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Stručný přehled zahraniční politiky 
České republiky v roce 2012 

 
 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) každý rok tradičně 
zveřejňuje výroční zprávu o zahraniční politice. Takovýto přehled je užitečný jako 
praktická aktuální informace o tom, čím byla charakteristická česká zahraniční 
politika v období uplynulého kalendářního roku, co konkrétně dělalo MZV ČR. Má 
však svůj význam rovněž pro budoucnost - jako součást dlouhodobější historické 
paměti. Pro každou zodpovědnou demokratickou společnost je důležité posilovat 
historickou paměť, zachovat v jejím rámci mimo jiné pro budoucnost i svědectví o 
vývoji zahraniční politiky. Konkrétní formy prezentace takové výroční zprávy či 
přehledu o české zahraniční politice se ovšem vyvíjejí v návaznosti na proměny 
současného světa a jeho informačních prostředků.  
 
Malé ohlédnutí za tímto vývojem: do roku 2009 byla Zpráva o zahraniční politice ČR 
předkládána jen v psané „papírové“ podobě. Od roku 2009 byla tato zpráva 
prezentována kromě tradiční „papírové verze“ rovněž v elektronické formě. Tento 
moderní uživatelský komfort nabídla i zpráva o zahraniční politice České republiky za 
rok 2010 a při jejím zpracování jsme se více orientovali na stručnou a jasnou řeč 
přehledných údajů. Informace o zahraniční politice České republiky za rok 2011 byla 
ještě stručnější – i když věříme, že se to podařilo při zachování vysoké výpovědní 
hodnoty. Rozhodli jsme se tehdy změnit název na „Stručný přehled zahraniční 
politiky ČR v roce 2011“. Ten byl, stejně jako předchozí ročník, zveřejňován již jen v 
elektronické podobě.  
 
„Stručný přehled zahraniční politiky České republiky za rok 2012“ je 
rovněž jen „webový“ a plní tentokráte pouze funkci orientačního úvodu (a 
věříme, že i výše zmíněné „historické paměti“). Podrobnější informace o práci 
jednotlivých sekcí a dalších útvarů MZV ČR najdete na webové (internetové) stránce 
MZV ČR. Tímto kombinovaným způsobem nabídky informací je možno předložit jak 
ohlédnutí v čase, tak současně poskytnout i dynamickou vazbu mezi událostmi 
minulými a současnými. V případě zahraniční politiky a diplomacie je totiž vždy 
vhodné si uvědomovat, že jde o procesy a děje, které jsou dlouhodobější a jejich 
kvalitu či úspěšnost lze jen zřídkakdy měřit jednotkou kalendářního roku. 
 
I tak si však můžeme položit otázku: Jaký byl pro českou zahraniční politiku rok 
2012? Ohlédnutí za tímto rokem nabízí závěr, že šlo mediálně spíše o klidné období. 
ČR nestála před velkými otázkami typu zřízení radarové základny nebo schválení 
Lisabonské smlouvy. Po přípravách nových verzí zásadních dokumentů z roku 2011 
(„Koncepce zahraniční politiky ČR“ a „Bezpečnostní strategie ČR“) bylo určité 
uklidnění logické. Nicméně zdánlivě méně rušné období v zahraniční politice nelze 
automaticky považovat za méně produktivní. Ve skutečnosti profesionální jádro české 
diplomacie pracovalo v roce 2012 velmi intenzivně, i když výsledky této činnosti 
nebyly vždy pro veřejnost patrné.  
 
V oblasti evropské politiky muselo MZV ČR reagovat na další vývoj ekonomické krize, 
hledat řešení, která by nám umožňovala participovat na budoucích změnách 
Evropské unie (EU), aniž by ČR zavazovala nad rámec jejích možností a cílů. 
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Souběžně s tím se uskutečňovaly změny v ekonomickém – či obchodním - rozměru 
diplomacie v gesci MZV ČR. Zvyšovala se jak odbornost diplomatů v ekonomické 
oblasti, tak i jejich schopnost efektivněji podporovat zájmy českých podniků a firem. 
Vedení MZV ČR iniciovalo a podporovalo analytickou práci zaměřenou na možnosti 
větší diversifikace exportu ČR a hledání nových možností podpory exportu. A 
pravděpodobně nejtypičtějším procesem, prováděným s vysokou zodpovědností a 
odborností a s relativně malou publicitou, byla takzvaná optimalizace sítě 
zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Cílem této modernizace byla reforma našeho 
zahraničního zastoupení v takové formě, aby za nižší náklady bylo možno udržovat 
plně funkční síť zastupitelských úřadů, která by byla pružnější, výkonnější a lépe 
přizpůsobená současným realitám světa a přesunům těžišť propojujících 
ekonomickou a politickou moc.   
 
Česká zahraniční politika byla – jak je to v demokratické společnosti žádoucí – 
reflektována jak občany, tak i nezávislými organizacemi a think tanky. Považujeme 
proto za vhodné zmínit, jak práci MZV ČR v roce 2012 hodnotil například think tank 
„Asociace pro mezinárodní otázky“ v publikaci „Agenda pro českou zahraniční 
politiku 2013“: 
 
„Je třeba konstatovat, že se české zahraniční politice daří v tématech, na kterých 
existuje široká shoda, ke kterým diplomacie a státní správa přistupují aktivně a 
která se těší dlouhodobé politické podpoře. Nejlepší výsledky lze nalézt v politice 
vůči sousedům, a to v multilaterální i bilaterální dimenzi. Na první polovinu roku 
2012 připadl druhý semestr českého předsednictví ve Visegrádské skupině. České 
republice se podařilo dosáhnout pokroku ve všech dimenzích spolupráce, které byly 
identifikovány jako prioritní. Visegrád díky společnému úsilí ovlivnil vyjednávání o 
podobě kohezní politiky Evropské unie v příštím víceletém finančním rámci, spustil 
další projekty pro země západního Balkánu a Východního partnerství a dohodl se 
na užší spolupráci v obranných a bezpečnostních záležitostech. 
 
Trend volající po větší otevřenosti a transparentnosti chodu veřejných institucí se 
nevyhnul ani Ministerstvu zahraničních věcí, které je třeba pochválit za celou řadu 
kroků v tomto směru. Na internetových stránkách MZV jsou dnes již snadno 
dohledatelné informace k veřejným zakázkám či rozpočtovým výdajům. 
Ministerstvo také již koncem roku 2011 obnovilo vydávání bulletinu Zahraniční 
politika České republiky, na různých úrovních pak probíhaly konzultace mezi 
ministerstvem a širší odbornou veřejností.“  
 
Tolik názor nezávislé „Asociace pro mezinárodní otázky“ na práci MZV ČR. Následuje 
stručný přehled činnosti MZV ČR na poli zahraniční politiky v roce 2012. 
 
 
 
 
Evropský rozměr české zahraniční politiky 
 
Česká republika a Evropská unie (EU):  

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg reprezentoval ČR na pravidelných 
zasedáních Rady pro obecné záležitosti a aktivně se podílel na debatách o všech 
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klíčových tématech, jež byla v r. 2012 na programu, ať již šlo o ekonomickou 
problematiku, včetně jednání o Víceletém finančním rámci na období 2014 – 2020, o 
rozšíření EU, o přípravu zásadních rozhodnutí Evropské rady (ER) či o další otázky.   

Dlouhodobá finanční krize a hrozba její eskalace postavila EU před úkol vytvořit 
nástroje pro bezprostřední řešení krizové situace a rovněž přijmout opatření, která 
by zabránily jejímu opakování. Na ministerské i pracovní úrovni bylo MZV po celý 
rok aktivně zapojeno do vnitrostátních i unijních debat o dalším vývoji Hospodářské 
a měnové unie a budoucí podobě celé EU, především na základě zprávy předsedy ER 
Hermana van Rompuye „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ a 
následného „Plánu na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové 
unie: zahájení evropské diskuse“ z dílny Evropské komise. Pečlivě byl analyzován 
také významný, i když neformální vklad do této diskuse v podobě zprávy skupiny 11 
ministrů zahraničí členských států EU.  

