BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY
Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam,
kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l. 2005 – 2007. (Ve snaze o redukci objemu textu
zabývajícího se bilaterálními vztahy ČR jsou, oproti minulým ročníkům Zprávy, tabulky s údaji o vzájemných ekonomických
vztazích uvedeny pouze v případě 30 nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR.) Údaj „Podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)“ je vztažen k souhrnným hodnotám zahraničního obchodu ČR v roce 2007. Údaje o zahraničních investicích
zahrnují tři složky – základní jmění, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál (charakterizovaný především úvěrovými vztahy).
Pokud
se
u položky objeví znak „minus“, znamená to:
1.
u přímých zahraničních investic do ČR pokles hodnoty investic dané země v ČR (např. zisk nebyl
reinvestován v ČR, zahraniční podniky splácely dříve čerpané úvěry do zahraničí);
2.
u českých investic do zahraničí pokles hodnoty českých přímých investic v dané zemi (např. odprodejem
základního jmění, vygenerováním hospodářské ztráty nebo poskytnutím úvěru mimo hranice hostitelské země).
Souhrnné údaje o zahraničním obchodu ČR s dalšími zeměmi a celními územími neuvedenými v textu kapitoly II.
Bilaterální vztahy ČR obsahuje tabulka „Zahraniční obchod České republiky v letech 2005 – 2007“ v oddílu PŘÍLOHY této
publikace.

1. Vztahy ČR se zeměmi střední Evropy
MAĎARSKO
(Maďarská republika)
Vztahy mezi Českou republikou a Maďarskem mají dlouhodobě vysokou úroveň
a odpovídají vztahům sousedních zemí. S cílem dalšího prohloubení spolupráce na bilaterální
úrovni došlo v roce 2006 k podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem
zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarské republiky,
k jehož naplňování docházelo i v roce 2007. Novou oblastí spolupráce mezi ministerstvy
zahraničních věcí je od roku 2007 společná účast na projektech podporujících demokratizaci
a dodržování lidských práv ve třetích zemích.
Oproti předešlému roku se rok 2007 v česko-maďarské relaci vyznačoval větší
četností bilaterálních návštěv nejvyšších státních představitelů, což bylo důsledkem uklidnění
vnitropolitické situace v obou zemích po roce 2006, který byl jak v ČR, tak v Maďarsku
rokem volebním. Kromě toho se dále rozvíjely spolupráce a kontakty mezi ČR a Maďarskem
v rámci Visegrádské skupiny, Regionálního partnerství, Evropské unie a NATO. Společnou
maďarsko-českou iniciativou, která oslovila i ostatní země Visegrádské skupiny, je myšlenka
využít mechanismů V4 při nadcházejícím předsednictví České republiky v Radě EU.

Návštěvy představitelů ČR:
19.3. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;
29. – 30.3.2007 - oficiální návštěva M. Topolánka;
20. – 21. 9. 2007 - účast prezidenta V.Klause na summitu prezidentů V4;
7. - 9. 11. 2007 - návštěva ministra zdravotnictví T. Julínka.
Vzájemné ekonomické vztahy
2005
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index
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Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodě)

Maďarská republika náleží k předním hospodářským partnerům České republiky. Po
celou dobu existence ČR se objem obratu zahraničního obchodu s Maďarskem dynamicky
zvyšuje o desítky procent. Maďarsko patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější obchodní
partnery ČR (rok 2007 – 11. místo, 2006 – 11. místo, rok 2005 - 12. místo).
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní a nákladní vozidla, včetně jejich součástí
a příslušenství, barevné televizní obrazovky, anilin, minerální oleje, prací prostředky,
pneumatiky, kabely, součásti zařízení pro vysílání a příjem, uhlí, živá prasata, vepřové maso,
elektrický proud a desky pro obrábění dřeva, benzin, akumulátory, cukr, čokoláda, kabelové
systémy, elektrické vodiče, kyselina dusičná, plastikové výrobky, celulóza, traktory,

tiskárenské papíry, bavlněná tkanina, elektrické motory, televizní přijímače, okenní desky,
surové dřevo a domácí spotřebiče.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení, náhradní díly motorových
strojů, léky, zařízení pro vysílání a příjem, stroje a zařízení pro automatické zpracování dat,
papír a karton, svazky zapalovacích - startovacích kabelů, tiskárny a klávesnice, potravinářské
a zemědělské výrobky (vepřové maso, uzené výrobky, salámy, víno, paprika, slunečnicový
olej), televize, žárovky, plastikové výrobky, elektrické motory, skříně převodovek a videa.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období:
•

Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem

financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky, Praha, 29.11.2007.
Kulturní vztahy
Česko-maďarské kulturní vztahy mají dlouhou tradici, zájem Maďarů o českou
kulturu je dlouhodobě značný. I v roce 2007 se ČR v Maďarsku prezentovala pomocí
tradičních akcí, jako byly budapešťský „Ples Bohemia“ a „Mezinárodní knižní festival“
s prezentacemi překladů české literatury do maďarštiny.
V maďarských městech se konaly rovněž koncerty známých českých interpretů:
J. Stivína, skupiny Čechomor, M. Topferové a dalších, na dnes už prestižním letním festivalu
„Sziget“ vystoupili mj. skupina Gypsy.cz či D. Bárta. S velkým ohlasem se setkaly putovní
výstava fotografií v Maďarsku velice oblíbeného B. Hrabala, promítání filmů podle jeho
námětů i besedy nad jeho odkazem. Maďarskému publiku se představili další čeští
spisovatelé, například A. Lustig. Jubileum výročí Charty 77 připomněly v Budapešti beseda
a výstava. Na „Festivalu mladých středoevropských umělců“ byl promítán film Výlet,
na „Slavnostech kin“ měl premiéru film Obsluhoval jsem anglického krále. Součástí
Mezinárodního filmového festivalu „Moveeast“ v Pécsi byly i „České dny“. Na festivalu
„Gest“ hostovalo divadlo Alfréd ve dvoře, v roce 2007 se v Maďarsku představila i řada
českých interpretů vážné hudby, mezi nimi violoncellista J. Bárta.
Značný zájem zaznamenaly již třetím rokem pořádané turisticko-obchodně-kulturní
prezentační akce věnované České republice v prostorách Velké tržnice v Budapešti.

NĚMECKO
(Spolková republika Německo)
Vztahy k SRN patří tradičně mezi priority České republiky. Jejich úroveň je
v posledních letech velmi dobrá, jak potvrzují nejen četnost jednání nejvyšších představitelů,
ale i jejich konkrétní výsledky. K plnému využití potenciálu vyplývajícího z geografické
blízkosti obou zemí přispívají i intenzivní hospodářské vztahy a úzká spolupráce mezi
regiony, obcemi, školami i nevládními organizacemi.
V roce 2007, především v jeho první polovině, kdy SRN vykonávala předsednictví
v Radě EU, byl česko-německý dialog na politické úrovni zaměřen především na aktuální
otázky spolupráce v oblasti evropské politiky. V důsledku toho byl jedním z hlavních témat
bilaterálních jednání postoj ČR k tzv. Reformní smlouvě. Kvalitu bilaterální spolupráce
potvrdilo i úspěšné české působení v německých provinčních rekonstrukčních týmech
v Afghánistánu, a to v rámci mise ISAF ve Fajzabádu (provincie Badachšán) a v rámci mise
EUPOL Afghánistán ve Fajzabádu a Kundúzu.
Potvrzením orientace vzájemných vztahů na budoucnost je oboustranná
podpora dalšího pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti. Jeho aktivity
byly Česko-německou deklarací z roku 1997 plánovány na deset let a v roce 2007 bylo jeho
působení prodlouženo finančním příspěvkem obou stran s tím, že v rámci nového statutu
otázky odškodnění a minulostní problematiky uvolní místo přednostní orientaci na aktuální
otázky spolupráce, především výměnu mládeže a kulturní a přeshraniční spolupráci.
Návštěvy představitelů ČR:
•

11.2. 2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně;

•

23.-24.2.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Drážďanech;

•

26.-27.2.2007 - návštěva místopředsedy vlády A. Vondry v Berlíně;

•

10.-11.3.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
v Berlíně;

•

17.4.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Mesebergu;

•

26.4.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně;

•

11.5.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně;

•

17.6.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka v Mesebergu;

•

19.6.2007 - návštěva ministra vnitra I. Langera v Berlíně;

•

22.7.2007 - návštěva ministryně D. Stehlíhové ve Flossenbürgu;

•

17.10.2007 - návštěva předsedy vlády M. Topolánka v Mnichově;

•

26.10.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka v Drážďanech;

•

23.11.2007 - návštěva ministra vnitra I. Langera v Pirně a Schwandorfu

•

10.12.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Berlíně;

•

18.12.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Drážďanech;

•

21.12.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka, místopředsedy vlády A. Vondry
a ministra vnitra I. Langera při příležitosti rozšíření Schengenského prostoru
v česko-německém pohraničí.

Návštěvy představitelů SRN:
•

26.1.2007 - návštěva spolkové kancléřky A. Merkel v Praze;

•

28.3.2007 - návštěva spolkového prezidenta H. Köhlera v severních Čechách;

•

29.3.2007 - návštěva spolkového ministra životního prostředí S.Gabriela
v Praze;

•

9.-10.11. 2007 - návštěva spolkového ministra zahraničních věcí F.-W.
Steinmeiera v Praze;

•

21.12.2007 - návštěva spolkové kancléřky A. Merkel a spolkového ministra
vnitra W. Schäubleho při příležitosti rozšíření Schengenského prostoru
v česko-německém pohraničí.

Vzájemné ekonomické vztahy
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Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008(údaje o zahraničním obchodu)

Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR se zhruba třetinovým
podílem na našem obratu zahraničního obchodu. Vzájemná výměna zboží má již řadu let
stoupající tendenci. Hlavní roli přitom hrají němečtí investoři v ČR a vstup ČR do EU.
Německo coby obchodní partner ČR je jednoznačně na prvním místě zemí v dovozu
i vývozu a je také největším přímým zahraničním investorem v ČR.
Vzájemný obchod s Německem rostl nadále i v roce 2007 . Ve výsledcích se odrážejí
kladné efekty vstupu České republiky do EU a německé investice v ČR. Německý trh tvoří
šestnáct spolkových zemí, které se liší velikostí, intenzitou, komoditními zvláštnostm
a dovozním režimem.
Významnou část obratu se SRN realizují tři spolkové země: Bavorsko, Severní
Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Wűrttembersko. K nim se řadí ještě další tři země: Sasko,
Dolní Sasko a Hesensko.
Komoditní struktura obchodní výměny mezi ČR a SRN je již několik let poměrně
neměnná. Stroje a přepravní zařízení společně s různými hotovými výrobky představují dvě
třetiny českého vývozu do Německa a tvoří i nadále jeho těžiště.
Hlavní vývozní komodity ČR: dopravní prostředky (osobní automobily a jejich
příslušenství), elektrická zařízení, stroje a zařízení pro jednotlivá průmyslová odvětví,
pneumatiky a výrobky gumárenského a plastikářského průmyslu.

Hlavní dovozní komodity ČR: dopravní prostředky a elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče a vlastní strojírenské výrobky, energetické stroje a zařízení, kancelářské stroje,
počítače, optika a jemná mechanika, chemické a potravinářské produkty.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů
na stávajících turistických stezkách, Praha, 30. 4. 2007;

•

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění
Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky
Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne
18. 11. 1996, Praha, 13. 6. 2007 (pozn.: od vstupu ČR do Schengenského prostoru dne
21. 12. 2007 se dohoda o malém pohraničním styku na turistických stezkách a ostatní
dohody ke státním hranicím aplikují jen v případě výjimečného znovuzavedení kontrol
na státních hranicích);

•

Ujednání o změně Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým
ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků
a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění
vzdělání, Bonn, 31. 1. 2007;

•

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství,
Praha, 23. 3. 2007.

Kulturní vztahy
V rámci německého předsednictví v Radě EU uspořádal zastupitelský úřad SRN
v Praze „Česko-německé kulturní jaro“. Více jak stovku akcí zahájila módní přehlídka konaná
dne 21. 3. 2007 a završila ji 21. 6. 2007 premiéra Orffova díla Carmina Burana v provedení
České filharmonie. Ke stěžejním akcím česko-německé relace v ČR jako každoročně patřil na
podzim 2007 již dvanáctý ročník pražského divadelního festivalu německého jazyka.
V rámci desátého výročí Česko-německé deklarace se v lednu 2007 v prostorách MZV
SRN v Berlíně konaly pódiová diskuse pod názvem „Dobří sousedé, Češi a Němci 10. let

od podpisu Česko-německé deklarace“ a významná výstava „Soudobé sklářské umění. Deset
let Česko-německé deklarace ve skleněném zrcadle“. V březnu 2007 zahájil ministr zahraničí
K. Schwarzenberg v Berlíně výstavu věnovanou V. Havlovi a novodobým českým dějinám.
Výstava vznikla spojením dvou projektů - výstavy MZV ČR „Václav Havel v proměnách
Evropy“ a projektu „Citizen Havel“.

V bavorském Zwieselu byla v květnu 2007 za

přítomnosti ministra kultury ČR V. Jehličky otevřena výstava „Bavorsko, Čechy, 1500 let
sousedství“, která mapovala historický vývoj obou zemí ve vzájemných souvislostech.
V srpnu 2007 proběhly v Berlíně v sídle spolkového prezidenta slavnostní akt k završení
obsáhlé ediční řady překladů z českého jazyka „Tschechische Bibliothek“, kde hlavní aktér
ediční řady E. Thiele obdržel Spolkový kříž za zásluhy, a následně scénické čtení
z vybraných děl. Realizována byla řada společných česko-německých kulturních projektů
a výměn mládeže, které i nadále finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.
Důležitými prostředníky české kultury jsou v Německu tři Česká centra – v Berlíně,
Drážďanech a Mnichově. Její obraz podstatným způsobem spoluutvářejí také aktivity
několika desítek nejrůznějších kulturních sdružení, která působí po celém území SR
a intenzivně spolupracují s partnery na české straně.
V oblasti výzkumu společné minulosti byly během roku 2007 pod vedením Ústavu
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR realizovány práce na dokumentačním projektu vlády
ČR týkajícím se aktivních, především sudetoněmeckých odpůrců nacismu, kteří byli
po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými
v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Tématem se zabývá i putovní
výstava, jež bude instalována ve vybraných německých lokalitách.

POLSKO
(Polská republika)
Polsko je důležitý soused a významný spojenec ČR v regionu. Vztahy s ním si
zachovávají strategický charakter. Mimo spolupráci v rámci Evropské unie a NATO
pokračovala v roce 2007 velmi intenzivní bilaterální spolupráce. Vzájemný česko-polský
dialog o otázkách regionální spolupráce, ale také o dalších tématech, probíhal také v rámci
Visegrádské skupiny. V závěru roku byla uzavřena dohoda o pravidelné spolupráci různých
útvarů ministerstev zahraničí obou zemí.

