského ministra financí musí eurozóna
pokračovat v logice posouvání měnové unie k větší
fiskální integraci a zároveň jistého „sdílení
břemene“. Takto může podle George Osborna
eurozóna chránit svou měnu, zvláště tedy pokud
bude jádro bloku jednotné měny podporovat slabší
státy v řešení jejich problémů. Dále napsal, že se
Evropa musí stát konkurenceschopnější a
produktivnější. Toho se má dosáhnout
reformováním systémů sociální péče,
investováním do infrastruktury, lepším
vzděláváním a nižšími obchodními daněmi.
George Osborne se takto vyjádřil pro The Sunday
Times.

Italský premiér Mario Monti zkrátí svou
návštěvu USA kvůli nynější situaci v zemi
Italský premiér Mário Monti se z návštěvy USA,
kde nyní pobývá kvůli summitu NATO, vrátí dříve,
než předpokládal, z důvodu nutnosti jeho
přítomnosti v zemi, v souvislosti se zemětřesením
na severu Itálie, kvůli kterému bylo evakuováno na
3000 osob  a bombovým útokem před školou v
jihoitalském městě Brindisi. Policie již v této věci
zadržela dvě podezřelé osoby, jednou z nich je
bývalý voják. Motiv útoku prozatím není znám.
Premiéra zastoupí ministr zahraničních věcí Giulio
Terzi.

Společnost Google získala dle svého vyjádření
povolení od čínské vlády ke koupi společnosti
Motorola
Plánovaná koupě by měla společnost Google vyjít
na 12,5 miliardy amerických dolarů a měla by této
jedničce mezi světovými internetovými vyhledavači
mimo jiné umožnit vytvoření vlastní řady mobilních
telefonů. Od evropských a amerických úřadů
získala společnost Google povolení k této akvizici
již v únoru tohoto roku. Jednou z hlavních motivací
ke koupi je získání více než 17000 patentů
v oblasti mobilních technologií od společnosti
Motorola.

Novým prezidentem Srbska se stal
pravděpodobně Tomislav Nikolic 
Dle rádia B92  kandidát Srbské pokrokové strany
(SNS) Tomislav Nikolic v dnešním druhém kole
prezidentských voleb porazil svého oponenta
Borise Tadice a stal se tak novým nejvyšším
představitelem země. Vítězství vyplývá ze 70%
dosavadně sečtených hlasů.

V Benghazi proběhly volby
Ve městě Benghazi na východě Libye volili
obyvatelé své zástupce do Prozatímní národní
rady. Sobotní volby se konaly po 47 letech, o 41
křesel bojovalo na 400 kandidátů. Podle místních
občanských organizací, které na volby dohlížely,
proběhly volby transparentně a bez větších
problémů.

Ministr financí: Ghana dosáhne snížení inflace
na 8,5 %
Podle ministra financí Kwabena Duffuora Ghana

splní svůj cíl snížit inflaci do konce letošního roku
na hodnotu 8,5 %. Dosáhnout toho chce posílením
fiskálních a monetárních opatření, včetně podpory
místní měny cedi. Inflace Ghany se v dubnu
zvýšila na 9,1 %, podle analytiků bude i nadále
růst.

Human Rights Watch: Egyptská armáda bila a
mučila demonstranty
Podle organizace Human Rights Watch (HRW)
egyptští vojáci bili a mučili demonstranty, kteří
protestovali u ministerstva obrany v Káhiře na
začátku května. Podle HRW armáda zatkla
nejméně 350 demonstrantů, včetně 10 dětí a 16
žen. Nejméně 256 z nich by podle HRW mělo být
stále zadržováno. Při střetu zemřelo 12 lidí, včetně
1 vojáka, a téměř 400 osob bylo zraněno.

V Africe má vzniknout zóna volného obchodu
za 1 bilion USD
Plán na vytvoření zóny volného obchodu pro 26
afrických zemí, která by spojila tři již existující
zóny, počítá se zavedením od července 2014.
Zóna volného obchodu by měla integrovat
Východoafrické společenství (EAC), Společný trh
východní a jižní Afriky (COMESA) a Jihoafrické
rozvojové společenství (SADC). Vytvoření
společné zóny volného obchodu by mělo stát 1
bilion USD.

Prozatímní malijský prezident Traore zůstává v
čele země
Hospodářské společenství západoafrických zemí
(ECOWAS) se dohodlo s vůdcem vojenského
převratu v Mali Amadou Sanogou na rozšíření
mandátu prozatímnímu prezidentovi Dioncounda
Traore, kterému měl 40-ti denní mandát vypršet
v pondělí. Prozatímní prezident Traore by měl zemi
dovést k předčasným volbám.