MZV ČR prostřednictvím SZ Brusel a sítě ambasád v roce 2012 úzce spolupracovalo s 
Dánskem a Kyprem - zeměmi, které v daném roce předsedaly Radě EU – a v souladu 
s českými zájmy je podporovalo v prosazování předsednických priorit.  

Pozornost byla průběžně věnována řešení řady institucionálních otázek EU, mezi něž 
patřily práce na návrhu rozhodnutí Evropské rady o počtu členů Evropské komise, 
jednání týkající se návrhu Nařízení Evropského Parlamentu (EP) a Rady o statutu a 
financování politických stran a evropských politických nadací, sjednání dohody EP a 
Rady o přístupu EP k utajovaným skutečnostem Rady a další. Pokud jde o činnost 
EP, s velkou pozorností byla sledována jednání Ústavního výboru, který se 
opakovaně zabýval přípravou stanoviska EP k tzv. českému protokolu o aplikaci 
Charty základních práv EU v ČR či jednání Petičního výboru o některých evropských 
minulostních otázkách.  

MZV aktivně naplňovalo jednu z priorit zahraniční a unijní politiky ČR: podporu 
pokračujícímu procesu rozšiřování EU. V březnu 2012 Rada rozhodla udělit 
kandidátský status Srbsku, v červnu byla zahájena přístupová jednání mezi EU a 
Černou Horou. Úspěšně pokračovaly ratifikace přístupové smlouvy Chorvatska a 
přístupová jednání mezi EU a Islandem. S cílem zviditelnit a politicky posílit 
historicky úspěšnou politiku rozšíření EU uspořádalo MZV ČR v říjnu 2012 
konferenci Pražský rozšiřovací dialog. 

MZV se aktivně zapojilo do naplňování Strategie EU pro Dunajský region. 

MZV se rovněž podílelo na přípravě Strategie působení ČR v EU. 

 

Česká republika a členské země Evropské unie (EU) a Evropského 
hospodářského prostoru (EHP):  

Vztahy ČR s členskými zeměmi EU a EHP se vyvíjely harmonicky, tyto země 
představují pro ČR tradiční partnery. Partnerství s těmito zeměmi se uskutečňuje 
formou vzájemného otevřeného dialogu o aktuálních otázkách evropské a světové 
politiky a hledání vzájemného porozumění v oblastech, kde máme rozdílné pozice, a 
společným vystupováním v těch oblastech, kde se v postojích shodujeme. Konkrétní 
agenda dialogu se odvíjela od klíčových událostí, kterými Evropa, resp. EU, 
procházela (viz předchozí kapitola).  
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Vztahy ČR se sousedními i dalšími státy regionu střední Evropy byly i v roce 2012 
velmi čilé s vysokým počtem návštěv a společných aktivit.  

Nejvýznamnější akcí roku v česko-slovenských vztazích bylo bezesporu společné 
zasedání vlád na podzim 2012.  

Velmi významné akcenty v česko-německé relaci přinesla říjnová návštěva 
spolkového prezidenta Joachima Gaucka, které předcházelo vyjádření lítosti a 
historické odpovědnosti SRN za vyhlazení Lidic a Ležáků. Česká diplomacie také 
podstatným způsobem přispěla k završení mnohaleté kauzy tzv. Chebského lesa. 
Významný impuls v česko-saských vztazích přineslo zřízení Saské kontaktní kanceláře 
v Praze v červnu 2012 a slavnostní akce k 20. výročí Společného prohlášení 
ministerských předsedů ČR a Saska o spolupráci v prosinci 2012.  

Vazby se sousedním Polskem jsou posilovány mj. díky dokončovaným 
infrastrukturním projektům, prohlubuje se přeshraniční spolupráce, registrováno je 
již více než 200 partnerství mezi českými a polskými městy a obcemi. 

Ve vztazích s Rakouskem je na politické úrovni vedena věcná debata o odlišně 
vnímaných otázkách. Jako vstřícné gesto nad rámec české legislativy a mezinárodních 
závazků v oblasti přeshraničního procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
proběhla ve Vídni v květnu 2012 veřejná diskuse k dostavbě JE Temelín.  

Pokračovala implementace švýcarského příspěvku ke snižování hospodářských a 
sociálních rozdílů rozšířené EU prostřednictvím Programu švýcarsko-české 
spolupráce. Společně s dalšími členskými zeměmi usilovala ČR neúspěšně o zrušení 
ochranné doložky k Dohodě o volném pohybu osob (tzv. ventilová klauzule).  

Uskutečnily se pravidelné konzultace mezi ministerstvy zahraničních věcí ČR a 
Lichtenštejnska v květnu 2012 ve Vaduzu.  

Byla zahájena práce na textu nového Akčního plánu strategického partnerství mezi 
Českou republikou a Francií na období 2014 - 2016. 

V první polovině roku pokračovalo české předsednictví V4, jehož 
nejvýznamnějšími akcemi byly summit předsedů vlád, kteří v jeho rámci podepsali 
společný dopis adresovaný předsedům Evropské rady, Evropské komise a 
Evropského parlamentu ohledně priorit V4 při přípravě červnové Evropské rady, dále 
zasedání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Východního partnerství, Dánska a 
pobaltských zemí (5. 3. 2012), při kterém byl spuštěn nový program Mezinárodního 
visegrádského fondu "Visegrad 4 Eastern Partnership". V roce 2012 byla také 
ustavena společná think-tanková platforma "Think Visegrad", čímž byla naplněna 
další z priorit českého předsednictví  V4.  

 

 

Česká republika a země východní Evropy a Rusko:  

ČR dlouhodobě patří mezi nejaktivnější zastánce spolupráce EU se zeměmi východní 
Evropy. Významným příspěvkem ČR k projektu Východnímu partnerství (VP) bylo 
v roce 2012 uspořádání neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí V4, 
Východního partnerství a hostů (Dánsko - coby předsednické země EU, Estonsko, 
Litva, Lotyšsko, komisařka Catherine Ashtonová a komisař Štefan Füle), které 
proběhlo dne 5. března v Praze. Byl zahájen program Mezinárodního visegrádského 
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fondu „V4EaP“. V roce 2012 vyčlenilo MZV ČR prostředky na konkrétní projektové 
aktivity na podporu občanské společnosti v zemích VP, a to v celkové výši 5 milionů 
Kč. 

V bilaterálních vztazích mezi ČR a Ruskou federací bylo v roce 2012 pozitivně 
navazováno na spolupráci z let minulých. Vztahy mezi ČR a Ukrajinou se v roce 
2012 nadále normalizovaly a tento trend neovlivnilo ani udělení azylu manželovi 
bývalé UA premiérky Oleksandrovi Tymošenkovi. V květnu byl otevřen zastupitelský 
úřad ČR v Jerevanu, takže nyní má ČR své diplomatické zastoupení ve všech šesti 
zemích VP. 

Česká republika a země jihovýchodní Evropy a Turecko:  

Tento region je předmětem tradičního zájmu české zahraniční politiky. ČR zde 
investuje, významná je i krajanská komunita. Z těchto důvodů se česká diplomacie 
věnovala regionu velmi intenzivně, proběhla řada návštěv ústavních činitelů a 
konzultací na pracovní a expertní úrovni, sektorových jednání. ČR se zde profiluje i s 
projekty rozvojové spolupráce.  

ČR dlouhodobě aktivně podporuje proces rozšiřování EU. I díky přispění ČR bylo 
v roce 2012 rozhodnuto o udělení statusu kandidátské země Srbsku a o zahájení 
přístupových rozhovorů s Černou Horou. V zájmu posílení informovanosti veřejnosti 
o pozicích ČR umístilo MZV na vlastní webovou stránku informační materiál „Česká 
zahraniční politika a region západního Balkánu“.  