Pokračovaly kontakty mezi nejvyššími představiteli obou zemí; mimořádně intenzivní
byly zejména na úrovni prezidentů. Úspěšně se rozvíjela spolupráce příslušných resortů
a styky mezi představiteli parlamentů. Ministerstva zahraničních věcí a obrany konzultovala
pravidelně otázky spojené s jednáním o umístění prvků americké protiraketové obrany
na území ČR a Polska.
Došlo k dalšímu prohlubování občanské dimenze vzájemných vztahů, byly vytvářeny
podmínky pro další rozvoj vzájemného poznávání. Důležitým z tohoto pohledu byl vstup ČR
a Polska do Schengenského prostoru, který by měl další rozvoj občanských kontaktů
v budoucnu ještě více ulehčit. Přeshraniční a regionální spolupráce se orientovala na realizaci
společných projektů financovaných z prostředků EU a zaměřených na rozvoj sousedících
regionů.
Návštěvy představitelů ČR:
•

25. 1. 2007 - pracovní návštěva prezidenta V. Klause;

•

4.-6. 2. 2007 - oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky;

•

19.-20. 2. 2007 - oficiální návštěva předsedy vlády M. Topolánka;

•

10.-12. 7. 2007 - oficiální návštěva prezidenta V. Klause.

Návštěvy představitelů Polské republiky:
25. 5. 2007 - pracovní návštěva prezidenta L. Kaczyńského
11.-12. 12. 2007 - pracovní návštěva prezidenta L. Kaczyńského.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005

obrat

tis. Kč
index oproti min. roku

vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

saldo

tis. Kč

2006

2007

193 341 006

240 104 637

28 4454 227

111,4

124,2

118,5

102 341 418

121 779 253

148 044 825

113,2

119,0

121,6

90 999 588

118 325 384

136 409 402

109,5

130,0

115,3

11 796 330

3 453 869

11 635 423

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007(%)
5,9

6,0

5,7

Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Polská republika byla v roce 2007 třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem
České republiky. Rozvoj vzájemných obchodních vztahů je nadále dynamický. Stále
přetrvává převaha českého vývozu nad dovozem, přestože v roce 2007 tempo růstu dovozu
předstihlo tempo růstu vývozu.
Hlavní vývozní komodity ČR: obecné kovy a výrobky z obecných kovů, stroje
a přepravní zařízení (osobní automobily, traktory, obráběcí stroje), výrobky z plastu
a kaučuku, chemikálie, nerostné výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: měděný drát, koks, minerální paliva a mazadla, uhlí,
elektrická energie, nábytek, potraviny, textil, obuv, potraviny, živá zvířata, nápoje, tabák.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Horní Lištná-Leszna Górna/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Dolní Lipka-Boboszów/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č.

1

Dohody

mezi

vládou

České

republiky

a

vládou

Polské

republiky

o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a
zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne
22. 11. 1996, sjednané výměnou nót /Závada-Golkowice/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Hrádek nad Nisou - Porajów/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Osoblaha-Pomorzowiczki/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11.
1996, sjednané výměnou nót /Dolní Marklovice-Marklowice Górne/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Vidnava-Kalków, Staré Město-Nowa Morawa/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Kunratice-Bogatynia/;

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11.
1996, sjednané výměnou nót /Bílý Potok-Paczków/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Píšť-Owsiszcze/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11.
1996, sjednané výměnou nót /Zlaté Hory-Konradów/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót /Bukovec-Jasnowice/;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou nót;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních
přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11.
1996, sjednané výměnou;
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách
překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11.
1996, sjednané výměnou nót /Bohumín-Nowe Chalupki/.
Kulturní vztahy
Spolupráce v oblasti kultury a školství tvořila významnou součást vzájemných styků
a měla tradičně vysokou úrovni.
Kulturní prezentaci zajišťovaly z velké části zejména České centrum ve Varšavě
a Polský institut v Praze, které v průběhu roku nabídly českému a polskému publiku řadu akcí
z oblasti filmu, výtvarného umění, hudby a literatury. Na kulturní spolupráci se podílely také
ministerstva kultury ČR a Polska, jejich příspěvkové organizace, dále partnerské kulturní
instituce, komerční agentury, soukromé subjekty a partnerská města. V roce 2007 probíhala
jednání mezi ministerstvy kultury ČR a Polské republiky o novém prováděcím dokumentu ke
kulturní dohodě.
Mezi tradiční kulturní aktivity patřily i v roce 2007 divadelní festival „Bez hranic“,
pořádaný současně v Českém Těšíně a polském Cieszynie, a „Česko-polské dny křesťanské
kultury“ (proběhl již 18. ročník). Uskutečnily se „Český den“ v Krakově, výstava děl
A. Muchy, výstava fotografií „Charta 77“ a další aktivity.
Spolupráce v oblasti školství vycházela z Programu spolupráce mezi Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na
léta 2006-2009. Na jeho základě se rozvíjela přímá spolupráce vysokých škol a probíhaly
stipendijní pobyty pro studenty polonistiky a bohemistiky a výměna akademických
pracovníků ke studijním, výzkumným a vědeckým pobytům. Na polských univerzitách
působili lektoři českého jazyka a literatury a recipročně lektoři polského jazyka na českých
univerzitách. Ve Varšavě se uskutečnily každoroční celopolské „Dny bohemistů“.

RAKOUSKO
(Rakouská republika)
Vztahy České republiky se sousedním Rakouskem, které patří mezi nejvýznamnější
zahraničněpolitické i obchodní partnery České republiky, zaujímají v české zahraniční politice

prioritní místo. Vzájemným vztahům s Rakouskem prospěly členství České republiky
v Evropské unii a rakouské předsednictví v první polovině roku 2006. O dobrém fungování
sousedských vztahů svědčí také vysoká úroveň kulturních kontaktů a rozvíjející se
přeshraniční spolupráce.
Potěšitelná je četnost bilaterálních kontaktů na politické úrovni, které po poklesu
ve druhé polovině roku 2006 znovu nabraly na intenzitě. Při různých příležitostech došlo
k několika setkáním prezidentů, uskutečnila se dvě bilaterální jednání premiérů a proběhly
i dvě schůzky ministrů zahraničních věcí. V době před a v průběhu rakouského předsednictví
v Radě EU se jako užitečné ukázaly být konzultace mezi ministerstvy zahraničních věcí,
na něž v roce 2007 navázala řada expertních jednání.
Základní pilíř česko-rakouských vztahů tvoří přeshraniční kontakty občanů. Z tohoto
hlediska lze vidět i rozšíření Schengenského prostoru o Českou republiku jako finální akt při
překonávání traumat spojených s rozdělením obou společností nedávno ještě neprostupnou
hranicí. Vazby na politické, hospodářské a kulturní úrovni se dále rozvíjejí na základě stále se
zlepšující infrastruktury.
Rakousko je rovněž dlouhodobě jedním z největších obchodních partnerů České
republiky: v současné době je šestým největším obchodním partnerem České republiky
a pátým nejdůležitějším exportním trhem. Rakousko je rovněž stále třetím největším
investorem v České republice.
Některé otázky bilaterálních vztahů stále zůstávají otevřené. Česká republika má
zájem na revidování rakouského přechodného období na volný pohyb pracovních sil.
Růzností pohledů a zvýšenou citlivostí jsou charakterizovány problematika atomové energie
v kontextu energetické bezpečnosti spojovaná s provozem jaderné elektrárny Temelín, některé
aspekty rozšíření Schengenského prostoru či interpretace společné minulosti. Pružnější
přístup si do budoucna zřejmě vyžádají infrastrukturní projekty, tj. zejména dobudování či
zdokonalení silniční a železniční sítě mezi oběma zeměmi. Jedná se např. o projekt
revitalizace železničního spojení Fratres – Slavonice a o výstavbu dálničního spojení Vídeň –
- Brno.

Návštěvy představitelů ČR:
16.-18. 3. 2007 – pracovní návštěva prezidenta V. Klause v Tyrolsku;
26. 3. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
ve Vídni;
23. 4. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka ve Vídni;
2007 – vystoupení ministra K. Schwarzenberga na Diplomatické akademii ve Vídni;
20. 8. 2007 – vystoupení ministra K. Schwarzenberga na Evropském fóru v Alpbachu;
22.-23. 8. 2007 – pracovní návštěva prezidenta V. Klause ve Vídni a Mürzstegu;
26.-28. 10.2007 – účast ministra K. Schwarzenberga na jednání Trilateral Commission
ve Vídni;
14. 12. 2007 – setkání prezidenta ČR V. Klause s prezidentem Rakouské republiky
H. Fischerem ve Vídni.
Návštěvy představitelů Rakouska:
27. 2. 2007 – oficiální návštěva spolkového kancléře A. Gusenbauera v Praze;
24.-26. 5. 2007 – setkání středoevropských prezidentů v Brně;
14. 6. 2007 – pracovní setkání ministra K. Schwarzenberga s ministryní zahraničí
U. Plassnik ve znojemském klášteře Louka – konference k výročí roku 1968;
19. 6. 2007 – setkání ministra K. Schwarzenberga a ministra M. Bursíka
s hornorakouským hejtmanem J. Pühringerem v Praze.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005

2006

2007

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

obrat

tis. Kč

177 692 786

186 978 131

204 863 500

102,4

105,2

109,6

104 667 551

109 590 161

114 929 890

115,7

104,7

104,9

73 025 235

77 387 970

89 933 610

87,9

106,0

116,2

31 462 316

32 202 191

24 996 280

index oproti min. roku
vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

saldo
Zdroj:

tis. Kč

4,2

4,7

3,8

1/ CSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodě)

Vzájemné ekonomické vztahy České republiky a Rakouska jsou tradičně na vysoké
úrovni a vyznačují se značnou intenzitou. Po stagnaci zahraničního obchodu v roce 2006
(zejména našeho exportu) dosáhl v roce 2007 index růstu našeho exportu do Rakouska
hodnoty 104,9 a index růstu dovozu hodnoty 116,2.Rakousko je šestým nejvýznamnějším
obchodním partnerem české republiky.
Hlavní vývozní komodity ČR: neelektrické stroje, přístroje, motory, čerpadla,
počítače, elektrické stroje, přístroje, motory, radia, televize, vozidla motorová, traktory,
kolová aj. vozidla, paliva nerostná, ropa a ropné výrobky, plyn, elektrická energie, dřevo
a dřevěné výrobky aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: neelektrické stroje, přístroje, motory, čerpadla,
počítače; elektrické stroje, přístroje, motory, radia, televize; železo a ocel, polotovary, plechy,
tyče, dráty; plasty a výrobky z nich; paliva nerostná, ropa a ropné výrobky, plyn, elektrická
energie, vozidla motorová, traktory, kolová aj. vozidla; výrobky ze železa nebo oceli; papír,
karton, lepenka a výrobky z nich; hračky, hry, sportovní potřeby; hliník a výrobky z hliníku;
dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí; lokomotivy, vozy železniční, tramvaje, zařízení
dopravní a signalizační.

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky
o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
(tzv. Informační dohoda), Praha, 20. 12. 2007.
Kulturní vztahy
Rok 2007 byl mimořádně bohatý i v oblasti česko-rakouských kulturních vztahů.
Aktivní na poli kulturních styků bylo již tradičně především České centrum ve Vídni, které se
vedle organizace literárních čtení, výstav a koncertů zapojuje i do řady lokálních kulturních
přehlídek. Mezi nejdůležitější kulturní akce roku 2007 se řadí zcela ojedinělé přehlídky filmů
ve spolupráci s FilmArchivem Austria, a to retrospektiva M. Formana a přehlídka „Filmová
avantgarda Pražského jara: Kafkovy děti“. Vůbec nejúspěšnější akcí tohoto roku byla oslava
100. výročí narození režiséra A. Hackenschmieda ve spolupráci se společností pro film
a média Synema a FAMU.
Rovněž velvyslanectví ČR ve Vídni připravilo v roce 2007 celou řadu literárních
večerů a pódiových diskusí k aktuálním tématům česko-rakouských vztahů. Připomenuty byly
mimo jiné 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka či 30. výročí podpisu Charty 77. Tradičně se na
rozvoji kulturní spolupráce podílela i část české krajanské obce, sdružená do „Kulturního
klubu Čechů a Slováků v Rakousku“, vydávající reprezentativní měsíční periodikum „Klub“.
Do podpory společných česko-rakouských kulturních aktivit se v posledních letech zapojuje
i vídeňská Diplomatická akademie, v jejímž čele stojí od roku 2005 spisovatel a bývalý
velvyslanec ČR v Rakousku J. Gruša.
Nabídku rakouské kultury v České republice zprostředkovává Rakouské kulturní
fórum, které v Praze působí již dvanáctým rokem.
Během roku 2007 pokračovalo sjednávání kulturní dohody, jež by měla nahradit dnes
již zastaralou Dohodu o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, uzavřenou mezi ČSSR
a Rakouskou republikou v roce 1977. V prosinci 2007 proběhlo ve Vídni jednání delegací
Ministerstva zahraničních věcí ČR a rakouského ministerstva evropských a mezinárodních

záležitostí o finálním návrhu dohody; text vzešlý z tohoto jednání by měl v první polovině
roku 2008 projít schvalovacím procesem na úrovni vlád a parlamentů obou zemí.
Spolupráce vysokých škol, která je realizována mezi více než sedmnácti českými
a 27 rakouskými subjekty, probíhá buď na základě přímých bilaterálních dohod mezi
univerzitami, nebo v rámci tzv. Programu Akce Česká republika – Rakouská republika –
spolupráce ve vědě a vzdělávání, jenž probíhá od roku 1992. V současné době je obor
bohemistika jako hlavní studijní předmět nabízen již na dvou rakouských vysokých školách:
k univerzitě ve Vídni se v roce 2007 přidala i univerzita v Salcburku. Úspěšně pokračovala
i regionální školská spolupráce.

SLOVENSKO
(Slovenská republika)
Česká republika přikládá vysoké úrovni všestranných vztahů se Slovenskem
mimořádný význam a jejich stálý rozvoj považuje za jednu z hlavních priorit své zahraniční
politiky. To se již tradičně projevuje rovněž v těsné spolupráci obou zemí na multilaterálních
fórech, především v rámci Evropské unie, NATO, OSN a Visegrádské skupiny.
Vysokou úroveň vzájemných vztahů dotvrzuje také frekvence kontaktů na všech
úrovních. Velmi bohatou meziresortní spolupráci charakterizuje zájem na realizaci řady
společných projektů. Úspěšně pokračuje česko – slovenská přeshraniční spolupráce,
financovaná z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce na léta 2007-2013.
Návštěvy představitelů ČR:
•

11. - 13. 1. 2007 - návštěva prezidenta V. Klause;

•

13. 1. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;

•

23. - 24. 4. 2007 - návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senátu P ČR;

•

24. – 26. 5. 2007 – účast předsedů obou komor Parlamentu ČR M. Vlčka a P. Sobotky
na Konferenci předsedů parlamentů členských zemí EU;

•

2. - 4. 10. 2007 - návštěva delegace Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
P ČR;

•

6. - 7. 11. 2007 - návštěva delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké
sněmovny a Mandátového a imunitního výboru Senátu P ČR;

•

26. 11. 2007 – účast předsedy vlády M. Topolánka na 1. zasedání Evropského
jaderného fóra v Bratislavě;

•

21. 12. 2007 - setkání předsedů vlád M. Topolánka a R. Fica na hraničním přechodu
Hodonín-Holíč.