Nejčastější příčinou úmrtí na Haiti je AIDS
Tuto informaci dnes oznámil haitský ministr
zdravotnictví Gabriel Timothée. Dodal, že je touto
nemocí nakaženo na 200 000 Haiťanů, což jsou
min. 2% celkového počtu obyvatel země.
Důsledkem tohoto faktu se zvyšuje i kojenecká
úmrtnost, jelikož více dětí se s touto nemocí
narodí. Nemoc připravila na 25 000 dětí o rodiče.
Podle ministra Timothéeho se země snaží více
informovat své obyvatele o nemoci AIDS, stejně
tak, jako pořádá preventivní programy.

Španělské banky hlásí nejvyšší počet špatných
úvěrů za posledních 18 let
V březnu objem špatných úvěrů španělských bank
vystoupil na 8,37%. Vyplývá to z dat španělské
centrální banky. Tento fakt je dalším důkazem
španělské bankovní krize, se kterou vláda
intenzivně bojuje. Vláda se nyní chystá jmenovat
nezávislé auditory, kteří by měli navrhnout, kolik
budou banky potřebovat peněz, aby zlepšily svou
bilanci. Centrální banka tato data snížila jen pár
dní po té, co agentura Moody's snížila rating 16
španělským bankám.

Na summitu NATO v Chicagu vznikl spor
ohledně stahování vojsk z Afghánistánu
Francouzský prezident Francois Hollande prohlásil,
že Francie stáhne své vojenské jednotky z
Afghánistánu do konce roku 2012. Generální
tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen naopak
zdůrazňuje, že odchod se nesmí uspěchat, aby
došlo ke splnění všech závazků mise ISAF v
Afghánistánu. Německá kancléřka Angela Merkel
vyjádřila požadavek, aby státy NATO opustily
Afghánistán společně. Francois Hollande prohlásil,
že Francie je suverénní a rozhoduje sama o svých

vojenských jednotkách. Svůj krok hodlá ovšem
konzultovat s afghánským prezidentem Hamidem
Karzaim.

V Chicagu začal summit Severoatlantické
aliance
Americký prezident Barack Obama hostí v Chicagu
summit Severoatlantické aliance. Hlavním
tématem summitu je situace v Afghánistánu a
hledání způsobu, jak naplnit plánované datum
odchodu aliančních vojsk ze země, které bylo
stanoveno na rok 2014. Summitu se účastní kromě
představitelů členských zemí i představitelé zemí
sdružených v "Partnerství pro mír". Celkem do
Chicaga dorazili zástupci téměř 60 států.

Podle australské premiérky Julie Gillard se
Austrálie nemusí bát zvýšení nezaměstnanosti
vlivem poklesu ekonomiky
Australská ekonomika je totiž podle tamní
premiérky stále stabilní i přes rostoucí krizi
eurozóny. To je prý zásluhou mnoha investic, mezi
něž patří například vklad 34 miliard USD do
Japonského projektu Liquefied natural gas (LNG)
společnosti Inpex. Celkem má v současné době
Austrálie zainvestováno do různých projektů přes
450 miliard USD.

Ukrajina bude hledat alternativu k ruskému
plynu
Uvedl to dnes ukrajinský prezident Viktor
Janukovyč v rozhovoru pro ukrajinský televizní
kanál První Národní. Kyjev podle prezidenta stále
doufá v úspěch jednání o snížení ceny s Ruskem a
považuje je za svého strategického partnera,
nemůže si však dovolit nadále platit cenu za plyn,
která je dle jeho slov nejvyšší v Evropě. Prezident
dále zdůraznil, že vysokou cenou nelze zatěžovat
ukrajinské podniky a spotřebitele, a proto jsou v
současné době ztráty plynárenské společnosti
Naftogaz plynoucí z nevýhodných smluv s Ruskem
podepsaných ex-premiérkou Julií Tymošenko
hrazeny ze státního rozpočtu, přičemž za poslední
dva roky tyto ztráty činily okolo 12 miliard dolarů.
Dle vyjádření prezidenta Janukovyče patří mezi
potenciální alternativy k ruskému plynu například
ukrajinská ložiska břidlicového plynu, která chce
Kyjev s pomocí zahraničních partnerů v nejbližší
době prozkoumat. Zároveň Ukrajina zahájila
spolupráci v plynové otázce s Katarem, který je
jedním z hlavních soupeřů Ruska na tomto trhu.