 

Klíčové bilaterální relace  

(Tato část nemůže být kvůli omezenému rozsahu tohoto úvodu zcela vyčerpávající, a 
proto se může zdát, že „něco chybí“, případně, že by byla vhodnější jiná sekvence 
jmenovaných relací dle významu. Jsme si vědomi, že výběr bilaterálních relací 
v tomto stručném úvodu nemůže uspokojit nároky a očekávání všech čtenářů. 
Kompletnější informace o bilaterální politice ČR si mohou zájemci kdykoliv najít 
prostřednictvím průběžně aktualizovaných informací relevantních sekcí na webu 
MZV ČR.) 

Slovensko:  
 
Po předčasných volbách na Slovensku a po ustavení nové politické reprezentace SR 
došlo k celé řadě setkání ČR-SR na nejvyšší úrovni. Bezesporu největší akcí roku bylo 
společné zasedání vlád na podzim 2012. Obě strany je považují za potvrzení 
strategické vazby mezi našimi zeměmi a vyvrcholení dialogu na vládní úrovni. 
Zasedání se uskutečnilo v době oslav založení společného státu Čechů a Slováků a 
připomínky 20 let od rozdělení ČSFR a následného vzniku dvou nových států ČR a 
SR. Ve stejném duchu se v Brně v listopadu konalo další zasedání Česko-slovenského 
diskusního fóra, kde si zástupci obou států připomněli vznik samostatné české a 
slovenské diplomacie. 
 
Německo:  

Strategickou povahu vztahu v politickém i ekonomickém rozměru potvrdily v roce 
2012 návštěvy spolkových ústavních činitelů v ČR - spolkového prezidenta, předsedy 
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Spolkového sněmu, spolkové kancléřky a spolkového ministra zahraničních věcí.  Obě 
země v zásadě sdílely podobné postoje v EU - např. v otázkách finanční disciplíny 
nebo konkurenceschopnosti EU. Jak již bylo zmíněno výše - významné akcenty 
přinesla říjnová návštěva spolkového prezidenta Joachima Gaucka, které předcházelo 
vyjádření lítosti a historické odpovědnosti SRN za vyhlazení Lidic a Ležáků. ČR 
opakovaně podporovala aktivity Česko-německého fondu budoucnosti a nepřímo tak 
utužovala česko-německý občanský dialog. Významný impuls v česko-saských 
vztazích přineslo zřízení Saské kontaktní kanceláře v Praze v červnu 2012 a slavnostní 
akce k 20. výročí Společného prohlášení ministerských předsedů ČR a Saska o 
spolupráci v prosinci 2012.  

Polsko:  

Česko-polské vztahy se dynamicky vyvíjejí, vyznačují se úzkými kontakty na všech 
úrovních a nabývají stále významnější strategický charakter ve všech klíčových 
oblastech. Polsko je po Německu a Slovensku třetím nejvýznamnějším obchodním 
partnerem ČR. Odrazem výborných vztahů mezi našimi zeměmi je i častá frekvence 
návštěv vysokých státních činitelů. V prosinci navštívil Polsko prezident Václav Klaus. 
Vazby mezi sousedními zeměmi posilují i díky dokončovaným infrastrukturním 
projektům. Prohlubuje se přeshraniční a regionální spolupráce, registrováno je již 
více než 200 partnerství mezi českými a polskými městy a obcemi. Podél společné 
hranice aktivně působí 6 euroregionů a české kraje spolupracují s polskými 
vojvodstvími. Česko-polské fórum, založené ministerstvy zahraničních věcí obou zemí 
v r. 2008, se stalo důležitou platformou pro aktivní spolupráci nevládních organizací, 
škol a obcí. 

Rakousko:  
 
Rakousko patří mezi důležité zahraničněpolitické a obchodně-ekonomické partnery 
ČR.  V listopadu 2012 uskutečnil státní návštěvu Rakouska prezident Václav Klaus. 
Na politické úrovni je vedena věcná debata o některých odlišně vnímaných otázkách, 
která přispívá k budování a rozvíjení dobrého sousedství. V roce 2012 pokračovala 
činnost Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu 
dědictví. Intenzivně se rozvíjela přeshraniční spolupráce mezi kraji a příhraničními 
spolkovými zeměmi. Rakousko je po Nizozemsku a SRN třetím největším investorem 
v ČR. V roce 2012 bylo Rakousko sedmým největším obchodním partnerem ČR, 
zároveň je šestým nejdůležitějším exportním trhem a sedmým největším dovozcem 
do ČR.  
 
Maďarsko:  

Maďarsko považujeme za významného partnera, se kterým máme velmi dobré 
kontakty na bilaterální, regionální i multilaterální úrovni.   Bilaterálním jednáním 
dominují témata evropské agendy, zahraničněpolitické, ekonomické a kulturní 
spolupráce. Dialog nejvyšších politických představitelů obou zemí se vyznačuje 
pravidelností a četnost návštěv odpovídá pojetí vztahů sousedních zemí. Intenzivně 
jsou rozšiřovány bilaterální styky na nižších úrovních. Spolupráce s Maďarskem se 
úspěšně rozvíjí i v rámci regionální spolupráce, kde je pro obě země prioritním 
formátem Visegrádská skupina, ale i v multilaterální rovině v rámci EU a NATO. 
Dialog nejvyšších politických představitelů obou zemí se vyznačuje pravidelností 
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a četnost návštěv a odpovídá pojetí vztahů sousedních zemí. Důkazem toho byla i 
oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Maďarska Jánose Martonyiho v ČR, 
která se uskutečnila v únoru 2012 i státní návštěva prezidenta ČR Václava Klause 
v Maďarsku, začátkem prosince 2012. 

 

 
USA: 

Na utváření dvoustranných vztahů ČR a USA se v tomto období výrazně podílelo 
zastupování zájmů USA v Sýrii a účast americké firmy Westinghouse v tendru na 
dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Pokračovala jednání o nové bilaterální 
investiční dohodě i konkrétní spolupráce v oblasti podpory lidských práv a 
demokracie ve světě. Spolupráce ČR a USA v Afghánistánu směřovala v roce 2012 
k závěru působení českého Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) 
ve východoafghánské provincii Lógar, spadajícího pod transformující se misi ISAF 
(International Security Assistance Force). V květnu 2012 schválil summit NATO v 
Chicagu jako součást tzv. Smart Defence projekt Mnohonárodního střediska 
leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Center – MATC), který by se měl 
stát hlavním stavebním kamenem česko-americké spolupráce v oblasti vrtulníkového 
výcviku.  

Relace byla tradičně bohatá stykovými akcemi, a to i na nejvyšší úrovni. V září 2012 
se ve Washingtonu setkal ministr zahraničních věcí Karwl Schwarzenberg s 
americkou ministryní zahraničních věcí H. R. Clintonovou, v lednu a v listopadu 2012 
jednal ministr obrany Alexander Vondra tamtéž s ministrem obrany USA L. Panettou 
a v prosinci 2012 byla během návštěvy Prahy přijata ministrem zahraničních věcí 
Karlem Schwarzenbergem a předsedou vlády Petrem Nečasem ministryně 
zahraničních věcí H. R. Clintonová.  

V rovině vztahu EU-USA po celý rok 2012 zasedala Pracovní skupina na vysoké 
úrovni pro pracovní místa a růst, jejíž závěrečná zpráva z února 2013 odstartovala 
přípravu jednání o dohodě o obchodním a investičním partnerství EU a USA 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).  
 
Kanada: 
 
Bilaterální relace ČR a Kanady byla bohužel nadále zatížena problémem kanadských 
víz pro občany ČR. Jednání o řešení tohoto problému příliš nepokročila. Kanada 
dosud nestanovila žádný konkrétní termín zrušení vízové povinnosti. V relaci EU a 
Kanady pokračovala jednání o obchodní a ekonomické dohodě (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement – CETA) i rámcové dohodě (Strategic Partnership 
Agreement – SPA). 