Návštěvy představitelů Slovenské republiky:
•

11. - 12. 2. 2007 - návštěva předsedy vlády R. Fica;

•

16. 3. 2007 - návštěva ministra zahraničních věcí J. Kubiše;

•

3. - 5. 9. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí J. Kubiše;

•

21. 12. 2007 - setkání předsedů vlád M. Topolánka a R. Fica na hraničním přechodu
Hodonín-Holíč.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005
Obrat

tis. Kč

tis. Kč

109,2

tis. Kč

110,9

tis. Kč

111,0

7,1

119,3

111,6

9,0

121,1

99 801 598 109 787 540 127 229 841

index oproti min. roku
Saldo

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

161 348 112 180 046 308 218 628 120

index oproti min. roku
Dovoz

2007

261 149 710 289 833 848 345 857 961

index oproti min. roku
Vývoz

2006

106,3

110,0

116,5

61 546 513

70 258 768

91 398 279

5,4

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Slovenská republika zůstala i v roce 2007 druhým největším obchodním partnerem
ČR. Obrat vzájemného obchodu vzrostl meziročně o 19,3 %.
Slovensko se na celkovém zahraničním obchodu ČR podílelo 7,14 %.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla a jejich díly, elektrická energie, uhlí,
léčiva, izolované dráty, kabely, televizní přijímače, výrobky ze železa nebo oceli.

Hlavní dovozní komodity ČR: plynové oleje, motorový benzin a ostatní lehké oleje,
ploché válcované výrobky ze železa, elektrická energie, motorová vozidla a jejich díly,
izolované dráty, kabely.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany
Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem
České a Slovenské Federativní Republiky, Bratislava, 6. 2. 2007;

•

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování
nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České
republiky, Praha, 22. 2. 2007.

Kulturní vztahy
Česko-slovenské kulturní vztahy se nadále těší vysokému zájmu obou stran. Česká
kultura je na Slovensku široce prezentována na komerčním i nekomerčním základě, a je tak
dostupná všem okruhům zájemců. Řadu konkrétních kulturních aktivit v roce 2007 obsahoval
Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury SR na léta 20052007. Mnoho kulturních aktivit se tradičně koná v rámci “Měsíce české a slovenské kulturní
vzájemnosti“, kterým je od roku 2001 pravidelně vyhlašován měsíc říjen. V jeho rámci se
pravidelně konají přehlídky české kultury v Košicích, Nitře a Bratislavě.

SLOVINSKO
(Republika Slovinsko)
Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Slovinskem mají velmi dobrou úroveň.
V roce 2007 došlo k výraznému oživení vztahů v důsledku vysoké četnosti návštěv na vládní
i parlamentní úrovni. Intenzivní spolupráce probíhala i v roce 2007 v rámci Regionálního
partnerství, Evropské unie a NATO.
Návštěvy představitelů ČR:
5. 1. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí A. Vondry;
31. 5. – 1. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;

28. – 29. 6. 2007 – návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče;
17. 7. 2007 - návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana;
26. – 27. 7. 2007 – účast místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry na
Bledském strategickém fóru;
1. – 2.10. 2007 –návštěva předsedy Senátu P ČR P. Sobotky.
Návštěvy představitelů Slovinska:
24.7. 2007 - návštěva státního tajemníka pro EU záležitosti J. Lenarčiče;
3. – 4.10. 2007 - návštěva ministra pro rozvoj Ž. Turka na festivalu “Tourfilm”;
16.11. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí D. Rupela;
3.12. 2007 - návštěva ministra obrany K.V. Erjavce;
10. – 11.12. 2007 – účast předsedy vlády J. Janšy ne premiérském summitu zemí V4
a Slovinska.
Vzájemné ekonomické vztahy

obrat

vývoz

dovoz

saldo

2005

2006

2007

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

tis. Kč

19 760 491

21 679 046

25 511 093

0,53

index oproti min. roku

102,0

109,7

117,7

tis. Kč

10 692 477

10 854 098

13 426 615

index oproti min. roku

108,7

101,5

123,7

tis. Kč

9 068 014

10 824 948

12 084 478

index oproti min. roku

95,3

119,4

111,6

tis. Kč

1 624 463

29 150

0,54

0,51

1 342 137

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

V ekonomické oblasti pokračoval v roce 2007 dynamický růst obchodní výměny.
Z hlediska pořadí na celkovém zahraničním obchodu ČR zaujímal obchod se Slovinskem
25. místo (ve vývozu 22. a v dovozu 28. místo).
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, strojírenské výrobky, pneumatiky,
ocelářské výrobky a trubky, hovězí dobytek, obiloviny, papír, buničina, chemikálie,
nepražený slad, sklo, dřevo, potraviny, hliníkové výrobky aj.

Hlavní dovozní komodity ČR: léky, papír, motorová vozidla, bílá technika, hrací
automaty, hliníkové výrobky, elektrické a tepelné domácí spotřebiče, části motorů
elektrických

generátorů,

produkty

chemického,

elektrotechnického,

strojírenského

a spotřebního charakteru.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany
Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie, Praha, 24. 5.2007;
Program kulturní

spolupráce

mezi

Ministerstvem kultury České

republiky

a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 – 2009, Lublaň,
10.12. 2007.
Kulturní vztahy
Česko-slovinské kulturní vztahy se i v roce 2007 vyznačovaly vysokou intenzitou, což
podpořilo i podepsání programu kulturní spolupráci mezi ministerstvy kultury obou zemí.
U příležitosti vydání slovinských překladů románů M. Urbana Sedmikostelí a J. Topola Sestra
se konala autorské čtení. V rámci projektu Dne Evropy "Evropski dan“ ve dnech
8. – 9 .5. 2007 se konalo několik vystoupení propagujících ČR na základních školách. České
filmy se představily na festivalu v Ljutomeru, na "Dnech evropského filmu" i na festivalech
"LIFFE" a "Animateka". Tradiční letní houslová škola vedená prof. Tuláčkem se letos konala
v Ljutomeru, odkaz českých varhanářů ve Slovinsku připomněl koncert P. Kohouta.

ŠVÝCARSKO
(Švýcarská konfederace)
Vzájemné dvoustranné česko-švýcarské vztahy se vyvíjely i v roce 2007 nadále velmi
dobře. Pokračovala setkání nejvyšších představitelů a dynamická byla rovněž spolupráce
českých vyšších územně správních celků a měst se švýcarskými kantony, městy a obcemi.
V roce 2007 byla podepsána velmi významná Rámcová dohoda mezi Švýcarskou
federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české
spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

(tzv. kohezní příspěvek). Jedná se o švýcarský příspěvek ke snižování hospodářských
a sociálních rozdílů v rozšířené EU; v případě České republiky činí zhruba dvě miliardy Kč.
Tyto finanční prostředky budou od

roku 2008 distribuovány českým subjektům, a to

převážně v ekonomicky slabších a strukturálně postižených regionech.
Ve vzájemném česko-švýcarském obchodu byl v roce 2007 opět překročen celkový
obrat z předešlého roku. Česká republika tak zůstává nejvýznamnějším švýcarským
obchodním partnerem ze zemí střední a východní Evropy.
Návštěvy představitelů České republiky:
15. 11. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga;
21. 12. 2007 - podpis tzv. Rámcové dohody mezi Švýcarskou konfederací a Českou
republikou o snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU v Bernu –
ČR zastoupena náměstkyní ministra zahraničních věcí H. Bambasovou.
Návštěvy představitelů Švýcarské konfederace:
2. - 4. 10. 2007 – pracovní návštěva státního tajemníka spolkového ministerstva
hospodářství J.-D. Gerbera v ČR, spojená s návštěvou Brněnského strojírenského veletrhu.
Vzájemné ekonomické vztahy
2005
Obrat

tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč

Vývoz

index oproti min. roku

Dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

Saldo

tis. Kč

51 582 100
107,2
23 541 928
110,6
28 040 172
104,5
1 203 582

2006

2007

57 627 108

67 361 717

111,7

116,9

29 531 460

35 424 286

125,4

120,0

28 095 648

31 937 431

100,2

113,7

1 435 812

3 486 855

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)
1,4

1,4

1,3

Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Švýcarsko je naším 17. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Dosažená hodnota
objemu česko-švýcarského obchodu v roce 2007 nadále zaznamenala nárůst. V roce 2007
dosáhla ČR aktivní obchodní bilance v hodnotě 3 487 mil. CZK.

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, textilní a kožedělné stroje,
stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na
automatické zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující
stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, tržní výrobky tříděné podle materiálu, z toho
kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír
a lepenka, různé průmyslové výrobky, z toho odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky
a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie, z toho organické chemikálie
a karbonové kyseliny a potraviny.
Hlavní dovozní komodity ČR: chemikálie (farmaceutické výrobky a léčiva, výrobky
organické chemie, barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich), stroje a přepravní
zařízení (kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení
ke zpracování dat, elektrické spínací přístroje, elektrická zařízení a přístroje, tiskařské stroje,
oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, odborné vědecké a řídící
přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu,
šperky a zlatnické výrobky aj.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci
implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských
a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, Bern, 21.12. 2007.

Kulturní vztahy
Vztahy v oblasti kultury nejsou smluvně upraveny, kulturní výměna se uskutečňuje
převážně na komerčním základě.
České umění má ve Švýcarsku tradičně velmi dobrý zvuk s potenciálem dalšího
rozvoje. Byla uspořádána řada koncertů z děl českých autorů a vystoupení českých interpretů.
Velvyslanectví ČR v Bernu se v roce 2007 podílelo např. na organizaci koncertů
ve Švýcarsku v rámci projektu „České sny“, zúčastnilo se pořádání „12. Mezinárodních
hudebních dnů Bohuslava Martinů“ v Basileji a uspořádalo filmový večer pro parlamentní
skupinu Střední a východní Evropa.

K významným subjektům působícím na poli česko-švýcarské kulturní spolupráce patří
rovněž některé nadace a spolky, provozované především v rámci krajanských aktivit.
Ve 21 krajanských spolcích je organizováno přibližně tisíc členů. Střechovou organizací
krajanů je Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, který sdružuje osmnáct krajanských
spolků,

převážně

sokolských.

Dalšími

krajanskými

organizacemi

jsou

pobočka

Československé společnosti pro vědy a umění, švýcarská Asociace Olgy Havlové a Sokol
Solothurn.

2. Vztahy ČR se zeměmi severní a východní Evropy
ARMÉNIE
(Arménská republika)
Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Arménskou republikou v průběhu roku
2007 zaznamenaly určitý pokrok; i nadále přetrvávají výzvy v podobě plného využití
potenciálu v politické i hospodářské oblasti. V roce 2007 se uskutečnily pracovní cesty
náměstků ministrů zahraničních věcí a došlo k setkání ministrů zahraničních věcí na okraj
konference o Evropské politice sousedství v červenci 2007 v Bruselu.
Významným krokem směrem k posílení vzájemných vztahů bylo otevření pražské
kanceláře Velvyslanectví Arménie ve Vídni v červenci 2007.
V dubnu 2007 proběhlo v Praze 2. kolo expertních jednání k textu smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění, kterými byly práce na textu návrhu smlouvy završeny.
Návštěvy představitelů ČR:
29. – 30. 10. 2007 – pracovní návštěva prvního náměstka MZV T. Pojara.
Návštěvy představitelů Arménie:
21. 5. 2007 – účast náměstka MZV A. Bairbourtiana na Ekonomickém
a environmentálním fóru OBSE v Praze.
Vzájemné ekonomické vztahy

Obchodní obrat s Arménií se zejména díky růstu českého exportu meziročně zvýšil
o 12,8 % na 473,9 mil. CZK; tzn. export se zvýšil o 17,0 % na 342,8 mil. CZK a import se
zvýšil o 3,0 % na 131,1 mil. CZK.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky (zejména stroje pro
potravinářský průmysl), čisticí a prací prostředky, léčiva, sanitární zboží, nádobí.
Hlavní dovozní komodity ČR: feroslitiny, surový kaučuk, topná zařízení, lihoviny.
Rozvojová spolupráce
Česká republika se v rámci rozvojové spolupráce s Arménií soustředila na
problematiku nelegální migrace. Projekty byly implementovány v Jerevanu, Čarencavanu
a Meghradzoru, informační kampaň byla prováděna i v jiných větších městech. V roce 2007
byl na rozvojovou spolupráci s Arménií věnován přibližně 1 mil. Kč.
Kulturní vztahy
Na akademický rok 2007/2008 Arménie využila jedno vládní stipendium ze dvou
nabídnutých míst.

ÁZERBÁJDŽÁN
(Ázerbájdžánská republika)
Ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem dominovala především
obchodní spolupráce. V roce 2007 se uskutečnily konzultace 1. náměstka ministra
zahraničních věcí T. Pojara v Baku, ministři zahraničních věcí obou zemí se setkali na okraj
konference o Evropské politice sousedství v Bruselu (červenec 2007) a na okraj zasedání
Valného shromáždění OSN v New Yorku (září 2007).
Významným krokem k aktivizaci vzájemných vztahů bylo otevření velvyslanectví
Ázerbájdžánské republiky v Praze v srpnu 2007.
Česká republika usilovala o rozšíření smluvní základny s Ázerbájdžánem ve všech
oblastech oboustranného zájmu tak, aby byly vytvořeny všechny nezbytné předpoklady pro
další rozvoj vztahů.

Návštěvy představitelů ČR:
1. 11. 2007 - konzultace 1. náměstka ministra zahraničních věcí ČR T. Pojara.
Vzájemné ekonomické vztahy
2005
Obrat

Vývoz

Dovoz

2006

2007

Podíl na celkových
ukazatelích
roku 2007 (%)

14 908 841

23 027 574

21 922 066

0,5

Index oproti min. roku

190,4

154,5

95,2

tis. Kč

892 645

1 094 480

1 185 329

Index oproti min. roku

136,4

122,6

108,3

14 016 196

21 933 094

20 736 733

156,5

94,5

- 20 837 988

- 20 543 201

tis. Kč

tis. Kč

195,3

Index oproti min. roku
Saldo

tis. Kč

-13 123 551

0,05

0,8

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Ázerbajdžán se jako producent ropy podílí na dovozech této suroviny do ČR a mezi
obchodními partnery z regionu jižního Kavkazu disponuje i největším potenciálem pro
zvyšování českého exportu.
Hlavní vývozní komodity ČR: mosty a mostní díly, léčiva, skleněné zboží, čisticí
a kosmetické prostředky, motorová vozidla, potravinářské stroje, sanitární výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály, lískové
ořechy, bavlna.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem
daní Ázerbájdžánu, Baku, 11.9. 2007.