Dnes probíhají prezidentské volby v
Dominikánské republice
Favority prezidentských voleb v zemi, kde je na 6,5
milionů voličů, jsou bývalý prezident Hipólito Mejía
z Dominikánské revolucionářské strany (PRD) a
Danilo Medida, předseda Strany za dominikánské
uvolnění (PLD). Dřívější průzkumy ukázaly, že
možnosti obou kandidátů jsou velice vyrovnané. I
tak má ale lehkou převahu pan Medida. Současný
prezident Leonel Fernández po dvou volebních
období již nemůže aspirovat na post prezidenta
země.

Čínský dizident Chen Guangchen úspěšně
dorazil spolu s rodinou do USA
Bojovník za lidská práva, který útěkem z domácího
vězení na americkou ambasádu v Pekingu vyvolal
diplomatický spor mezi Čínou a USA, dorazil spolu
s rodinou do USA. Během projevu na New York
University, kde získal stipendium, zmínil své obavy
ohledně perkekuce jeho zastánců a rodinných
příslušníků v Číně. Chen Guangchen by měl
údajně  setrvat na území USA po dobu dvou až tří
let.
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Skupina G8 řešila nynější situaci v eurozóně 
Během setkání představitelů skupiny G8 v Camp
Davidu došlo k vyjádření společného zájmu na
dalším pokračování Řecka v eurozóně, to je však
podmíněno implikací předem dohodnutých
opatření. Velká Británie a Německo však
oponovaly Francií, která chce podpořit růst
ekonomiky měnové unie omezením úsporných
opatření. Ruský premiér Dmitrij Medveděv během
jednání uvedl, že jeho země si ponechá část svých
finančních rezerv v eurech, aby trhům nevyslala
špatný signál.

Obchodní deficit Španělska poklesl o 29,4%
Do letošního března obchodní deficit poklesl o
29,4% v porovnání se stejným měsícem roku
2011. I přes to je záporná bilance rozpočtu vysoká
3,245 miliard EUR. Důvodem poklesu deficitu je,
podle španělského ministra financí, zvýšení
exportu o 1,2% a snížení množství importovaných
produktů o 4,6%. I přes to se ale španělská
ekonomika stále nachází v recesi.

Dalajlama na návštěvě Rakouska
Tibetský duchovní vůdce dalajlama dorazil do
země již ve čtvrtek a stráví zde celkem 11 dní,
během kterých se setká se spolkovým kancléřem
Wernerem Faymannem, vicekancléřem a
ministrem zahraničí Michaelem Spindeleggerem
nebo vídeňským kardinálem Christophem
Schönbornem. Čínský tisk označil pondělní setkání
dalajlamy s britským premiérem Davidem
Cameronem za urážku. Čína dalajlamu
dlouhodobě obviňuje z podněcování protirežimních
protestů.

Ceny na čínském trhu s nemovitostmi během
dubna znovu poklesly  
Podle informací agentury Reuters došlo během
dubna k průměrnému poklesu cen o 1,2%, tedy o
0,5% více než v měsíci předchozím. Odborníci
varují, že pokud bude pokles i nadále pokračovat,
negativně ovlivní růst čínské ekonomiky. Tato
varování korespondují s prohlášením vlády, která
oznámila odhad růstu ekonomiky na úrovni 7,5%.
Během prvního čtvrtletí roku 2012 zaznamenal
hodnotu 8,1%, tedy těsně nad úrovní 8%, kterou
investoři označují jako nezbytnou pro udržení
ekonomického růstu země.

Indonéská vláda zveřejnila plán na investici 367
milionů USD do geotermálních elektráren
Investice bude financována státní investiční
agenturou (PIP), která v zemi spravuje financování
velkých infrastrukturních projektů. V současné
době pokrývají 42,2% výroby elektrické energie
tepelné elektrárny, obnovitelné zdroje se na

produkci podílí přibližně 12%. Celkem mají být
postaveny dvě geotermální elektrárny o celkévé
kapacitě 110 MW.

Zadržení lidé v Chicagu byli obviněni z
terorismu
V americkém městě Chicago, které zítra pořádá
summit NATO, byli zadrženi tři lidé. Dnes byli
obviněni z plánování teroristického útoku v době
konání summitu. Podle vyšetřovatelů  vyráběli tzv.
Molotovovy koktejly - zápalné láhve, kterými chtěli
zaútočit na vysoko postavené činitele
Severoatlantické aliance. USA posílily ochranu
města a zaměstnaly tisíce dalších členů ostrahy.