 

Bývalý „třetí svět“, který přestává být periferií 
 
Současná světová diplomacie dosud hledá širší konsenzus kolem toho, jak nahradit 
anachronický termín „třetí svět“. Bývaly tak označovány země Afriky, Asie a Latinské 
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Ameriky v dobách, kdy se svět dělil na dva ideologicky znepřátelené bloky – které mj. 
soupeřily také o vliv v onom „třetím světě“. Od počátku 90. let však je stále zjevnější, 
že již nejde o žádný „třetí svět“ ve smyslu podřízenosti a ekonomické inferiority. 
V roce 2012 bylo zcela zjevné, že se naplno odehrává proces, který americká 
diplomacie nazývá „přesunem ekonomického a strategického těžiště“ – ve prospěch 
právě oněch zemí bývalého „třetího světa“. Nyní jde o to, jak se s těmito změnami 
vyrovnat a jak nejlépe adaptovat naši diplomacii a obchodní strategii na nové 
podmínky. Česká diplomacie byla a je schopna analyzovat tento trend a uskutečňuje 
opatření, která by měla naši zemi a její ekonomiku lépe začlenit do současných 
globálních hodnotových řetězců v rámci zmíněného přesunu strategických těžišť 
ekonomického vlivu a moci. V „Koncepci zahraniční politiky ČR“ z roku 2011 
je explicitně zmíněn úkol vyhledávat v mimoevropských zemích 
příležitosti k většímu uplatnění našich firem a podniků v zájmu 
diversifikace exportu ČR. To bylo rovněž jedno z hlavních těžišť působení české 
diplomacie v Africe, Asii a Latinské Americe v roce 2012.  
 
Subsaharská Afrika: 
 
Rok 2012 se nesl především ve znamení zintenzivnění aktivit na poli ekonomické 
diplomacie a v zájmu diverzifikace trhů i podpory českého exportu do států 
subsaharské Afriky. Hlubšímu rozvoji politických vztahů a rovněž tak i potenciální 
spolupráci ve vojensko-bezpečnostní oblasti byla věnována jednání ministra Karla 
Schwarzenberga s jeho protějšky a náměstka ministra Tomáše Duba, který rovněž 
vykonal několik cest do subsaharského regionu. Významnou oblastí pro rozvoj 
bilaterálních vztahů bylo i pokračování v poskytování různých forem zahraniční 
rozvojové pomoci vybraným africkým státům. 

Potvrzením zájmu o intenzivnější spolupráci s Českou republikou byly návštěvy 
afrických ministrů zahraničních věcí nebo ekonomických ministrů (Súdán, Benin, 
Gabon), stejně jako i znovuobnovení činnosti velvyslanectví Nigerijské federativní 
republiky v Praze. 

 

Blízký východ: 

I v roce 2012 pokračoval dramatický vývoj v regionu Blízkého východu a severní 
Afriky, který si vyžádal aktivní přístup a adekvátní reakce české zahraniční politiky 
jak v bilaterálním rámci, tak v kontextu EU.  

Vrcholným bodem česko-izraelských vztahů bylo v roce 2012 první společné 
zasedání vlád obou zemí (Government-to-Government, G2G), které se uskutečnilo 
v květnu v Praze. Za obě strany se jej účastnilo po osmi ministrech včetně premiérů. 
V květnu a červnu se konala největší „česká“ kulturní akce v historii vzájemných 
styků: Dny Prahy v Izraeli. Na jejím otevření se podílela i předsedkyně PSP ČR 
Miroslava Němcová.  

V roce 2012 intenzivně pokračovala česká rozvojová spolupráce na palestinských 
autonomních územích. Tak jako v předchozím období to bylo především rozšíření 
elektrifikační sítě v oblasti Tubás. Mimo to začaly i projekty v dalších významných 
oblastech – správě vodních zdrojů a elektrovoltaice. S českými projekty se osobně 
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seznámil i ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg při své oficiální návštěvě 
Izraele a palestinských území. 

Česká republika usilovala o zastavení násilí v Sýrii, vyzývala všechny zúčastněné 
strany konfliktu, aby upustily od vojenských operací, a podporovala mírové, nikoli 
vojenské řešení syrské krize. Jako člen NATO, EU a OSN jednala se svými partnery 
o dalším postupu v řešení krize, pro jehož dosažení je nutno zahrnout všechny 
důležité hráče na mezinárodní scéně. Vzhledem k tomu, že válka v Sýrii měla za 
následek obrovské počty uprchlíků a humanitární katastrofa se s postupem času 
prohlubovala, zapojovala se Česká republika intenzivně do humanitární pomoci 
poskytované Sýrii i okolním zemím ze strany mezinárodního společenství.      

Ve vztahu k Egyptu, který procházel transformačním obdobím po „lotosové“ 
revoluci, se Česká republika soustředila na udržení pozice významného obchodního 
partnera a  investora, k čemuž významnou měrou přispěla dubnová návštěva ministra 
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga doprovázeného podnikatelskou delegací.  
Česká republika se zapojila do humanitární pomoci Libyi při odstraňování následků 
vnitřního konfliktu, současně navázala kontakty s novou libyjskou administrativou 
s cílem obnovy tradičně významných hospodářských vztahů. 

Mezi prioritní země exportní strategie České republiky patřil v roce 2012 Irák, což se 
odrazilo i na intenzitě bilaterální relace. V lednu navštívil Českou republiku irácký 
vicepremiér H. al-Šahristání a mezi nejvýznamnější návštěvy v České republice 
patřila říjnová návštěva iráckého premiéra N. al-Málikího v čele delegace iráckých 
ministrů a dalších předních představitelů státní správy. V červnu navštívil Irák  s 
početnou podnikatelskou delegací ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.  

Zvláštní pozornost byla věnována rozvoji vztahů se zeměmi Zálivu. V dubnu navštívil 
Českou republiku ministr financí Království Saúdské Arábie I. Al Asaf, který se svým 
resortním protějškem Miroslavem Kalouskem podepsal Dohodu o zabránění dvojímu 
zdanění. V listopadu navštívil Království Saúdské Arábie ministr zemědělství Pavel 
Bendl. Mezi nejdůležitější cesty do regionu v roce 2012 patřila návštěva ministra 
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Bahrajnském království a ve Státě Katar. 

Česká republika se v roce 2012 aktivně zapojila do práce mezinárodní Skupiny přátel 
Jemenu (Friends of Yemen), jež si klade za cíl pomoci jemenské vládě a stabilizovat 
situaci v zemi. V červenci 2012 schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí 
humanitární pomoci Jemenu ve výši 4 mil. Kč. Pomoc byla poskytnuta 
prostřednictvím Světového potravinového programu, který  v Jemenu realizuje pět 
humanitárních programů zaměřených na okamžité potřeby obyvatel postižených 
konfliktem a uprchlíků.  

I během roku 2012 pokračovala Česká republika v posilování spolupráce se zeměmi 
severní Afriky. Hlavními mezníky této snahy se stala návštěva prezidenta republiky 
Václava Klause v Marockém království v dubnu 2012, během níž obě strany 
vyhodnotily dosavadní vztahy a vytyčily priority politické i ekonomické spolupráce 
pro další období. Následná návštěva ministra zahraničí Karla Schwarzenberga 
v Marockém království v červnu 2012 potvrdila oboustranný zájem na prohloubení 
vztahů, mj.  v kontextu přidruženého členství Maroka v EU (tzv. statut avancé).    S 
Alžírskem  se podařilo dokončit jednání o Dohodě o spolupráci v oblasti obrany. 
Česká republika aktivně podporovala během roku 2012 transformační proces 
v Tunisku s perspektivou budoucí spolupráce v oblasti  demokratizačního procesu.  
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V rámci regionálních integračních uskupení se Česká republika podílela na práci 
Unie pro Středomoří. Svou aktivní účastí na jednáních přispěla k definování a 
zahájení významných projektů v oblasti jižního sousedství EU, např. na poli 
energetiky, univerzitního vzdělání, výzkumu či vodohospodářství. Ve vztahu k Lize 
arabských států se ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg zúčastnil 
ministerského zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře v listopadu 2012.  
Šlo o druhé zasedání tohoto formátu, které bylo pokračováním dialogu mezi EU a 
LAS k regionálním otázkám a vzájemné spolupráci.  