Kulturní vztahy
Obdobně jako každým rokem, nabídla ČR ázerbájdžánské straně dvě vládní stipendia
na akademický rok 2007/2008, z nichž Ázerbajdžán využil jedno místo.

BĚLORUSKO
(Běloruská republika)
S ohledem

na

vnitropolitickou

situaci

v Bělorusku

a

absenci

základních

demokratických principů byla bilaterální spolupráce omezena na pracovní kontakty převážně
v obchodní a ekonomické oblasti.
Česká republika se aktivně podílela na formulování a realizaci politiky Evropské unie
vůči Bělorusku, kdy aktivně podporovala zachování stávajícího přístupu EU definovaného
v dokumentu „Co Evropská unie může přinést Bělorusku“ z roku 2006. V příslušných
mezinárodních organizacích Česká republika podporovala úsilí mezinárodního společenství
o demokratizaci Běloruska a rozvíjela transformační projekty na podporu občanské
společnosti a kulturní a vzdělávací programy.
V říjnu

2007

se

v Praze

uskutečnilo

setkání

ministra

zahraničních

věcí

K. Schwarzenberga s představitelem běloruské opozice A. Milinkievičem.
Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní obrat s Běloruskem se díky růstu českého exportu meziročně zvýšil
o 12,8 % na 5 941,0 mil. CZK; český export se zvýšil o 38,0 % na 3 590,2 mil. CZK a import
se snížil o 11,7 % na 2 350,8 mil. CZK.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, elektrické přístroje
a akumulátory, zemědělské stroje, zařízení pro potravinářský průmysl, sklo, hutnické
válcované výrobky, sanitární výrobky, plasty, léčiva, potraviny.
Hlavní dovozní komodity do ČR: minerální oleje, příze, tkaniny a výrobky z textilu,
hnojiva, polyakryláty, polyamidy, hutnické výrobky, traktory a náhradní díly, dráty, kabely,
spojovací materiál.

Kulturní vztahy
Česká republika se v oblasti školství zaměřovala na podporu výuky češtiny na státní
univerzitě v Minsku a poskytla běloruským studentům na studijní rok 2007/2008 celkem
jedenáct vládních stipendií.
Velvyslanectví ČR v Bělorusku pořádalo pravidelné besedy s běloruskými studenty
bohemistiky a udržovalo časté kontakty s běloruskými kulturními spolky.

DÁNSKO
(Dánské království)
Vztahy mezi Českou republikou a Dánskem se aktivně rozvíjely na bilaterální
i multilaterální úrovni zejména v kontextu společného členství v Evropské unii, NATO
i OSN. Obě země sbližuje podobnost postojů k řadě evropských a dalších zahraničněpolitických otázek. Dánsko je dlouhodobě významným hospodářským partnerem České
republiky. Vzájemná obchodní výměna se opět navýšila, pozitivně se vyvíjela ve prospěch
České republiky rovněž obchodní bilance, příliv dánských investic do České republiky
zaznamenával vzestupný trend.
Návštěvy představitelů ČR:
23. – 24. 4. 2007 – účast místopředsedy vlády a ministra životního prostředí M.
Bursíka na zasedání ministrů životního prostředí zemí ASEM;
5. – 6. 11. 2007 – návštěva delegace Podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny
PČR;
3. 12. 2007 – pracovní návštěva 1. náměstka MZV T. Pojara.
Návštěvy představitelů Dánska:
24. 3. 2007 – pracovní návštěva dánského premiéra A. F. Rasmussena;
21. 6. 2007 – pracovní návštěva dánského ministra obrany S. Gadeho.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005

obrat

tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč

vývoz
dovoz
saldo

26 070 000
123,6
14 233 000
144,2
11 837 000
105,5
2 396000

2006

39 088 000
149,9
20 889 000
146,8
18 199 000
153,7
2 690 000

2007

40 908 000
108,8
21 837 000
106,5
19 071 000
111,6
2 766 000

podíl na
celkových
ukazatelích roku
2007 (%)
0,8
1,0
0,8

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodě)

Dánské království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České
republiky. Vzájemná obchodní výměna se v roce 2007 navýšila téměř o téměř 9 %, přičemž
na této progresi má vyrovnaný podíl vývoz i dovoz.
Hlavní vývozní komodity ČR: silniční motorová vozidla, zařízení pro telekomunikace,
hračky a sportovní potřeby, hutní výrobky, kancelářské stroje, elektrická zařízení a přístroje,
oděvní výrobky, prefabrikované budovy, nábytek.
Hlavní dovozní komodity ČR: hračky a mechanické skládanky (Lego), přístroje el.
záznamu, farmaceutické výrobky, plasty a výrobky z nich, hliníkové výrobky, optické
přístroje, chemické hedvábí, papír, vepřové maso, ryby, potravinové přípravky.
Kulturní vztahy
Na „Mezinárodním kodaňském filmovém festivalu“ (20. - 30. 9. 2007) se promítaly tři
české filmy: Vratné lahve J. Svěráka, Obsluhoval jsem anglického krále J. Menzela a Marta
M. Novákové. V říjnu se konala v Dánském filmovém institutu retrospektivní přehlídka filmů
režiséra J. Svěráka. Dva ze svých filmů: Vratné láhve a Kolja uvedl J. Svěrák osobně.
Na „Kodaňském mezinárodním festivalu dokumentárních filmů“ (9. - 18. 11. 2007) se
promítalo osm filmů českých dokumentaristů.
Český houslista J. Šonský a brazilská klavíristka P. Bretas představili na koncertě dne
27. 3. 2007 hudbu českých skladatelů B. Smetany, B. Martinů, O. F. Korteho a A. Dvořáka.

Dne 27. 9. 2007 v kostele Sorgenfri ve Virumu u Kodaně vystoupilo Pěvecké sdružení
moravských učitelů.
V Dánském domě grafiků se v dubnu 2007 uskutečnila výstava „Jeden prostor ze dvou
stran“, kde ČR zastupoval výtvarník J. Růžička.
Dne 27. 11. 2007 se konal v Dánském institutu pro lidská práva v Kodani seminář
k 30. výročí založení Charty 77 a k propagaci lidských práv a demokracie ve světě, kterého se
účastnila řada českých hostů, mj. A. Šabatová a J. Ruml.
Dánská

kultura

v ČR

se

např.

prezentovala

projektem

„Dánská

zima“

ve Skandinávském domě v Praze, dánští hudebníci byli zastoupeni na „Pražském jaru“.
Pražského „Quadrienále“ scénografie a divadelní architektury se zúčastnila Dánská Státní
divadelní škola.

ESTONSKO
(Estonská republika)
Estonsko je významným partnerem České republiky. Společné členství v Evropské
unii a NATO přispívalo v roce 2007 k dalšímu rozvoji vzájemně prospěšné spolupráce obou
zemí, a to jak v oblasti politické, tak ekonomické, bezpečnostní i kulturní.
Návštěvy představitelů ČR:
17. – 21. 7. 2007 - pracovní návštěva poslance Poslanecké sněmovny PČR
Z. Novotného se skupinou pěti expertů s cílem zevrubného studia metody a legislativy
týkající se elektronických voleb v Estonsku;
12. – 13. 9. 2007 – oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky se senátní
delegací tvořenou senátory L. Janáčkovou, L. Macákem, J. Kalbáčem, P. Pakostou
a J. Štětinou.

Návštěvy představitelů Estonské republiky:
4. - 6. 6. 2007 - pracovní návštěva prezidenta T. H. Ilvese v Praze, kde se zúčastnil
konference „Democracy and Security: Core Values and Sound Policies“;
5. - 6. 8. 2007 – soukromá návštěva premiéra A. Ansipa v Praze, kde převzal cenu
2007 Vašek and Anna Maria Polak Award za rozvoj svobody, demokracie a tržního
hospodářství. Cenu udělil The American Institute on Political and Economic Systems.
Vzájemné ekonomické vztahy
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné
podle materiálu, průmyslové spotřební zboží, osobní automobily a jiná vozidla k dopravě
osob, sklo, zařízení k automatickému zpracování dat.
Hlavní dovozní komodity ČR: tržní výrobky tříděné podle materiálu, průmyslové
spotřební zboží, stroje a dopravní prostředky, ploché válcované výrobky ze železa, dřevo
jednoduše opracované, budovy prefabrikované.
Kulturní vztahy
V roce 2007 proběhla v Estonsku řada kulturních akcí za významné podpory
zastupitelského úřadu ČR v Tallinnu. Začátkem února byla v knihovně Tartuské university
zahájena výstava „Krásy českého baroka“, která byla následně koncem dubna instalována
v Tallinnském městském muzeu. V polovině února byla v Muzeu architektury v Tallinnu
otevřena výstava „Kubismus v české architektuře“. Výstava ilustrací J. Ungráda ke knize
M. Tomana Dobytí ostrova Saaremaa byla předvedena během jarních a letních měsíců
postupně v galerii Deco v Tallinnu, v Městské galerii ve městě Kohtla-Järve a v Kulturním
centru ve městě Kuressaare.
Dne 19. 6. 2007 uspořádal ZÚ Tallinn slavnostní předání ceny Gratias Agit panu
L. Metsarovi, spisovateli a překladateli desítek titulů významných českých autorů
do estonštiny, který se nemohl zúčastnit slavnostního ceremoniálu v Praze. Cenu laureátovi
předal velvyslanec ČR v Estonsku M. Lexa.
Výstava „Kouzelný svět českých ilustrátorů pro děti“ byla instalována začátkem srpna
v budově krajské správy ve městě Pärnu a následně v Národní knihovně v Tallinnu.

V rámci 11. ročníku „Filmového festivalu temných nocí“, který proběhl na přelomu
listopadu a prosince, získal cenu poroty za nejlepší herecký výkon v hlavní roli Z. Svěrák za
svůj výkon ve filmu Vratné lahve.

FINSKO
(Finská republika)
Vztahy České republiky s Finskou republikou, jejichž základem je společné členství
v EU, se v roce 2007 rozvíjely na bázi bezproblémové a úspěšné spolupráce. ČR v roce 2007
využila v rámci unijní spolupráce řadu cenných poznatků a zkušeností předaných Finskem
z doby finského předsednictví v Radě EU (např. seminář na půdě MZV ČR v dubnu 2007).
Návštěvy představitelů ČR:
30. 5. – 1. 6. 2007 – návštěva delegace Petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR;
24. – 28. 9. 2007 – pracovní návštěva I. náměstka ministra vnitra J. Salivara
(v doprovodu delegace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR);
1. – 5. 12. 2007 – návštěva delegace Nejvyššího kontrolního úřadu vedená
prezidentem F. Dohnalem v rámci zasedání Kontaktního výboru prezidentů nejvyšších
kontrolních institucí zemí EU.
Vzájemné ekonomické vztahy:

Obrat

tis. Kč

Vývoz

index oproti min.
roku
tis. Kč

Dovoz

index oproti min.
roku
tis. Kč

Saldo

index oproti min.
roku
tis. Kč

2005

2006

2007

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

18 861 000

24 414 000

26 765 000

0,6

120,2

129,4

109,6

10 343 000

12 371 000

14 154 000

148,4

119,6

114,4

8 518 000

12 043 000

12 611 000

97,7

141,4

104,7

1 825 000

- 782 000

1 543 000

0,6

0,5

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Hlavní vývozní komodity ČR: televizní přijímače (podíl 21 % na celkovém vývozu),
osobní automobily (13 %), zařízení pro automatické zpracování dat (6 %), výrobky
z válcované oceli (5 %).

Hlavní dovozní komodity ČR: papír a lepenka (podíl 12 % na celkovém dovozu),
válcované výrobky z oceli (11 %), přístroje pro televizní a rozhlasový přenos (11 %),
pneumatiky a duše (4 %).
Kulturní vztahy
Čilá kulturní výměna mezi oběmi zeměmi pokračovala již v lednu 2007, kdy byla
návštěvníkům v Pori představena výstava grafik A. Borna a v Helsinkách byla zahájena
přehlídka českého filmu. V březnu se za spolupráce Divadelního muzea v Helsinkách, Muzea
loutkářských kultur v Chrudimi a M. Zákosteleckého, scénografa divadla Drak, konala
výstava loutek „Přátelé na provazech“. V květnu pořádalo Finsko soutěž Eurovize, které se
za ČR zúčastnila skupina Kabát. V září byla v Tampere uvedena výstava „Carské Rusko
očima českých fotografů“; v říjnu vystoupilo v rámci helsinského festivalu „Wordless
Physical Festival“ pražské divadlo Krepsko. Delegace Svazu českých knihkupců
a nakladatelů se v říjnu zúčastnila „Helsinského knižního veletrhu“. V prosinci se
v Helsinkách uskutečnil seminář k 30. výročí Charty 77, kterého se jako hlavní hosté
zúčastnili D. Němcová a J. Dienstbier.