ECOWAS začalo jednat s rebely v Mali
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) začalo jednat s povstaleckými
skupinami na území Mali, včetně rebelů
napojených na teroristickou skupinu Al-Kaida, ve
snaze obnovit ústavní pořádek a demokracii v zemi
po převratu z března. Na severu země působí dvě
hlavní skupiny – Tuaregové, kteří vyhlásili
nezávislý stát Azawad, a rebelové sjednocení do
Ansar Dine, prosazující islámské právo šaría.
ECOWAS už dříve uvedlo, že k obnovení
demokracie v zemi může nasadit až 3000
jednotek.

Prezidentka Malawi chce zrušit zákon
zakazující homosexualitu
Prezidentka Joyce Banda plánuje zrušit zákon
odsuzující homosexualitu. Pokud tak učiní, bude
Malawi první zemí od roku 1994, která
k podobnému kroku přistoupí. Několik západních
zemí nedávno pohrozilo, že pokud africké země
nezruší zákony proti homosexualitě, pozastaví
finanční pomoc. Homosexualita je ilegální ve
většině afrických zemí. V Ugandě byl nedávno
představen návrh zákona, který stanovuje trest
smrti za propagaci homosexuality, vláda následně
návrh zmírnila na doživotí. Jihoafrická republika je
jedinou zemí Afriky, která umožňuje stejnopohlavní
manželství.

USA přislíbily 3 miliardy USD na
potravinářskou pomoc pro Afriku
Americký prezident Barack Obama oznámil, že
USA pošle 3 miliardy USD k zajištění potravin a
zvýšení zemědělské produktivity do Afriky. Podle
prezidenta Obamy je pomoc „morální povinností a
bezpečnostním imperativem“. Bezpečnost potravin
je i tématem víkendového summitu G8, na něhož
byli přizváni představitelé Beninu, Etiopie, Ghany a
Tanzanie.

Akcie největší soukromé tiskárny peněz De La
Rue posílily za poslední měsíc o 11%
Posílení akcií britské soukromé tiskárny peněz je

reakcí na případný odchod Řecka z eurozóny a
následnou potřebu rychlého vytištění nových
bankovek. Podle servru E15.cz nebudou státní
tiskárny schopny dostatečně rychle navýšit svou
produkci a Řecko se tak obrátí na některé
soukromé firmy. Na plánu odchodu Řecka
z eurozóny pracují již i Evropská komise (EK) a
Evropská centrální banka (ECB). Oznámil to
eurokomisař pro obchod Karl De Gucht.

Ambasador EU v Argentině: ,, nejlepším
řešením sporu o YPF je dohoda"
Tak se vyjádřil ambasador EU v Argentině, Španěl
Alfonso Díez Torres. Dodal, že EU od začátku
respektovala znárodnění ropné společnosti YPF,
která byla z 51% kontrolována španělským
Repsolem. EU se pouze snaží hájit práva
španělského Repsolu, jakožto poškozené
společnosti.

Španělský Repsol nenašel žádná úložiště ropy
v kubánských vodách
Španělská ropná společnost Repsol uvedla, že
první pokus o nalezení ropy v kubánských vodách
zatím nepřinesl žádné výsledky. Proto byla
výzkumná studna, vyvrtaná 50 km od kubánského
pobřeží opuštěna. Mluvčí společnosti Repsol ale
uvedl, že je příliš brzy přemýšlet o zastavení
celého projektu. Nyní společnost shromažďuje
potřebná data, díky kterým rozhodne o
budoucnosti projektu. Výzkum v kubánských
vodách byl započat především z toho důvodu, že
Kuba vyprodukuje pouze polovinu spotřeby ropy.
Proto tak země denně doveze na 100 000 barelů
venezuelské ropy.

Britský premiér David Cameron podpořil
protideficitní plány francouzského prezidenta
Francoise Hollanda
Oba státníci se setkali, poprvé od nástupu
Hollanda do funkce prezidenta, ve Washingtonu.
Podle francouzské AFP britský premiér Cameron
řekl, že jeho na úspory zaměřená vláda je
postavena na podobných základech jako myšlenky
francouzského prezidenta. Od toho se nyní
očekává, že na summitu G8 bude prosazovat svou
prorůstovou politiku. Podle zprávy BBC David
Cameron však varoval Hollanda, že Velká Británie
nebude akceptovat daň na finanční transakce.

Zaměstnanci BHP Billiton budou stávkovat
Počínaje příštím týdnem začnou zaměstnanci
australských uhelných dolů společnosti BHP
Billiton sedmidenní stávku proti přijetí nové
pracovní smlouvy. Podobu nové smlouvy se firma
BHP snaží prosadit už podruhé. Zaměstnanci BHP
však již rok bojují proti dlouhé pracovní době a
přesčasům, kterým jsou horníci vystaveni na celém
světě.
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