 

Asie: 

V roce 2012 Česká republika pokračovala v úspěšném rozvíjení komplexních vztahů 
s asijskými zeměmi, aktivně se účastnila multilaterálních fór v regionu a podporovala 
činnost relevantních mezinárodních organizací týkající se dění v asijsko-
tichomořském teritoriu. Politický, bezpečnostní a ekonomický význam Asie a 
Tichomoří v roce 2012 pokračoval ve vzestupu a Česká republika na tento dynamický 
trend reagovala jak vysokou frekvencí návštěv vysokých představitelů v regionu, na 
kterých je doprovázely početné skupiny zástupců českých firem. Bylo rozhodnuto o 
posílení sítě českých zastupitelských úřadů.  

Česká republika dosáhla pokroku v rozvoji ekonomické spolupráce s Čínskou 
lidovou republikou, kde v průběhu roku 2012 probíhal proces výběru nového 
vedení státu. Významným impulsem byla účast předsedy vlády ČR Petra Nečase na 
jednání 16 středoevropských a východoevropských zemí s čínským premiérem Wen 
Ťia-pao v dubnu ve Varšavě, která vytvořila konkrétní příležitosti pro prohloubení 
bilaterální spolupráce.  

Mezi nejdůležitější cesty v roce 2012 patřily návštěva prezidenta republiky Václava 
Klause v Malajsii a Indonésii v červenci a návštěvy ministra zahraničních věcí 
Karla Schwarzenberga na Filipínách a ve Vietnamu v březnu. Mezi 
nejvýznamnější návštěvy v České republice se zařadilo říjnové setkání prezidenta 
Kazachstánu N. Nazarbajeva s prezidentem Václavem Klausem v Praze a návštěvy 
ministra průmyslu a obchodu Indie a státní ministryně zahraničí Indie v Praze a Brně 
během podzimu, kde se setkali se svými českými protějšky. Obchodním a 
ekonomickým aspektům se v průběhu roku věnovala rovněž celá řada odborných 
setkání, konferencí a akcí za účasti českých i zahraničních exportérů.  

Česká republika pokračovala v roce 2012 v důsledném sledování oblasti dodržování 
standardů lidských práv v zemích asijského regionu. Toto téma bylo přednostně 
zařazováno na agendu bilaterálních jednání s partnery. Na poli různých 
mezinárodních organizací Česká republika vyjadřovala aktivní podporu krokům 
směřujícím ke zlepšení lidskoprávních standardů a připojovala se ke kritickým 
demarším Evropské unie. Jednou z priorit České republiky byla podpora reformního 
úsilí v Myanmaru/Barmě, které v červenci podpořil v rámci své návštěvy v zemi i 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.  

Zvýšenou pozornost věnovala Česká republika bezpečnostním otázkám spojeným 
s dlouhodobým vývojem v regionu. Pokračovalo intenzivní zapojení České republiky 
do stabilizace a ekonomické rekonstrukce Afghánské islámské republiky, kde 
probíhal proces předávání odpovědnosti za bezpečnost do rukou afghánské vlády. 
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Z toho důvodu začala v roce 2012 příprava na ukončení projektových aktivit českého 
Provinčního rekonstrukčního týmu a jejich částečné převzetí zastupitelským úřadem 
v Kábulu.  

Česká republika rovněž velmi pozorně sledovala vývoj na Korejském poloostrově 
a několikrát vyjádřila znepokojení nad provokativními kroky KLDR ve formě testů 
balistických raket.  

Česká republika v roce 2012 pokračovala v podpoře vytváření regionálních 
integračních uskupení a prohlubování jejich vazeb s Evropou. Nejviditelnějším 
projevem aktivního přístupu České republiky byla účast prezidenta republiky Václava 
Klause na listopadovém summitu ASEM v Laosu. Velký význam přikládá Česká 
republika vztahům s ASEAN. Náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška se 
účastnil dubnového ministerského zasedání zemí EU a ASEAN v Bruneji.  

Důležitým prvkem české zahraniční politiky vůči asijskému regionu byla i v roce 2012 
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Mezi priority zahraniční 
rozvojové spolupráce patřily Mongolsko, Afghánistán a Vietnam. Lokální rozvojové 
projekty ale směřovaly do celé řady dalších zemí, včetně Pákistánu, Srí Lanky nebo 
Myanmaru/Barmy. Mezi humanitární aktivity patřilo zařazení několika dětských 
pacientů se srdečními chorobami z Myanmaru/Barmy do programu MEDEVAC, 
v rámci kterého podstoupily v České republice nezbytné lékařské zákroky.   

Česká republika se v rámci své zahraniční politiky soustředila v roce 2012 rovněž na 
dílčí praktické cíle, které usnadňují českým občanům pobyt a práci v zahraničí. 
Příkladem může být snaha o dohodu s Austrálií v otázce pracovní dovolené nebo tlak 
na uznávání řidičských průkazů vydávaných v České republice v Austrálii a Novém 
Zélandu.  

Latinská Amerika a Karibik (LAC): 

Přestože region Latinské Ameriky a Karibiku nepatří z pohledu české zahraniční 
politiky k oblastem, na něž se soustřeďuje největší pozornost, dařilo se i v roce 2012 
prohlubovat vzájemné politické, obchodně-ekonomické i kulturní vztahy. Realita 
rostoucího významu některých zemí v mezinárodní politice, především Brazílie a 
Mexika, a nárůst jejich ekonomického potenciálu posílily zájem o nové trendy nejen 
v přístupu k regionu jako celku, ale také k rozvoji bilaterálních vztahů.  

Výrazem zájmu ČR o region Latinské Ameriky a Karibiku je především rozhodnutí o 
otevření zastupitelského úřadu v Kolumbii a také intenzivní práce na dokumentu 
Strategie vztahů České republiky se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, jehož 
pracovní verze byla dokončena. 

V průběhu roku 2012 navštívil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba Ekvádor a 
Kolumbii, kardinál Dominik Duka Peru.  

V roce 2012 bylo v regionu Latinské Ameriky a Karibiku schváleno celkem 9 malých 
lokálních projektů v celkové hodnotě 2,3 milionu Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 
projekty v celkem sedmi zemích (Kolumbie, Kuba, Nikaragua, Salvador, Peru, 
Paraguay a Svatá Lucie). Dodatečně byl ještě schválen projekt pro Peru a Ekvádor. 
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V roce 2012 poskytla ČR Haiti humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu Kč v souvislosti 
s ničivým zemětřesením v roce 2010 a potřebou obnovy země. 

 

Multilaterální rozměr české zahraniční politiky  

Organizace spojených národů (OSN): 

S cílem přispět k posílení závazků států k zabezpečení jaderných materiálů a 
prosazování opatření, která mají zabránit činům jaderného terorismu, se delegace 
ČR, vedená místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Karlem 
Schwarzenbergem, ve dnech 26. – 27. 3. 2012 aktivně zúčastnila 2. Summitu o 
jaderné bezpečnosti v Soulu (NSS 2012). 

Vlastní iniciativou ČR na poli jaderného odzbrojení, kontroly zbrojení, nešíření zbraní 
hromadného ničení a jaderné bezpečnosti bylo uspořádání druhého ročníku 
konference k tzv. Pražské agendě ve dnech 16. – 17. 4. 2012 v Černínském paláci za 
účasti českých i zahraničních vládních představitelů, nevládních odborníků, 
akademiků a studentů. 

K diplomatickému úsilí mezinárodního společenství o nalezení řešení kritické situace 
vyvolané vnitrostátním konfliktem v Sýrii přispěla ČR vysláním 3 vojenských 
pozorovatelů, kteří se od května do srpna 2012 zapojili do práce mezinárodní mírové 
pozorovatelské mise OSN v Sýrii (UNSMIS). 