GRUZIE
V roce 2007 pokračovaly intenzívní politické kontakty mezi oběma zeměmi na úrovni
vlády a parlamentu – dosavadním vrcholem vzájemných vztahů byla oficiální návštěva
premiéra ČR M. Topolánka v Gruzii v květnu 2007. ČR patřila i v roce 2007 k výrazným
stoupencům postupné integrace Gruzie do euroatlantických struktur. Představitelé ČR aktivně
participovali na jednáních Nové skupiny přátel Gruzie, ministr zahraničních věcí
K. Schwarzenberg se zúčastnil ministerského zasedání Nové skupiny přátel Gruzie
v září 2007 ve Vilniusu. V roce 2007 probíhala jednání o smlouvě o ochraně investic,
o letecké dopravě, silniční dopravě, stejně jako o readmisi či smlouvě o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy a sportu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

10. - 12. 5.2007 – oficiální návštěva premiéra ČR M. Topolánka;
31. 10. 2007 – konzultace 1. náměstka MZV T. Pojara;

2. 1. 2007 - účast 1. náměstka MZV T. Pojara na Tbiliském summitu 2007.
Návštěvy představitelů Gruzie:
•

14. - 16. 5. 2007 – oficiální návštěva předsedkyně parlamentu N. Burdžanadze;

•

12. – 13. 6. 2007 – pracovní návštěva premiéra Z. Noghaideliho v Praze.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní vztahy s Gruzií se prakticky nemění. Obchodní obrat dosáhl 1098,5 mil.
CZK, tzn. meziroční pokles o 1,1 %. Export v hodnotě 892,5 mil. CZK představuje zachování
úrovně z r. 2006 a import v hodnotě 206,0 mil. CZK představuje meziroční pokles o 3,4 %.
Českým investorům se podařilo významně uspět v privatizaci v energetickém sektoru Gruzie
(privatizace vodních elektráren).
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, vojenský materiál,
kosmetické přípravky, hygienické a sanitární potřeby, slad, pivo.
Hlavní dovozní komodity ČR: jedlé ořechy, díly a příslušenství ke kovoobráběcím
strojům, víno z čerstvých hroznů, lihoviny.
Kulturní vztahy
Těžištěm spolupráce v oblasti školství byly nabídky vládních stipendijních míst každoročně jsou Gruzii nabízena čtyři místa. Pro akademický rok 2007/2008 byla využita
všechna místa.
U příležitosti státního svátku ČR dne 28. října se v Tbilisi uskutečnil jazzový koncert.
Rozvojová spolupráce
Česká republika se v rámci rozvojové spolupráce s Gruzií zahájené v roce 2003
zaměřovala i nadále na problematiku nelegální migrace z Gruzie do ČR/EU - dlouhodobé
projekty, orientované na stabilizaci ekonomické situace občanů Gruzie, financuje MV ČR.
Projekty byly a jsou realizovány v hlavním městě Tbilisi a v regionech Imeretie, Gurie
a Samtsche-Džavachetie. V roce 2007 byla zahájena realizace projektu zpracování mléka
v regionu Dmanisi v gesci ministerstva zemědělství. Jeden malý místní projekt byl

za součinnosti ZÚ Tbilisi realizován v Imereti a v Adžárii. Celková výše prostředků
vynaložených na projekty rozvojové spolupráce v roce 2007 činila přibližně 11 mil. Kč.

IRSKO
Rok 2007 byl pro česko-irské vztahy významný připomínkou 60. výročí navázání
diplomatických styků. Současně potvrdil existenci moderních, spolehlivých a bezkonfliktních
vztahů dvou partnerských zemí-členů Evropské unie. Zůstala zachována četnost bilaterálních
pracovních návštěv na expertní úrovni (mj. lidská práva, bezpečnostní politika) a došlo
k realizaci kontaktů mezi parlamenty obou zemí. Prezentace české kultury v Irsku se zaměřila
na regiony a také na české občany, kteří hojně využívají příležitostí otevřeného irského
pracovního trhu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. 2.-1. 3. 2007 – návštěva delegace Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Návštěvy představitelů Irska:
•

13. - 16. 12. 2007 – oficiální návštěva předsedy dolní komory (Dáilu) irského Parlamentu
J. O’Donoghue s delegací obou komor Parlamentu

Vzájemné ekonomické vztahy

Obrat

tis. Kč

2005

2006

2007

podíl na celkových ukazatelích
roku 2006 (%)

18 695 340

20 977 947

24 786 312

0,5

117,9

112,2

118,5

8 051 543

9 108 557

8 373 660

124,9

113,1

92,3

10 643 796

11 869 390

16 412 652

113,06

111,5

147,7

- 2 592 253

- 2 760 833

- 8 038 992

index oproti min. roku
Vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

Dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

Saldo

tis. Kč

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)
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Irsko si i v roce 2007 udrželo svoji pozici mezi třicítkou největších obchodních
partnerů ČR. Dovoz se v hodnotovém vyjádření zvýšil o zhruba o 48 %. Irsko bylo také
významným investorem v ČR do služeb a průmyslu.
Hlavní vývozní komodity ČR: kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému
zpracování dat, telekomunikační zařízení, strojní zařízení a stroje k výrobě energie, odborné
vědecké přístroje, silniční vozidla, dále výrobky z kůže, pryže, textilu, dřeva, papíru a dále
sklo, keramika, železo, ocel a kovové výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a strojní zařízení, měřicí a další vědecké přístroje,
kancelářské stroje, nejrůznější telekomunikační a elektrická zařízení, léčiva a farmaceutické
výrobky, chemické prostředky, barviva a třísloviny, různé spotřební zboží, mořské produkty,
nápoje a další potraviny.
Kulturní vztahy
U příležitosti 60. výročí navázání bilaterálních diplomatických styků uspořádalo dne
13. 2. 2007 velvyslanectví ČR slavnostní večer v prostorách Irského institutu architektů
(Royal Institute of the Architects of Ireland) v Dublinu. K dané příležitosti zaslal osobní
poselství irský premiér B. Ahern, hlavní projev pronesl státní ministr (Minister of State)
pro evropské záležitosti N. Treacy. Součástí oslav byla vernisáž výstavy „Čeští architekti
v zahraničí“.
Dne 15. 6. 2007 se uskutečnilo premiérové irské vystoupení smyčcového Kvarteta
Pavla Haase v Bray. Za svými příznivci se naopak již vraceli houslový mistr I. Ženatý
a klavírní virtuos I. Ardašev: pod záštitou velvyslanectví ČR uskutečnili v termínu
14. - 18. 11. 2007 sérii koncertů v Graighmannaghu, Waterfordu, Limericku a Tullynally.
Mottem festivalu divadelních, hudebních a tanečních souborů v Clonmelu byl pohyb
a migrace. Pražské studio Farma v jeskyni proto pro své vystoupení dne 10. 7. 2007 zvolilo
scénickou kompozici Sclavi/Emigrantova píseň o lidsky obtížném procesu návratu
vystěhovalců do původního domova.
Za podpory velvyslanectví ČR v Dublinu a Českého rozhlasu uskutečnilo moravské
hudební uskupení Tomáš Kočko & orchestr několik koncertních vystoupení v Irsku (Dublin,
Cork) v termínu 31. 8.- 2. 9. 2007.

V dubnu 2007 proběhla úspěšná turné Velkého akordeonového orchestru při ZUŠ
F. Chopina z Mariánských Lázní pod vedením A. Smutného v okrese Kells a Pražského
pěveckého sboru sbormistra L. Mátla v Portarlingtonu a Wexfordu. Pěvecký soubor
Bohemiachor pod taktovkou J. Staňka a K. Fojtové účinkoval na 53. ročníku mezinárodního
festivalu v Corku ve dnech 2. - 6. 5. 2007. V adventním čase potěšil irské publikum smíšený
dětský pěvecký sbor Paprsek z Mladé Boleslavi, řízený M. Klipcem: ve dnech
13. - 17. 12. 2007 v Dublinu vystupoval samostatně i s doprovodem irského studentského
symfonického orchestru Yops.

ISLAND
(Islandská republika)
Vztahy mezi ČR a Islandem jsou tradičně přátelské. Obě země spojují členství
v Severoatlantické alianci, důraz na transatlantickou vazbu a partnerství v Evropském
hospodářském prostoru (EHP). Obě země spolupracují především v oblasti obchodních
vztahů, přičemž zájem Islandu o prohloubení bilaterálních vztahů vzrůstá. Dobré vztahy obou
zemí podporuje spolupráce na projektech financovaných z prostředků, které Island poskytuje
ČR (a dalším novým členským zemím EU/EHP) v rámci bilaterálního finančního
mechanismu zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).
Návštěvy představitelů ČR:
•

17. – 22. 6. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu PČR;

•

4. – 10. 10. 2007 – pracovní návštěva Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního
shromáždění NATO.

Vzájemné ekonomické vztahy
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, osobní motorová vozidla pro
veřejnou dopravu, kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému zpracování dat,
prefabrikované budovy, oděvní výrobky a doplňky a konstrukce ze železa, oceli, hliníku,
železo a ocel.
Hlavní dovozní komodity ČR: tržní výrobky tříděné podle druhu materiálu (hliník,
železo a ocel) s podílem více než 4/5 na celkovém dovozu z Islandu.

Kulturní vztahy
Ve dnech 27. 9. - 7. 10. 2007 se konal „Mezinárodní filmový festival“ v Reykjavíku,
kde bylo prezentováno pět současných českých filmů (Vratné lahve, Roming, Grandhotel,
Jedna ruka netleská a Samotáři).

LITVA
(Litevská republika)
Litva je významným partnerem a spojencem České republiky. Společné zájmy v EU
a NATO přispěly v roce 2007 ke zvýšení dynamiky bilaterálních vztahů, kterému odpovídal
i nárůst počtu bilaterálních a multilaterálních kontaktů. Důležitým faktorem se stal impuls
k prohloubení spolupráce v rámci formátu regionální spolupráce zemí Visegrádské skupiny
(V-4) s baltskými státy (B-3), iniciovaný českou stranou v průběhu jejího předsednictví
Visegrádské skupiny.
Návštěvy představitelů ČR:
21. - 24. 5. 2007 - návštěva delegace Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny PČR;
20. - 23. 6 2007 - návštěva delegace Ústavního soudu ČR v čele s předsedou
P. Rychetským;
10. - 12. 9. 2007 - oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky;
13. - 14. 9. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
u příležitosti konání 4. zasedání Nové skupiny přátel Gruzie ve Vilniusu;
10. - 11. 10. 2007 - pracovní návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
A. Vondry u příležitosti konání konference o energetické bezpečnosti ve Vilniusu;
20. - 22. 11. 2007 - návštěva delegace Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny
PČR;
4. 12. 2007 - politické konzultace 1. náměstka ministra zahraničních věcí T. Pojara.

Návštěvy představitelů Litevské republiky:
4. - 6. 6. 2007 - návštěva delegace Výboru pro záležitosti venkova Seimu Litevské
republiky;
3. -5. 12. 2007 - návštěva delegace Zahraničního výboru Seimu Litevské republiky.
Vzájemné ekonomické vztahy
Litva je standardním a spolehlivým obchodním partnerem. Obchodní výměna s Litvou
má neustále rostoucí trend.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, především osobní
automobily Škoda, ocelové profily, sanitární technika, bytová chemie, elektrické domácí
spotřebiče, kuchyňský nábytek, sklo a keramika, teplárenské kotle a radiátory, nářadí, oděvy,
nádobí a kuchyňské potřeby, léky a přípravky humánní i veterinární medicíny.
Hlavní dovozní komodity ČR: ledničky, chemické suroviny, textilní tkaniny a příze,
nábytek a další výrobky ze dřeva, hliník. K nárůstu importu došlo především u chemických
surovin.
Kulturní vztahy
K propagaci a rozvoji vzájemných vztahů v kulturní oblasti významně přispívala
činnost Společnosti A. Dvořáka a Litevsko-české společnosti.
Mezi úspěšné kulturní akce se v roce 2007 zařadily výstavy „Czech Press Photo 2006“
a „Mladí čeští fotografové“, prezentující kolekci fotografií absolventů Institutu tvůrčí
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, a koncerty hned několika českých interpretů
vážné hudby. V červnu 2007 se v rámci tradičního mezinárodního festivalu „Varhanní léto“
v přímořském letovisku Nida uskutečnil sólový koncert varhanní hudby v provedení profesora
J. Tůmy, v srpnu 2007 se v prostorách kostela sv. Kateřiny ve Vilniusu konal koncert
Pražského kytarového kvarteta. Největší ohlas zaznamenal koncert českého klavíristy
P. Kašpara, který v doprovodu Litevského národního symfonického orchestru zahájil dne
29. 9. 2007 novou sezonu Litevské národní filharmonie.

LOTYŠSKO
(Lotyšská republika)
Tradičně velmi dobré vztahy mezi Českou a Lotyšskou republikou se dále rozvíjely
i v roce 2007. Na intenzitě nabyly zejména konzultace k otázkám projednávaným v rámci
Evropské unie a NATO, prohloubila se spolupráce v bezpečnostní oblasti a vzrostl objem
vzájemného obchodu.
Návštěvy představitelů ČR:
26. - 29. 3. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro zemědělství, životní
prostředí a regionální politiku Poslanecké sněmovny PČR;
13. - 14. 9. 2007 – pracovní návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky.
Vzájemné ekonomické vztahy
Hlavní vývozní komodity ČR: dopravní prostředky, stroje a strojní zařízení, kamenné,
skleněné a sádrové výrobky, základní kovy a výrobky z nich potraviny.
Hlavní dovozní komodity ČR: kovy a kovové výrobky, dále pak potraviny, dřevo
a produkty z něho, stroje a strojní zařízení, textil a textilní zboží.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Ujednání mezi Ministerstvem školství, maládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem
školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2007-2010,
Riga, 14. 8. 2007.
Kulturní vztahy
Česká kultura se v Lotyšsku setkává s velkým zájmem. Svědčí o tom úspěch putovní
výstavy „Pět století česko-lotyšských literárních vztahů“, která jen v roce 2007 navštívila
devět lotyšských měst, i bohatá návštěvnost dalších akcí, jako byly výstavy „Czech Press
Photo“, Kouzelný svět českých ilustrátorů pro děti“ či „Václav Havel v proměnách Evropy“.
Lotyšské děti se pravidelně s úspěchem účastní „Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice“ –
v jejím 34. ročníku získaly 38 ocenění, které jim byly pod patronací ZÚ Riga na počátku roku

2007 slavnostně předány. Ministr kultury ČR udělil cenu Artis bohemiae amicis panu
J. Krastinšovi za jeho celoživotní překladatelskou činnost.

MOLDAVSKO
(Moldavská republika)
Dobré a přátelské vztahy mezi oběma zeměmi byly pozvednuty na novou úroveň poté,
co v dubnu 2007 otevřelo Moldavsko svůj zastupitelský úřad v Praze. Dne 1. 1. 2007 zahájil
činnost konzulární úsek velvyslanectví ČR v Kišiněvě (otevřeno v prosinci 2005). Kvalita
vztahů se v roce 2007 projevila mj. v součinnosti se státními představiteli i na pracovní
úrovni. Poprvé za několik let vykázal obrat zahraničního obchodu stoupající trend.
Česká republika se v roce 2007 dále zasazovala o těsnější vztahy Moldavska s EU.
Využívala k tomu nejen bilaterální iniciativy, v jejichž rámci se uskutečnily troje odborné
konzultace zaměřené výhradně na problematiku Programu aktivit EU-Moldavsko (politické
otázky, jednotný vnitřní trh a obchod a problematika justice a vnitra). Příležitost k posílení
vztahů EU – Moldavsko představovalo i plnění funkce místního předsednictví Rady EU
zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě jménem Portugalska ve druhé polovině roku 2007.
Dále v průběhu předsednictví ve Visegrádské skupině uspořádala ČR dne 25. 11. 2007
v Praze společné zasedání ministrů zahraničních věcí V-4 a Moldavska, jehož výstupem byla
deklarace podporující přibližování Moldavska k EU.
V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU ČR i nadále usilovala
o řešení podněsterského konfliktu na základě principu teritoriální integrity Moldavské
republiky.
Návštěvy představitelů Moldavské republiky:
24. 11. 2007 – setkání ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga s ministrem
zahraničních věcí Moldavské republiky A. Stratanem v Praze (25. 11. 2007 proběhlo jednání
ministrů zahraničních věcí V4 s ministrem Stratanem na zámku Štiřín).

Vzájemné ekonomické vztahy
Obrat zahraničního obchodu s Moldavskem se v roce 2007 zvýšil o 31,3 % na hodnotu
1 257,7 mil. CZK; hlavně zásluhou zvýšení dovozu o 141,2 % na hodnotu 360,6 mil. CZK.
Český export vrostl o 10,9 % na hodnotu 897,1 mil. CZK.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, čisticí a prací prostředky, léčiva,
polyetylén, stroje a zařízení pro potravinářský průmysl, netkané textilie, sklo aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: hutnické válcované výrobky, víno, džemy, marmelády,
med, oděvní součásti aj.
Humanitární pomoc
Česká republika byla jednou z prvních zemí, která reagovala na výzvu vedení
moldavského státu v souvislosti s katastrofálním suchem v létě 2007 a

dodala jako

humanitární pomoc 420 tun ozimé seťové pšenice.
Transformační spolupráce
Moldavsko patří mezi osm prioritních zemí ČR v rámci programu zahraniční
rozvojové spolupráce na léta 2006 – 2010. V roce 2007 pokračovalo celkem patnáct projektů
v oblastech zlepšování životního prostředí, managementu migrace a rozvoje moldavského
venkova a na pomoc reformě v oblasti státní správy. Byly rovněž realizovány tři tzv. malé
lokální rozvojové projekty s okamžitým efektem.
Kulturní vztahy
V roce 2007 pokračovala rekonstrukce místní školy v obci Holuboje financovaná
z daru ČR. V této obci, kde žije i populace s českými kořeny, působí český krajanský spolek
Novohrad, na jehož činnost ČR též finančně přispěla. Z malého rozvojového projektu ZÚ
byly financovány některé doplňky a dovybavení souboru dechové hudby, kolem něhož se
soustřeďuje český živel žijící v této oblasti již od druhé poloviny 19. století. Krajané rovněž
v roce 2007 ocenili možnost zdokonalení znalostí českého jazyka v Dobrušce a v Praze.
Zastupitelský úřad ČR zprostředkoval informační propojení krajanů z Kišiněva s Holuboje.
Česká republika v roce 2007 poskytla Moldavsku osm vysokoškolských stipendií.

NIZOZEMSKO
(Nizozemské království)
V roce 2007 se dále rozvíjely tradičně velmi dobré vztahy obou zemí, podpořené
vzájemnými setkáními jak na nejvyšší politické, tak na pracovní úrovni. Určujícím rámcem
vzájemných vztahů je společné členství zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci,
přičemž v rámci obou těchto institucí se poměrně často daří nacházet blízké názory a postoje.
V oblasti bezpečnostní spolupráce Nizozemsko ocenilo nabídku spoluúčasti českých
vojáků na alianční misi v afghánském Uruzgánu, kde působí rozsáhlý nizozemský kontingent.
Vzájemné bilaterální kontakty jsou rovněž umocněny četnými partnerskými vztahy
mezi městy a obcemi ČR a Nizozemska (více než 60 smluvních partnerství). V oblasti
školství a kultury pojí ČR a Nizozemsko postava Jana Amose Komenského; obě země se
společně podílely na zajišťování provozu jeho muzea a mauzolea v Naardenu.
Návštěvy představitelů ČR:
4. 6. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka;
27. – 28. 11. 2007 – pracovní návštěva předsedkyně Nejvyššího soudu ČR I. Brožové;
31. 1. – 2. 2. 2007 – pracovní návštěva nejvyšší státní zástupkyně R. Vesecké;
9. – 13. 7. 2007 – pracovní návštěva delegace vrchních státních zástupců z Prahy
a Olomouce.
Návštěvy představitelů Nizozemského království:
23. 4. 2007 – pracovní návštěva státního tajemníka pro EU F. Timmermanse.
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Nizozemsko patří k nejvýznamnějším ekonomickým partnerům České republiky
z hlediska obchodu i investic. Podle obratu vzájemného obchodu si v roce 2007 Nizozemsko
udrželo 8. pozici mezi největšími obchodními partnery České republiky. Vývoz i dovoz rostly
stabilním tempem, avšak výsledná balance skončila pro Českou republiku stejně jako
v předchozích dvou letech mírným pasivem.
Součástí Nizozemského království jsou také Nizozemské Antily a Aruba. Vzájemné
obchodní vztahy České republiky s těmito teritorii tvoří pouze velmi malý podíl z celkového
obratu.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a jejich součásti (především počítače), televizory
a média, železné a ocelové výrobky, osobní automobily, plasty a výrobky organické chemie,
lékařské přístroje, nábytek a oděvy.
Hlavní dovozní komodity ČR: části počítačů a digitální obvody, motorová vozidla
(hlavně tahače a nákladní vozy), plasty, farmaceutické výrobky, výrobky organické chemie,
květiny a zelenina.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí ČR a ministrem
sociálních

věcí

a

zaměstnanosti

Nizozemského

království

o

výměně

údajů

a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a
boji proti nelegálnímu zaměstnávání, Praha, 28. 11. 2007.
Kulturní vztahy
Nejvýznamnějším kulturním počinem v oblasti ekonomické a kulturní propagace
v roce 2007 byly podzimní „České dn“ v nizozemských regionech, v jejichž rámci byly
v průběhu měsíce září v Nizozemsku představeny český design a architektura, otevřeno
pásmo výstav u příležitosti 15. výročí spolupráce měst Příbrami a Hoornu a v neposlední řadě
zorganizován český večer pro nizozemské podnikatele.
Na přelomu ledna a února 2007 proběhl v Rotterdamu tradiční mezinárodní filmový
festival, na kterém byla poprvé zařazena sekce „Český experimentální film“. Mezi významné
kulturní akce patřil rovněž březnový písňový recitál „Hudební rok ve čtyřech dílech“
Z. Markové a M. Šedivého v Haagu. České výtvarné umění bylo zastoupeno červnovou
výstavou fotografií D. Šperka s názvem „Bez hranic“. V oblasti vědy a výzkumu byla
zajímavou akcí listopadová prezentace českých dodavatelů pro vesmírný průmysl, sdružených
v exportní alianci Czech Space, ve středisku Evropské vesmírné agentury (ESA)
v Noordwijku.

NORSKO
(Norské království)
Českou republiku spojuje s Norskem zejména společné členství v NATO
a v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Dobré vztahy obou zemí podporovala
spolupráce na projektech financovaných z prostředků, které Norsko poskytuje ČR (a dalším
novým členským zemím EU/EHP) v rámci bilaterálního finančního mechanismu a finančního
mechanismu zemí EFTA.
Návštěvy představitelů ČR:
21. – 23. 4. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie
Senátu PČR;
26. – 27. 4. 2007 – účast ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na jednání
ministrů zahraničí NATO;

6. – 9. 5. 2007 – pracovní návštěva Stálé delegace Poslanecké sněmovny PČR
do Shromáždění ZEU (Špicberky);
30. 10. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;
18. - 21. 11. 2007 – pracovní návštěva delegace Stálé komise pro rovné příležitosti
Poslanecké sněmovny PČR.
Vzájemné ekonomické vztahy
2005

Obrat

Vývoz

tis. Kč
Index oproti min.
roku
tis. Kč

18 238 000

2006

23 177 000
127,1

107,7

94,3
9 071 000

6 781 000

Dovoz

Index oproti min.
roku
tis. Kč

Saldo

tis. Kč

0,5
12 886 000

133,8
114,2

141,9
14 106 000

11 457 000
Index oproti min.
roku

2007
21 876 000

podíl
celkových
ukazatelích
2007 (%)
0,5

0,4
8 990 000

123,1
104,2
-4 676 000

63,7
-5 035 000

+3 896 000

Zdroje: ČSÚ, březen 2008

Hlavní vývozní komodity ČR: strojírenské výrobky, z nichž objemově byly
rozhodující stroje a přepravní zařízení (automobily Škoda), následované tržními výrobky
tříděnými hlavně dle druhu materiálu. Jejich celkový objem představoval více než 4/5
celkového vývozu do Norska. K nejvýznamnějším vývozním položkám do Norska náleží
silniční vozidla, roury, trubky, duté profily, fitinky železné, ocelové, kancelářské stroje
a zařízení k automatizovanému zpracování dat.
Hlavní dovozní komodity ČR: minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály - zemní
plyn, s podílem na celkovém dovozu z Norska téměř ve výši 3/5 tohoto dovozu; na dalším
místě jsou pak tržní výrobky tříděné dle druhu materiálu (hliník, slitiny hliníku a neželezné
kovy).

na
roku

Kulturní vztahy
Dne 3. 4. 2007 se v prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Oslu uskutečnilo setkání
krajanů se zájmem o české velikonoční tradice.
Norské odborné veřejnosti (oblasti divadla, scénografie a architektury) a novinářům
byly dne 24. 5. 2007 v prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Oslu představeny „Pražské
Quadriennale 2007“ a připravovaná norská účast na této akci v Praze.
Dne 22.10. 2007 se uskutečnil v pořadí již „3. literární seminář“ na Zastupitelském
úřadu ČR v Oslu. Seminář byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR za
účelem propagace současné české literatury v zahraničí. Téma letošního semináře bylo
„Vůdčí postavy současné české literatury“ a hostem byl český spisovatel J. Topol, jehož
román Noční práce v Norsku současně vyšel.
Zastupitelský úřad ČR v Oslu uspořádal 11. 12. 2007 již tradiční předvánoční kulturní
akci. Setkání nazvané „Krteček v Norsku“ – promítání českých animovaných filmů a setkání
dětí s postavou Krtečka – bylo zaměřeno na dětské publikum a vzbudilo velký zájem norské
veřejnosti.

RUSKO
(Ruská federace)
Rok 2007 přinesl nové významné momenty do tradičních česko-ruských vztahů.
Historicky první státní návštěva prezidenta samostatné České republiky v Rusku byla
vyvrcholením jedné etapy bilaterální relace. V průběhu dubnových jednání prezidenta
V. Klause v Ruské federaci se naplno ukázala celá šíře vzájemných kontaktů, založených
dlouhodobě na pragmatickém přístupu obou stran. Díky intenzivnímu dialogu na vysoké
úrovni mají česko-ruské vztahy partnerský charakter a vyznačují se otevřeností
a oboustranným respektem.
Novým aspektem bilaterální relace se v průběhu celého roku stalo téma výstavby
evropského pilíře americké protiraketové obrany, které v různých podobách a intenzitě bylo
součástí všech politických kontaktů. Výrazným výstupem jednání prezidenta republiky bylo
oddělení této problematiky od celkového kontextu česko-ruských dvoustranných vztahů, a tím

zachování jejich dosavadní dynamiky, a to zejména v oblasti hospodářské spolupráce. Během
implementace výsledků návštěvy prezidenta republiky v Rusku se ve druhé polovině roku
uskutečnila řada zajímavých stykových aktivit, které nastínily politicko-ekonomický obsah
relace na následující období. Perspektiva dalšího prohloubení bilaterální spolupráce zůstává
založena na zachování pragmatického přístupu a udržení vysoké úrovně politického dialogu.
Dalších významných úspěchů bylo dosaženo v oblasti česko-ruské ekonomické
spolupráce. Nárůst celkového objemu vzájemného obchodu a zejména českého exportu
potvrdil roli Ruska jako perspektivního partnera a verifikoval účinnost nástrojů ekonomické
spolupráce, které jsou ve vzájemných kontaktech uplatňovány. Těmito nástroji jsou zejména
důraz na celkovou diverzifikaci a dosažení nové kvality v obchodně-ekonomických vztazích,
pokračování intenzivní spolupráce s jednotlivými regiony RF a naplnění mechanismu
Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, jejíž
3. zasedání se uskutečnilo v říjnu 2007 v Praze.
V oblasti multilaterální diplomacie se Česká republika aktivně podílela na jednání
o celkovém spektru vztahů s Ruskou federací. Vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unií
byly poznamenány politickými přístupy obou stran a nezaznamenaly výraznější průlom.
Česká republika v rámci svých priorit přispěla k posunu v problematice energetické
bezpečnosti. Rovněž atmosféra vztahů mezi NATO a Ruskem byla poznamenána asertivní
pozicí Ruska, deklarovanou počátkem roku, a dalšími vyhrocenými tématy v oblasti
bezpečnostní spolupráce.
Návštěvy představitelů ČR:
26. – 29. 4. 2007 – státní návštěva prezidenta republiky V. Klause v Ruské federaci;
20. – 21. 8. 2007 – jednání 1. náměstka ministra obrany ČR M. Bartáka, 1. náměstka
ministra zahraničních věcí ČR T. Pojara a Náčelníka Generálního štábu AČR V. Picka
v Moskvě;
9. – 14. 9. 2007 – návštěva společné delegace poslanců a senátorů Parlamentu ČR
v čele s předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR J. Hamáčkem;
6. - 7. 12. 2007 – pracovní návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky ve Sverdlovské
oblasti.
Návštěvy představitelů Ruské federace:

22. - 23. 10. 2007 - 3. zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou,
průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (místopředseda vlády RF S. Naryškin) v Praze;
20. – 21. 12. 2007 – jednání poradce prezidenta RF a zvláštního zmocněnce pro otázky
rozvoje vztahů s EU S. Jastržembského v Praze.
Vzájemné ekonomické vztahy

Obrat

tis. Kč
Index oproti min. roku

Vývoz

tis. Kč
Index oproti min. roku

Dovoz

tis. Kč
Index oproti min. roku

Saldo

tis. Kč

2005

2006

2007

138 244 344

168 376 579

170 660 674

145,4

122,1

100,6

33 646 294

42 589 113

57 571 445

139,2

126,6

135,2

104 598 051

126 174 106

112 248 200

147,5

120,6

89,0

- 70 951 757

- 83 587 993

- 54 676 755

Podíl na celkových
ukazatelích
roku 2007 (%)
3,5

2,3

4,7

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Ruská federace se umístila na 10. místě z hlediska svého podílu na celkové výši obratu
zahraničního obchodu ČR. Rusko disponuje surovinovým, vědeckým a průmyslovým
potenciálem, a proto představuje významného obchodního partnera ČR jak ve vývozu, tak
v dovozu (především energetické suroviny). V říjnu 2007 se v Praze uskutečnilo 3. zasedání
Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Jejím
prostřednictvím se daří rozvíjet obchodněpolitický dialog i hospodářskou spolupráci.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, pneumatiky, zařízení pro
automatické zpracování dat, léčiva, výrobky z buničiny, výrobky z plastů, hutnický materiál,
obráběcí stroje, montované stavby, armatury, sklo, porcelán, potraviny, pivo aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: ropa, zemní plyn, železná ruda, nikl, hliník, surové
železo, feroslitiny, dřevo aj.