Ve dnech 25. 9. – 1. 10. 2012 se v New Yorku za účasti více než 100 hlav států a vlád a 
přes 70 ministrů konala všeobecná rozprava 67. zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů (OSN). Delegaci ČR vedl prezident republiky Václav 
Klaus, kterého doprovázel místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg. Prezident Klaus zde vystoupil s národním projevem ČR a také jednal 
s prezidenty Maďarska, Moldavska, Mongolska a Rakouska. Ministr Schwarzenberg 
se setkal se svými protějšky z Andorry, Barmy/Myanmaru, Bhútánu, Brazílie, 
Džibutska, Guineje, Iráku, Kataru, Kosova, Salvadoru, Senegalu, Srí Lanky, Švýcarska 
a Zimbabwe. Ministr Schwarzenberg se dále zúčastnil zasedání na vysoké úrovni 
na téma vlády práva, schůzky ministrů zahraničních věcí EU, politického dialogu EU-
USA, zasedání na podporu urychlení vstupu v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu 
jaderných zkoušek, ministerského zasedání ke konceptu odpovědnosti chránit, 
k záležitostem Mezinárodního trestního soudu a setkání Skupiny přátel Jemenu. 

Náměstek generálního tajemníka OSN pro komunikaci a poskytování informací 
veřejnosti Peter Launsky-Tieffenthal navštívil ČR ve dnech 22. – 23. 11. 2012, aby se 
zúčastnil slavnostního zahájení činnosti Informačního centra OSN a agentur OSN se 
sídlem v Praze (WHO, UNICEF a UNHCR) v nových prostorách. P. Launsky-
Tieffenthal během svého pobytu jednal s náměstkem ministra zahraničních věcí 
Vladimírem Galuškou a vedoucími pražských kanceláří agentur OSN. 

 

Severoatlantická aliance (NATO): 
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Česká republika v roce 2012 vystupovala v kontextu Strategické koncepce NATO 
z roku 2010 spočívající na třech hlavních pilířích, jimiž jsou kolektivní obrana, 
zvládání krizí a kooperativní bezpečnost. Pokroky členských států v naplňování 
Strategie zhodnotil v květnu 2012 summit NATO v Chicagu. 

Kolektivní obrana i nadále zůstává základní úlohou NATO. V této oblasti Aliance 
zhodnotila svou politiku obrany a odstrašení (Deterrence and Defence Posture 
Review). V oblasti rozvoje schopností a obranného plánování byl přijat tzv. obranný 
balíček, který reflektuje potřebu co nejefektivněji rozvíjet alianční schopnosti v situaci 
snižujících se výdajů na obranu. 

V oblasti zvládání krizí i nadále hrála dominantní roli pokračující alianční operace 
v Afghánistánu (ISAF), která se soustředila především na proces předávání 
zodpovědnosti za bezpečnost země do afghánských rukou (tzv. tranzice). Summit 
potvrdil, že tento proces bude společně s operací ISAF završen do konce roku 2014. I 
po tomto datu však budou alianční výcvikové, podpůrné a asistenční aktivity 
pokračovat formou nové, výrazně menší nebojové mise. V roce 2012 dále pokračovaly 
také alianční operace v Kosovu (KFOR), ve Středomoří (Active Endeavour) a 
v pobřežních vodách Afrického rohu (Ocean Shield). ČR působila v kontingentu ISAF 
v celkovém počtu do 640 osob, přičemž největší část těchto sil zajišťovala bezpečné 
působení českého Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar. Účast ČR v 
KFOR se pohybovala do 10 osob (mandát do 15 osob). ČR se v rámci NATO rovněž 
zapojila do ostrahy vzdušného prostoru pobaltských zemí (airpolicing). V rámci 
tohoto zapojení byly nasazeny 4 letouny JAS-39 Gripen a pozemní personál v počtu 
do 64 osob. 

V oblasti kooperativní bezpečnosti (partnerství) NATO nadále rozvíjelo 
spolupráci jak v tradičních partnerských formátech, tak se zeměmi stojícími mimo ně 
(tzv. globálními partnery). Politicky i prakticky nejzávažnějším problémem v oblasti 
partnerské spolupráce byla její blokace v důsledku vyhrocených vztahů mezi 
Tureckem a Izraelem. ČR konzistentně podporovala zefektivnění systému partnerství 
tak, aby nediskriminoval žádného partnera dle příslušnosti k určitému formátu, a 
usilovala o rozvoj spolupráce s partnery na základě reciprocity, vzájemné výhodnosti 
a pragmatičnosti. 

Prvním významným krokem v oblasti zintenzivnění regionální bezpečnostní 
spolupráce v rámci V4 se stala deklarace “Responsibility for a Strong NATO“ 
vydaná v dubnu 2012 před aliančním summitem v Chicagu. 

Hlavním tématem dění v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky 
(CSDP) v průběhu roku 2012, zejména pak v jeho druhé polovině, bylo zahájení 
příprav Evropské rady 2013 k CSDP. Závěry Evropské rady v prosinci 2012 definovaly 
základní tematický rámec pro plánovanou ER 2013: Viditelnost a rozvoj CSDP – 
Rozvoj obranných schopností – Evropský obranný průmysl a trh.  

Z hlediska misí a operací byl rok 2012 v civilní části charakterizován jednak 
rozšířením počtu civilních misí CSDP na území Afriky o tři nové mise (EUCAP 
NESTOR v Africkém rohu, EUCAP Sahel Niger a EU AVSEC Jižní Súdán), přičemž 
čtvrtá je ve stadiu příprav (Libye), a dále procesem zhodnocení civilních misích 
s cílem dosažení jejich efektivnějšího působení. V důsledku tohoto procesu se 
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přistoupilo k optimalizacím personálního složení misí EULEX Kosovo (účast za ČR 
do 42 expertů), EUPOL Afghánistán (účast za ČR do 13 expertů) a EUMM Gruzie 
(účast za ČR do 16 expertů). Ve vojenské oblasti nadále pokračovaly (se změnami 
pouze operativního rázu) protipirátská operace EU NAVFOR Atlanta (za ČR 3 
důstojníci) a operace EUFOR v Bosně a Hercegovině (za ČR 2 důstojníci). 

 

OBSE: 

Česká republika se stejně jako v minulých letech zasazovala o efektivní působení 
OBSE a o zachování rovnovážného působení ve všech dimenzích jejích aktivit. Trvalý 
zájem spolupodílet se na činnosti OBSE prokázala ČR jako hostitelská země zasedání 
Ekonomického a environmentálního fóra OBSE (Praha, 12. – 14. 9. 2012) a jako 
země, která se soustavně zapojuje do volebních monitorovacích aktivit OBSE a vysílá 
své experty do polních misí OBSE.  

Vyvrcholením celoročních aktivit OBSE v roce 2012 bylo zasedání ministrů 
zahraničních věcí účastnických států v Dublinu ve dnech 6. - 7. 12. 2012. ČR, 
zastoupená prvním náměstkem ministra zahraničí, podtrhla potřebu udržení acquis 
Organizace a dodržování přijatých závazků účastnickými státy. Zásadním výstupem 
zasedání bylo zahájení procesu „Helsinki+40“, který má přispět ke snahám o 
celkové posílení OBSE do roku 2015 (40. výročí přijetí Helsinského závěrečného 
aktu) a o zvýšení její připravenosti na výzvy 21. století.  
 

Mezinárodně právní agenda: 

MZV se i v r. 2012 aktivně podílelo na sjednávání mezinárodních smluv ČR ve smyslu 
tzv. kompetenčního zákona (č. 2/1969 Sb., v platném znění). Nejvýznamnější 
mnohostranné smlouvy byly v předmětném období sjednány v oblasti ochrany 
životního prostředí, konkrétně Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě o 
změně klimatu, přijatá na konferenci v Dohá v prosinci 2012 (jedná se o faktické 
prodloužení platnosti tohoto protokolu do r. 2020), a Protokol o udržitelném 
cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Dále 
v tomto období došlo k podpisu Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových 
záležitostech a Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání. 
Současně pro ČR vstoupily v platnost Haagská úmluva o mezinárodní ochraně 
dospělých osob, Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku a Úmluvy ILO č. 81 (o 
inspekci práce v průmyslu a obchodě) a č. 129 (o inspekci práce v zemědělství). 