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o
zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
Moskva, 27.4.2007;
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav
vrtulníků typu MI-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České
republiky, Moskva, 27.4.2007;
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně
duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce, Moskva, 27.4.2007;
Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem
kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 – 2009, Moskva,
27.04.2007.
Kulturní vztahy
Prezentaci české kultury má v Moskvě v gesci České centrum (ČC), které v rámci
svých možností expanduje také do vzdálenějších regionů (Kislovodsk, Novorossijsk,
Novosibirsk, Nižní Novgorod ad.). V Petrohradě a v Jekatěrinburgu zajišťují propagaci české
kultury rovněž generální konzuláty, které zčásti čerpají z nabídky ČC.
Program kulturních aktivit v daném teritoriu, které má v oblasti kulturní percepce svá
výrazná specifika, zahrnoval všechny druhy umění (výtvarné a fotografické výstavy, hudební
a divadelní produkce, filmové projekce, literární večery aj.) i „formáty“ (od intimního
posezení s významnou osobností - pamětníkem po rozsáhlé festivaly a polyžánrové projekty).
Kulturní akce byly celkově orientovány na nejširší diváckou základnu, jednotlivé akce
však byly mnohdy adresně zaměřeny i na konkrétní skupinu (ruští studenti bohemistiky,
literární či výtvarní znalci, zájemci o alternativní umění apod.). Převážná většina akcí byla
realizována ve spolupráci s ruskými partnery. Ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi EU
se uskutečnil festival „M@narchia“. Nejnáročnějším projektem, na němž se podílelo několik
subjektů v čele s Magistrátem hlavního města Prahy, byly „Dny Prahy“ v Moskvě. Magistrát
a České centrum Moskva se významně podílely také na Petrohradské divadelní sezoně, která
se uskutečnila v Praze.

ŠVÉDSKO
(Švédské království)
Pro rozvoj česko-švédských vztahů, které jsou ve všech oblastech nadále velmi dobré
a bezproblémové, se stala významným impulsem spolupráce obou zemí při přípravě
na předsednictví v Radě EU v roce 2009, včetně součinnosti s Francií a příslušnými
institucemi EU při vypracování 18ti měsíčního programu „tria“ navazujících předsednictví.
Také v roce 2007 měly obě země mezi oblastmi přednostního zájmu aktivní účast
v mírových operacích na Balkáně a v Afghánistánu, rozvojovou spolupráci a humanitární
pomoc v krizových oblastech, ochranu lidských práv, podporu procesu rozšíření EU
a regionální spolupráci. Vzájemné ekonomické vztahy pokračovaly v dosavadní intenzitě
a dynamice, vzrostl vývoz i dovoz při zachování pozitivní bilance i komoditní struktury
z hlediska

ČR

(dominance

strojírenských

výrobků

v bilanci

s převahou

českého

strojírenského exportu).
Návštěvy představitelů ČR:
17. – 18. 4. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády M. Topolánka. Členy delegace
byli ministr průmyslu a obchodu M. Říman a I. náměstek ministra zahraničních věcí
T. Pojar, kteří vedli samostatná bilaterální jednání;
23. - 26. 4. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti Senátu
PČR;
22. - 25. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny PČR;
1. - 2. 10. 2007 – pracovní návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče.
Návštěvy představitelů Švédského království:
28. 5. 2007 – pracovní návštěva ministryně pro evropské záležitosti C. Malmström;
19. – 20. 9. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničí C. Bildta a ministryně
pro evropské záležitosti C. Malmström. Součástí programu bylo zahájení třístranné
spolupráce předsednického tria Francie – ČR – Švédsko v Radě EU a účast na vernisáži
výstavy tzv. Ďáblovy bible (Codex Gigas);

19. – 20. 9. 2007 – návštěva sestry švédského krále, princezny Kristiny, paní
Magnuson, na vernisáži výstavy tzv. Ďáblovy bible.
Vzájemné ekonomické vztahy

obrat

tis.Kč
index oproti min.roku
tis.Kč
index oproti min.roku
tis.Kč
index oproti min.roku
tis.Kč

vývoz
dovoz
saldo

2005

2006

2007

58 001 000
89,3
28 003 000
141,1
29 998 000
154,7
-1 995 000

57 823 000
99,7
35 244 000
125,9
22 579 000
75,3
12 665 000

70 735 000
122,0
43 377 000
123,8
27 358 000
119,2
16 019 000

podíl na celkových
ukazatelích
roku 2007 (%)
1,3
1,8
0,8

Zdroje: ČSÚ, březen 2008

Obchodní výměna mezi ČR a Švédským královstvím pokračovala v pozitivním trendu
předchozích let. Export z ČR vzrostl asi o 23 %. Úspěšně pokračovala realizace offsetového
programu spojeného s pronájmem švédských stíhacích letounů Gripen. Zvýšil se také objem
přímých švédských investic do české ekonomiky.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, kancelářské stroje (IT), díly
a příslušenství motorových vozidel, televizní přijímače, palivová čerpadla, motory
a generátory, telekomunikační zařízení, válcované výrobky ze železa, dráty a kabely.
Hlavní dovozní komodity ČR: výrobky ze železa a oceli (roury a trubky, válcovaná
ocel aj.), papír a lepenka, telekomunikační zařízení (mobilní aj.), léčiva, neželezné kovy
(hliník, olovo a slitiny), osobní automobily vč. dílů a příslušenství, silniční traktory a návěsy,
chemické výrobky (vláknina, laky aj.).
Kulturní vztahy
V roce 2007 byly nejvýznamnějšími kulturními akcemi výstava manuskriptu
tzv. Ďáblovy bible (Codex Gigas) v Národní knihovně v Praze a výstava „Válečná kořist“
ve stockholmské Královské zbrojnici, která v dosud největším rozsahu představila zbraně,
knihy či obrazy pocházející z Evropy, přičemž uměleckým předmětům z Čech a Moravy je
věnován samostatný oddíl výstavy. Významnou prezentací ČR byl seminář ke 30. výročí
Charty 77, kterého se zúčastnili přední představitelé Charty 77 z ČR a Nadace Charty 77
ve Švédsku.

UKRAJINA
Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou se v roce 2007 pohybovaly
na úrovni standardních vztahů dvou zemí, jejichž zahraničněpolitická relace má růstový
potenciál. V průběhu návštěvy ukrajinského ministra zahraničních věcí B. Tarasjuka v ČR
v lednu 2007 bylo přijato Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí ČR a Ukrajiny
o spolupráci při implementaci Akčního plánu EU – Ukrajina.
Česká republika podporovala transformační euroatlantické úsilí Ukrajiny, a to jak
formou know-how, tak i formou finančních prostředků na konkrétní rozvojové
a transformační projekty. K posilování bilaterální spolupráce přispělo zasedání Smíšené
komise pro otázky hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v Kyjevě
v březnu 2007.
Neodmyslitelnou součástí vzájemných vztahů byla rovněž péče České republiky
o krajanskou komunitu, jíž byly v roce 2007 poskytovány prostředky na kulturní aktivity,
ozdravné pobyty dětí v ČR a na studijní pobyty zájemců o studium českého jazyka.
V roce 2007 zahájil činnost Generální konzulát ČR v Doněcku.
Návštěvy představitelů ČR:
19. - 21. 3. 2007 - účast české delegace pod vedením náměstka ministra průmyslu
a obchodu T. Hünera na prvním zasedání znovuobnovené Smíšené česko-ukrajinské komise
pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci v Kyjevě;
9. 5. 2007 – oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky u příležitosti
slavnostního odhalení symbolického válečného hrobu věnovaného Volyňským Čechům ve
městě Rovno;
2. 7. 2007 – návštěva předsedy Poslanecké sněmovny PČR M. Vlčka, předsedy vlády
M. Topolánka, místopředsedy Senátu PČR J. Lišky a ministryně obrany V. Parkanové
u příležitosti oslav 90. výročí bitvy u Zborova.
Návštěvy představitelů Ukrajiny:
15. 1. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí B. Tarasjuka.

Vzájemné ekonomické vztahy

Obrat

tis. Kč
index oproti min. roku

Vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

Dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

Saldo

tis. Kč

2005

2006

2007

33 386 416

36 394 185

37 854 960

126,5

109,0

104,0

16 936 489

21 653 186

24 007 492

142,5

127,8

110,9

16 449 927

14 740 999

13 847 468

113,4

93,9

93,9

486 562

6 912 187

10 160 024

Podíl na celkových
ukazatelích
roku 2007 (%)
0,9

1,0

0,6

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Z hlediska podílu na celkovém obratu zahraničního obchodu se Ukrajina umístila na
20. místě mezi partnery ČR a je druhým nejvýznamnějším partnerem ze států SNS.
Obchodně-ekonomické vztahy lze jednoznačně považovat za perspektivní s ohledem na
posilující se evropskou orientaci Ukrajiny a její členství ve WTO.
Hlavní vývozní komodity ČR: v českém vývozu převažují výrobky s vyšším stupněm
zpracování jako stroje a strojní zařízení, části a součásti motorových vozidel, průmyslové
armatury, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení k výrobě energie a pro
jiná průmyslová odvětví, telekomunikační zařízení, chemické sloučeniny, sanitární předměty,
příze a textil.
Hlavní dovozní komodity ČR: převládají komodity surovinového charakteru – rudy
kovů a kovový odpad, železné a neželezné kovy, feroslitiny, dále elektrická zařízení, oděvní
výrobky, dřevo, nábytek aj.

Kulturní vztahy
V roce 2007 bylo České centrum hlavním organizátorem nebo spoluorganizátorem
44 kulturních akcí s různým zaměřením. Většina akcí proběhla v Kyjevě, ale mnohé byly
zorganizovány i mimo hlavní město ve spolupráci s Generálními konzuáty ČR ve Lvově
a Doněcku (Oděsa, Tarnopol, Melitopol, Užhorod a další města).
Nejvýznamnější a největší akcí bylo zajištění kulturního programu k 90. výročí bitvy
u Zborova.
Tradičně se České centrum zapojilo do přípravy dobročinného bazaru organizovaného
o prvním adventním víkendu diplomatickými misemi v Kyjevě.
V roce 2007 absolvovalo kurzy českého jazyka pořádané Českým centrem
57 studentů.

VELKÁ BRITÁNIE
(Spojené království Velké Británie a Severního Irska)
V roce 2007 pokračovala frekvence bilaterálních setkání mezi Českou republikou
a Velkou Británií na politické i pracovní úrovni v dosavadním rytmu. Velká Británie projevila
zájem o spolupráci při přípravách ČR na předsednictví v Radě EU, mj. v podobě řady
seminářů a stáží českých i britských státních úředníků v partnerských institucích.
Významnou součást bilaterálních vztahů představovala spolupráce v bezpečnostní
oblasti. Česká republika se spolu s Velkou Británií podílela na vojenských operacích
v Iráku, Afghánistánu a v Kosovu. Mezi oběma zeměmi pokračovala spolupráce na projektu
BMATT CEE - British Military Advisory and Training Team for Central and East Europe,
který působí ve Vyškově a slouží ke zdokonalení výcviku poddůstojníků Armády ČR
a k přípravě instruktorů pro výcvik poddůstojníků ze zemí střední a východní Evropy. Česká
republika již popáté přispěla částkou 2 mil. CZK na britský projekt likvidace chemických
zbraní v Ruské federaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR také poskytlo prostřednictvím
britské humanitární organizace HART (Humanitarian Aid Relief Fund) humanitární pomoc
Súdánu ve výši 500.000 CZK a další 1.000.000 CZK pro aktivity HART v Myanmaru/Barmě.

Z hlediska výkonu konzulární služby bylo významné otevření honorárního konzulátu
ČR v severoirském Belfastu.
Návštěvy představitelů ČR:
25. – 28. 2. 2007 – pracovní návštěva delegace Kontrolního výboru Poslanecké
sněmovny PČR;
17. - 20. 4. 2007 – pracovní návštěva Stálé komise Senátu PČR pro sdělovací
prostředky;
13. 6. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka;
17. – 19. 7. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;
7. – 9. 11. 2007 – oficiální návštěva prezidenta republiky V. Klause;
11. – 14. 11. 2007 – návštěva delegace Stálé komise pro bankovnictví Poslanecké
sněmovny PČR.
Návštěvy představitelů Spojeného království :
13. 3. 2007 – pracovní návštěva Výboru pro obranu Parlamentu Velké Británie;
6. – 7. 3. 2007 – pracovní návštěva ministra pro Evropu G. Hoona;
10. – 11.4. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády J. Prescotta;
14. – 16. 10. 2007 – pracovní návštěva Její Královské Výsosti princezny Anny.
Vzájemné ekonomické vztahy
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) patří dlouhodobě mezi deset
nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. V roce 2007 bylo UK 5. největším vývozním
trhem (za Německem, Slovenskem, Polskem a Francií) a 12. největším dovozním trhem pro
ČR. Český export do UK dosáhl hodnoty 123,3 mld. Kč a meziročně se zvýšil
o 20,2 %. Dovoz z UK dosáhl hodnoty 63,6 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 15,2 %.
Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 59,7 mld. Kč. Od roku 2001 vykazuje ČR ve
vzájemném obchodu kladné saldo obchodní bilance a každoročně zvyšuje hodnotu exportu.
Hodnota dovozu z UK střídavě roste a klesá. Kladné saldo obchodní bilance s UK je třetí
nejvyšší po Slovensku a Německu.
Největší vývozní komodity ČR: zařízení ke zpracování dat, osobní auta, barevné
televize, autodíly, telekomunikační zařízení, zdravotní lůžka, včetně dílů, díly a příslušenství
zařízení ke zpracování dat, elektrická osvětlovací a signalizační zařízení, pneumatiky,
generátory na střídavý proud, ocelové tyče a pruty, autorádia, díly ke klimatizačním
zařízením, díly a příslušenství tiskáren, díly pro proudové a turbovrtulové motory, optická
média pro záznam, hliníkové sudy a plechovky, cukrovinky.
Největší dovozní komodity ČR: díly a příslušenství k telekomunikačním přístrojům,
léčiva, osobní auta, díly a příslušenství zařízení ke zpracování dat, čelní lopatové naklada
a rypadla, televizní videohry a hry fungující na vhození mince, elektrické kondenzátory,
autodíly, elektronické integrované obvody, organické detergenty, chemické výrobky
a přípravky, kolové traktory, textílie, elektrické přístroje pro napětí do 1000V, výrobky
z kadmia, paměťové jednotky, předměty z plastů.
Kulturní vztahy
Kulturní prezentaci ČR ve Velké Británii v roce 2007 dominoval cyklus akcí
pořádaných u příležitosti 400. výročí narození Václava Hollara, jednoho z nejvýznamnějších
grafiků 17. století, který v Londýně působil a zemřel. Cyklus mj. zahrnoval výstavu Hollarova
díla v British Museum a na dalších místech, bohoslužby, historické přednášky a autorská čtení
a další formy připomínky této význačné osobnosti. Současně si v roce 2007 Britové mohli
připomenout 30. výročí Charty 77. Při této příležitosti se v Londýně uskutečnil debatní večer
s V. Havlem a koncert skupiny Plastic People of the Universe.