Z velkého množství dvoustranných smluv, které ČR sjednává, je možné uvést jen 
přehled těch nejdůležitějších. V gesci MF došlo v roce 2012 k pozastavení procesu 
sjednávání smluv o podpoře a ochraně investic v důsledku vývoje na úrovni EU, 
nicméně vstoupily v platnost dříve sjednané smlouvy s Kanadou, Ázerbájdžánem a 
Tureckem a protokoly k dříve uzavřeným smlouvám s Uruguají a Marokem. ČR dále 
pokračovala ve sjednávání smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů ke starším 
smlouvám tohoto typu (sjednány byly smlouvy s Kolumbií, Saúdskou Arábií, 
Panamou a doplňující protokoly s Nizozemskem a Švýcarskem, v platnost vstoupily 
smlouvy s Bahrajnem, Hongkongem, Barbadosem a Polskem a doplňující protokoly s 
Chorvatskem, Uzbekistánem a Rakouskem). Dále byla sjednána smlouva o výměně 
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daňových informací s Kajmanskými ostrovy, v platnost vstoupily obdobné smlouvy s 
Guernsey, Jersey, Bermudami, Ostrovem Man, Britskými panenskými ostrovy a San 
Marinem – teritorii známými jako „daňové ráje“. V gesci MPSV vstoupila v platnost 
Smlouva o sociálním zabezpečení s Moldavskem, MD pokračovalo ve sjednávání tzv. 
leteckých dohod (konkrétně dohody se Seychelami a Paraguají) a MPaO dohod o 
hospodářské spolupráci (byla podepsána dohoda s Thajskem a Gruzií). Ze smluv v 
gesci MV lze zmínit Smlouvu mezi ČR a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob 
s neoprávněným pobytem a Protokol mezi MVČR a MV Republiky Kosovo k 
provádění této smlouvy, u kterých byl dokončen ratifikační proces a které tak mohly 
vstoupit v platnost v r. 2013. V gesci MO byla sjednána řada dvoustranných dohod o 
spolupráci a probíhala jednání o dohodách o péči o válečné hroby. Nakonec MZV (ve 
své vlastní gesci) pokračovalo v jednáních o dohodách o pracovních prázdninách 
s Austrálií a Chile. 

Co se týče činnosti MZV na mezinárodních fórech zabývajících se 
mezinárodním právem, tak jeho zástupci opět přednesli své projevy k několika 
tématům v 6. (právním) výboru OSN. MZV se dále tradičně angažovalo v oblasti 
mezinárodního trestního soudnictví, a to jak členstvím v Byru Shromáždění 
smluvních stran Mezinárodního trestního soudu, tak dobrovolnými příspěvky na 
chod Zvláštního tribunálu pro Libanon a do Svěřeneckého fondu Mezinárodního 
trestního soudu pro oběti zločinů. Navíc byla OSN předložena kandidatura soudkyně 
Ivany Hrdličkové do odvolacího senátu Zvláštního tribunálu pro Libanon, která byla 
úspěšná. Soudkyně Hrdličková se tak v r. 2013 mohla ujmout své funkce, stejně jako 
soudce Robert Fremr v případě Mezinárodního trestního soudu. Během roku 2012 se 
rovněž pod vedením MZV uskutečňovala pravidelná čtvrtletní zasedání Národní 
skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.  

 

Lidská práva a transformační politika: 

Podpora demokracie a ochrana lidských práv patří k  prioritám zahraniční politiky 
České republiky. Česká republika se v roce 2012 aktivně podílela na činnosti 
mezinárodních organizací, včetně OSN, Rady Evropy a OBSE, a participovala rovněž 
na formulaci lidskoprávní politiky Evropské unie. V rámci úsilí ČR o podporu 
demokracie v zemích procházejících transformací byl realizován Program 
transformační spolupráce.  

Česká republika se v roce 2012 aktivně podílela na práci Sociálního, 
humanitárního a kulturního výboru 67. zasedání Valného shromáždění OSN. 
Vedle národních vystoupení v interaktivních dialozích k Íránu, Barmě, KLDR, 
mučení, obráncům lidských práv a svobodě projevu ČR významnou měrou přispěla ke 
spolupráci v rámci zemí EU.  

V roce 2012 pokračovalo členství České republiky v Radě OSN pro lidská práva 
(RLP). V rámci tří zasedání RLP v roce 2012 se Česká republika zapojovala do 
koordinovaného působení zemí EU a vystupovala s národními příspěvky, jež se týkaly 
konkrétních zemí (např. Barma, Sýrie, KLDR, Bělorusko, Eritrea) a tematických 
otázek (šlo zejména o problematiku svobody projevu, svobody shromažďování a 
sdružování, obránců lidských práv). V rámci jarního 19. zasedání RLP vystoupil 
ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg, který zdůraznil význam dodržování 
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lidských práv pro úspěšný rozvoj země, a poukázal na konkrétní případy porušování 
lidských práv ve světě.  

Dne 22. října 2012 byla ČR podrobena přezkumu stavu lidských práv v rámci druhého 
cyklu Univerzálního periodického přezkumu (UPR). Jednání se zúčastnila 
meziresortní delegace České republiky vedená náměstkem ministra zahraničních věcí 
Vladimírem Galuškou. V průběhu přezkumu vystoupilo 61 delegací, které České 
republice adresovaly celkem 136 doporučení, týkajících se zejména přetrvávajících 
problémů v oblasti romské integrace a postavení menšin, boje proti diskriminaci, 
rasismu a xenofobii, rovnosti mužů a žen či inkluzivního vzdělávání. Po prozkoumání 
jednotlivých doporučení se ČR rozhodla přijmout všechna doporučení kromě sedmi. 

Dne 6. prosince 2012 přijal Výbor ministrů Rady Evropy rozhodnutí, ve kterém 
hodnotí výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v kauze Diag Human,  
které znamenalo výrazný průlom v  negativním hodnocení způsobu výkonu rozsudku 
ze strany ČR. Náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Galuška vedl českou 
delegaci na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, které se konalo ve Štrasburku 
dne 23. května 2012. Ve dnech 12. – 15. listopadu 2012 uskutečnil svou návštěvu ČR 
komisař Rady Evropy pro lidská práva Niels Muižnieks.  

Dlouhodobými prioritními tématy ČR v rámci pracovní skupiny EU pro lidská 
práva (COHOM) zůstává podpora demokracie, obránci lidských práv s důrazem na 
iniciativu „Shelter Cities“ a volební pozorovatelské mise EU s důrazem na 
implementaci jejich doporučení. V červnu a červenci 2012 byla Radou pro zahraniční 
záležitosti na základě návrhu COHOM schválena celková revize EU lidskoprávní 
politiky. V roce 2012 se uskutečnily volební pozorovatelské mise do Senegalu, 
Alžírska, Libye, Východního Timoru a Sierra Leone, jichž se zúčastnili také 
dlouhodobí i krátkodobí volební pozorovatelé z ČR.  

Program transformační spolupráce se i v roce 2012 zaměřil především na země 
přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky (Bělorusko, Bosna a 
Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Barma/Myanmar, Srbsko a 
Ukrajina), kde zároveň existuje určitý předpoklad přenositelnosti české zkušenosti a 
tradice vzájemných kontaktů. V reakci na události tzv. Arabského jara byly 
realizovány i projekty v zemích severní Afriky (Egypt, Libye). Celkem bylo v rámci 
Programu transformační spolupráce financováno 45 projektů českých nevládních 
organizací, jakož i samostatných aktivit MZV ČR, uskutečněných převážně 
prostřednictvím zastupitelských úřadů. Celkově bylo na projekty, stipendia a aktivity 
transformační spolupráce v roce 2012 vynaloženo cca 48,91 mil. Kč. 

 

Ekonomická diplomacie 

V květnu 2012 byl do sekce ekonomické zařazen odbor rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci. Mezi hlavní úspěchy v této oblasti patří zavedení nového 
nástroje na podporu ekonomického partnerství českých komerčních subjektů v 
rozvojových zemích („B2B“ projekty), jímž je dokončení „Strategie mnohostranné 
rozvojové spolupráce České republiky na období 2013 – 2017“ a pozvání k členství ve 
Výboru pro rozvojovou pomoc OECD. Klíčovou oblastí sekce je samozřejmě 
ekonomická diplomacie a podpora firem a dalších organizací, které jsou aktivní v 
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zahraničí. Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu 
realizoval v roce 2012 65 níže zmíněných projektů na podporu ekonomické 
diplomacie, uspořádal v Praze řadu setkání českých velvyslanců s firmami (pro 
následující země - Afghánistán, Argentina, Arménie, Estonsko, Chorvatsko, JAR, 
Maroko, Mongolsko, Norsko, Uzbekistán, Vietnam, Zimbabwe) a mnoho dalších 
setkání náměstka ministra Tomáše Duba s firmami a podnikatelskými svazy a 
asociacemi.  

Nově se sekce zaměřuje zejména na naplňování cílů Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR - prostřednictvím služeb, jako např. analýza a verifikace 
klíčových globálních trendů v lokálních podmínkách, asistence firmám na 
zahraničních trzích, podpora efektivnějšího zapojení soukromého sektoru do 
zahraniční rozvojové spolupráce nebo identifikace „best practices“ zahraničních 
institucí. Zároveň bylo v sekci zavedeno sledování globálních trendů a příležitostí ve 
vybraných oborech - doprava a dopravní technika, energetika, ICT a nové 
technologie, voda a životní prostředí, zdravotnictví a farmaceutika, zemědělství a 
potravinářství, jež jsou také diskutovány s relevantními činiteli a firmami.  

Uvedené priority úzce souvisejí s prací zvláštního zmocněnce pro vědu a 
technologie. Ten nově připravil např. pilotní projekt verifikace a prezentace 
business plánů českých „start-upů“ zahraničním investorům a projekt podpory 
placeného studia zahraničních adeptů na českých univerzitách. 

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů v roce 2012 prohluboval 
zejména spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - 
aktivní výzkum v oblasti nové metodiky měření výsledků zahraničního obchodu 
(„Global Value Chains“ a „Trade in Value Added“). Organizoval ve spolupráci 
s dalšími institucemi rovněž semináře s mezinárodními organizacemi (EBRD, 
Světová banka, CERN), jejichž cílem bylo informovat české podnikatelské subjekty o 
možnostech jejich zapojení do výběrových řízení vypisovaných těmito institucemi. 
Pokračovala také příprava účasti ČR na světové výstavě EXPO 2015 - „Feeding the 
planet, energy for life“, která se uskuteční v Miláně. Poprvé bude účast ČR 
spolufinancována soukromým sektorem. 

V roce 2012 - bylo realizováno 65 projektů na podporu ekonomické diplomacie, 
v celkové hodnotě 4.792.000,- Kč; 

- v lednu se konalo setkání náměstka Tomáše Duba s obchodními a 
ekonomickými diplomaty zahraničních misí a zástupci bilaterálních 
obchodních komor; 

- v lednu uskutečnil ministr zahraničí v doprovodu podnikatelské mise (9 firem) 
cestu do Kataru a Bahrajnu;  

- v dubnu 2012 proběhlo v Černínském paláci Diskusní fórum "Rusko - 
obchodní partner"; 

- v dubnu - ministr zahraničí v doprovodu podnikatelské mise (16 firem) 
uskutečnil cestu do Egypta; 

- v dubnu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MZV a ČEB; 
- v dubnu bylo podepsáno Memorandum MZV – VŠE; 
- v červnu byl ve spolupráci s Česko-brazilskou obchodní komorou zorganizován 

seminář ČR – Brazílie – možnosti spolupráce; 
- v červenci se v Černínském paláci uskutečnily Česko-korejské technologické 

dny; 
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- v září se v prostorách MZV konala konference East-West Business Forum - 
akce MZV a ZÚ členských států Organizace islámské spolupráce; 

- v říjnu proběhl v prostorách MZV Česko-pákistánský investiční seminář; 
- v listopadu 2012 se uskutečnila Podnikatelská mise vedená náměstkem 

ministra zahraničí Tomášem Dubem do Arménie. 
 

Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR 

Konzulární služba je integrální součástí Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jejím 
základním rysem je výkon funkcí státu v zahraničí ve vztahu k jednotlivcům, tedy 
k fyzickým i právnickým osobám. Konzulární služba plní úkoly jak ve vztahu 
k občanům ČR, tak ve vztahu k cizincům. Současně je však česká konzulární služba 
povinna plnit úkoly v oblasti poskytování konzulární ochrany občanům EU v třetích 
zemích, např. při řešení nehod, ztráty dokladů, pomoci v nouzi, odnětí svobody. Zde 
platí obecná zásada zakotvená v Listině základních práv Evropské unie, jejíž článek 
46 stanoví, že každý občan EU má na území třetí země, kde členský stát, jehož je 
státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární 
ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci 
tohoto státu.  

Každý měsíc zaznamenávala konzulární služba situace, které lze označit za 
mimořádné. Kapitola „Cestujeme“ na webové stránce MZV poskytuje široké české 
veřejnosti kromě základních informací nezbytných pro cestování do zahraničí také 
rady, jak v zahraničí řešit nejrůznější životní situace. MZV zde v záložce „Aktuální 
doporučení a varování“ upozorňuje na závažná bezpečnostní rizika, která by mohla 
ohrozit zdraví, či dokonce životy českých občanů směřujících do konkrétních zemí. 

Nástrojem efektivní pomoci občanům ČR při mimořádných událostech v zahraničí je 
webová aplikace "Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do 
zahraničí", pro kterou se již vžilo označení DROZD. Tato aplikace českým občanům 
umožňuje, aby na dobrovolném základě poskytovali informace o itineráři svého 
pobytu v zahraničí. Tím se usnadňuje předávání užitečných informací v případě 
krizových situací. 

Každoročně uskuteční občané ČR cca 5 milionů pracovních či turistických cest do 
zahraničí. V turisticky nejnavštěvovanějších zemích jsou po dobu turistické sezóny 
otvírána konzulární jednatelství, např. v Bulharsku, Chorvatsku a Španělsku. 
Nezanedbatelný je i počet krajanů trvale žijících v zahraničí. Lze odhadovat, že 
v zahraničí žije 300 až 400 tisíc občanů ČR.  

Konzulární odbor MZV a ZÚ ČR řeší značné množství konzulárních případů, jejichž 
počet každoročně stoupá. Jde nejen o klasické případy konzulární pomoci 
v případech okradení, hospitalizace, úmrtí, autonehod atd., ale i o případy konzulární 
pomoci občanům, kteří se dopustili trestného činu a byli vzati do vazby či nastoupili 
výkon trestu v zahraničí. Vzhledem k tomu, že ve většině zemí nejsou podmínky 
výkonu trestu srovnatelné s ČR, pomáhají zastupitelské úřady těmto občanům ve 
styku s rodinou a ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti i s převedením 
k výkonu trestu do ČR.  
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Z konzulárních statistik vyplývá, že v roce 2012 bylo na našich zastupitelských 
úřadech vydáno 3334 cestovních dokladů k urychlenému návratu našich občanů 
Konzulární služba dále řešila 385 případů úmrtí českých občanů v zahraničí. 
V celkem 1115 případech se občané ČR stali oběťmi trestné činnosti. Nově bylo vzato 
do vazby v zahraničí 1222 občanů a trest odnětí svobody v zahraničí nastoupilo 302 
občanů.   