Významný úspěch na poli klasické hudby si připsal šéfdirigent BBC Symfonického
orchestru BBC J. Bělohlávek. Ve 111leté historii unikátní koncertní série BBC Proms byl
prvním dirigentem tzv. Posledního večera, jehož mateřským jazykem není angličtina.
V roce 2007 pokračovala jednání o možnosti obnovení bohemistických studií
na univerzitách v Sheffieldu a Cambridge.

3. Vztahy ČR se zeměmi jižní a jihovýchodní Evropy
ALBÁNIE
(Albánská republika)
Bilaterální vztahy ČR s Albánií se v roce 2007 vyvíjely úspěšně. Intenzivní
dvoustranný dialog se odehrával jak mezi představiteli exekutivy (setkání prezidentů
a ministrů zahraničních věcí), tak v rámci meziparlamentních kontaktů. Dne 29. 6. 2007
proběhlo setkání ministrů zahraničních věcí K. Schwarzenberga a L. Bashi na Bezpečnostním
fóru EAPC v Ochridu. Albánie měla velký zájem především o české zkušenosti
z uskutečňování

politických

a

ekonomických

reforem

a

z procesu

integrace

ČR

do evropských a euroatlantických struktur.
Návštěvy představitelů ČR v Albánii:
9. - 11. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro obranu Poslanecké
sněmovny PČR;
16. - 21. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Ústavně-právního výboru Senátu PČR.
Návštěvy představitelů Albánie v ČR:
7. - 10. 2. 2007 - oficiální návštěva předsedkyně parlamentu J. Topalli;
1. – 3. 4. 2007 – oficiální návštěva ministra obrany F. Mediu;
24. – 26. 5. 2007 – účast prezidenta A. Moisiu účast na setkání prezidentů
středoevropských států v Brně.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna mezi ČR a Albánii stagnovala. Ve většině realizovaných obchodů
dosud nešlo o trvalou spolupráci českých a albánských firem. Vzájemná obchodní výměna
stále ještě neodpovídal potenciálu, který by český i albánský trh mohl absorbovat. Česká
republika si udržovala v obchodní výměně vysoké aktivní saldo.
Hlavní vývozní komodity ČR: produkty chemického průmyslu (čistící prostředky,
mazací a čistící vosky, polyethylen), motorová vozidla, stroje a přístroje, hračky, výrobky
textilního průmyslu, kaučuk a výrobky z něj (pneu pro autobusy nebo nákladní vozy),
výrobky farmaceutického průmyslu, plasty a výrobky z něj, stavební, dopravní a zemědělské
mechanismy a stroje, náhradní díly pro energetická zařízení a hotové výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: semena, plody a rostliny pro farmaceutický
a voňavkářský průmysl, výrobky textilního průmyslu, obuv, sušené ovoce, hračky a koření.
Rozvojová pomoc:
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Průmyslový
rozvoj

Technická pomoc českého Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví albánským testovacím
institucím
Zdravotnictví Terénní paliativní péče Sue Ryder o
terminálně nemocné a provoz hospice
v Albánii
Doprava
Systém dálkového řízení v celé síti
Albánských železnic

Realizátor

Doba
realizace

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)

ÚNMZ

2007

1 186

Celkový
rozpočet
projektu (v
tis. Kč)
1 280

Domov Sue Ryder,
o.p.s.

2005-2007

3 180

9 542

SUDOP Praha a.s.

2006-2007

2 329

2 329

6 695

x

Celkem

Vládní stipendia:
Vládní stipendia

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Počet stipendistů

-

2

2

4

Humanitární pomoc:
Forma pomoci
Pomoc při likvidaci požárů
v Albánii a Makedonii/FYROM

*

Realizátor

Termín

Objem pomoci (v tis. Kč)

GŘ HZS MV ČR

Červenec 2007

1 885 663*

Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM.

Kulturní vztahy
Česko-albánská kulturní spolupráce byla na obou stranách výrazně limitována
finančními prostředky. Z významnějších akcí lze zmínit koncert vážné hudby „Jaro v Praze“,
který uspořádalo Velvyslanectví ČR v Tiraně počátkem května 2007 v rámci „Týdne
evropské kultury“ pod záštitou Delegace Evropské komise a který měl mimořádný ohlas.
Významnou součástí rozvojové spolupráce s Albánií zůstalo poskytování vládních
stipendií. V roce 2007 byli na české vysoké školy přijati tři albánští stipendisté. Kromě toho
v ČR studovalo několik desítek albánských občanů na vlastní náklady.

ANDORRA
(Andorrské knížectví)
Vzájemné česko - andorrské vztahy jsou trvale na dobré úrovni. Důležitým počinem
pro bilaterální relaci bylo předání pověřovacích listin historicky prvního andorrského
velvyslance v ČR se sídlem ve Vídni J. P. Labordy dne 2. 5. 2007.
Návštěvy představitelů ČR:
24. - 26. 5. 2007 – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR na Ekonomické
konferenci Parlamentního shromáždění OBSE.
Návštěvy představitelů Andorry:
30. 3 - 1. 4. 2007 - (neoficiální) pracovní návštěva ministryně bytové výstavby,
vysokého školství a výzkumu Meritxell Mateu Pi.
Kulturní vztahy
V roce 2007 Andorra iniciovala změnu dohody o fungování lektorátu katalánštiny
na katedře romanistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Jednání o textu dosud
pokračují. Stejně jako v případě původní dohod, mají být smluvními stranami andorská vláda
a Univerzita Karlova. Lektorát působí při Univerzitě Karlově již od roku 1991, finančně je
zajišťován andorskou vládou a sponzory. Katalánština se na UK nevyučuje jako samostatný
obor, ale jako součást výběrových předmětů. Nabídka kurzů katalánštiny souvisí se zřízením

„Aula de Recursos de Catalá" (ARCA) v roce 2002. O katalánštinu projevuje každoročně
zájem průměrně 120 českých studentů, zhruba poloviční počet jezdí do Andorry na letní
školu.

BELGIE
(Belgické království)
Vztahy mezi Českou republikou a Belgií si udržely dobrou dynamiku. K nárůstu
bilaterálních kontaktů došlo především díky iniciativě ze strany ČR. Kromě kontaktů na
belgické federální úrovni se iniciovaly nové vazby s belgickými regiony a společenstvími
a rozšířilo se aktivní spektrum vzájemných vztahů. Velmi příznivě se rozvíjely ekonomické
vztahy obou zemí a výrazně vzrostl objem obchodní výměny. Po podpisu dvouletého
programu spolupráce s Frankofonním společenstvím Belgie a Valonským regionem v říjnu
2007, který se orientoval především na společné priority v oblasti životního prostředí,
vědeckého výzkumu, pedagogické spolupráce a kulturní rozmanitosti, byly připraveny
podmínky pro podpis obdobného programu spolupráce na léta 2008 – 2010 také s vlámským
regionem.
Návštěvy představitelů ČR:
24. 3. 2007 - návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky na oslavách 50. výročí
podpisu Římských smluv v Bruselu;
19. - 21. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny PČR, vedené místopředsedou výboru V. Menclem.

Vzájemné ekonomické vztahy
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Zdroj: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu).

Belgie patří k významným obchodním partnerům České republiky; je 10. největším
odbytištěm českých výrobků a zároveň 14. největším dodavatelem do České republiky. Její
podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR v roce 2007 ji řadí na 12. místo
v žebříčku nejdůležitějších obchodních partnerů ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení vč. osobních automobilů
a jejich částí, průmyslové spotřební zboží, telekomunikační zařízení, elektrotechnické
zařízení, elektrické spotřebiče, nábytek, sklo.
Hlavní dovozní komodity ČR: chemické výrobky, zejména plastické hmoty, ocel
a výrobky ze železa a litiny, osobní automobily, tahače a návěsy, součásti energetických
zařízení, výrobky ze skla.
Kulturní vztahy
Mezi nejvýznamnější akce patřily vernisáž výstavy T. Bíma uspořádaná v rámci
otevření nových prostor Českého centra v Bruselu, dále výstava fotografií H. Jakrlové,
vernisáž výstavy uměleckého kováře P. Tasovského a výstava mladých umělců pod názvem
„Realita“. Zvláštní pozornost byla zaměřena na prezentaci české literatury. V rámci
literárního festivalu „Passa Porta“ se představila prozaička P. Hůlová. Úspěšným literárním

večerem bylo setkání spisovatelů, básníků, prozaiků P. Krále, S. Dvorského a P. Voskovce.
Z hudebního žánru patřily k nejvýznamnějším akcím klavírní koncert A. Skoumala,
klarinetový koncert „Clarinet Factory“ uspořádaný v rámci „Letních hudebních slavností
Roisin 2007“ a jazzový koncert Luboš Andršt Blues Bandu. Z klasické hudby bylo výrazným
kulturním počinem vystoupení Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, realizovaného
ve spolupráci s bruselským Bozar a Europalií 2007.

BOSNA A HERCEGOVINA
Bilaterální vztahy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou (BaH) si tradičně udržují dobrou
dynamiku. Této skutečnosti odpovídá úroveň spolupráce a četnost styků na různých úrovních
mezi ČR a BaH. Schůzky státních představitelů a expertní jednání státní správy vedly
k rozšíření smluvní základny mezi oběma zeměmi. Česká republika pokračovala v pomoci
Bosně a Hercegovině, kterou dále rozšířila v oblasti stipendií a v propagaci české kultury.
V září 2007 udělila Mezinárodní liga humanistů se sídlem v Sarajevu cenu „státník –
humanista 20. století“ V. Havlovi, čímž vyjádřila vážnost, jíž se bývalý český prezident
v BaH těší.
Česká republika měla i v roce 2007 své zastoupení v mezinárodních institucích v BaH.
Vedle příslušníků Policejní mise Evropské unie nastoupil v září na místo zástupce vysokého
představitele OSN v BaH (OHR) a ředitele regionální kanceláře OHR v Banja Luce český
diplomat I. Bušniak.
Návštěvy představitelů ČR:
15. - 16. 5. 2007 – návštěva delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny
PČR;
8. - 9. 11. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga
v Sarajevu.
Návštěvy představitelů BaH:
24. - 26. 5. 2007 – jednání prezidenta ČR V. Klause s předsedajícím Předsednictví
BaH N. Radmanovićem v rámci účasti na setkání prezidentů středoevropských států v Brně;

20. 11. 2007 - návštěva delegace, vedené předsedajícím Rady ministrů BaH
N. Špirićem;
20. 11. 2007 – návštěva ministra financí BaH D. Vrankiće.
Vzájemné ekonomické vztahy
V květnu 2007 podepsala společnost ČEZ s

elektrohospodářským podnikem

„Elektroprivreda Republike Srpske“ implementační smlouvu k projektu výstavby nové
tepelné elektrárny Gacko II, modernizaci stávající elektrárny Gacko I a rozšíření těžby uhlí
v přilehlém dole, a to v celkové výši cca 1,4 mld. EUR, což představuje největší zahraniční
investici směřující do BaH. Obrat vzájemné zahraničněobchodní výměny mezi ČR a BaH
v roce 2007 činil 150 738 tis. EUR a ve srovnání s rokem 2006 se zvýšil o 5,4 %. Obchodní
výměně ČR a BaH dominuje dlouhodobě několik standardních položek, které jsou krátkodobě
doprovázeny dalšími komoditami.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky automobilového průmyslu, zejména karoserie
pro osobní automobily, převodovky, hnací nápravy, kola, výfukové tlumiče.
Hlavní dovozní komodity ČR: koncentráty železné rudy, části přístrojů k filtrování,
železné a ocelové trubky a profily, olejové a palivové autofiltry.
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Průmyslový
rozvoj

Modernizace a uvedení řídících systémů na
povrchovém dole PK Dubrave – II. Etapa
Pomoc při budování odborného
technického a materiálního zázemí v cévní
chirurgii – nemocnice Sarajevo, Tuzla a
Mostar
Dodávka technologie pro zavedení
integrovaného systému nakládání s odpady
v Unsko-sanském kantonu
Elektrifikace vesnic v okolí Derventy

Migrace a
bezpečnost

Pomoc při budování migrační a azylové
infrastruktury

Zemědělství

Zachování genofondu a zlepšení
užitkových vlastností importovaného skotu
do Republiky srbské v Bosně a
Hercegovině v poválečném období

Realizátor

SEZ a.s., Chomutov

Doba
realizace

Čerpání v r. Celkový
2007 (v tis. rozpočet
Kč)
projektu (v
tis. Kč)
1998-2010
6 500
121 000

Výzkumný ústav
pletařský, a.s., Brno

2006-2010

7 000

33 320

GEOtest, a.s. Brno

2006-2010

7 488

34 300

Svět jako domov,
o.p.s. Č. Budějovice
OAMP MV ČR

2006-2010

2 500

9 800

2007-2009

1 092

4 500

Karpatia, s.r.o.

2005-2009

6 300

32 466

Doprava

Přenesení technologie aplikace
feromonových odparníků proti kůrovcům
v lesích Bosny a Hercegoviny
Podpora družstevních a soukromých
zemědělských hospodářství

BIOTREND, s.r.o.

2005-2009

3 200

16 000

Svět jako domov,
o.p.s Č. Budějovice

2006-2009

7 185

1 536

Studie proveditelnosti “Budování kapacit
v oblasti železniční dopravy“ (vyúčtování
z r. 2006)
Studie MHD Banja Luka – návrh na
optimální uspořádání

Eurovision s.r.o.

2004-2007

624

1 783

SUDOP

2006-2007

1 328

2 388

Malé lokální projekty při ZÚ
ZÚ Sarajevo Záchrana a archivace fotografického díla
Fr. Topiče (2.rok)
Osvětový protiminový program ve třech
obcích okresu Lopare
Dětské hřiště
Edukativně terapeutický program na
ochranu zvířat
Kulturně vzdělávací studentské centrum
Vzdělávání a materiální vybavení
pracovníků horské záchranné služby
Zlepšení turistické infrastruktury
v horských oblastech BaH
Zkvalitnění výroby mléka
Trojstranné projekty
MZV
Establishment of organic farming in
Blidinje (CIDA)
Celkem

The National
Museum of BiH,
Sarajevo
Posavina bez min.

2007

106

x

2007

140

x

MÚ Srbac
The Sarajevo Society
for the Prebention of
Cruelty to Animals
Kriterion Sarajevo –
Art house cinema ,
Foundation
Mountaneerging
Club “Plasa“
Jablanica
Planinarski Savez
Bosne i Hercegovine
- PSBIH
Agricultural
Cooperative Bobar

2007
2007

112
0

x
x

2007

56

x

2007

56

x

2007

111

x

2007

196

x

2007

1 098

x

45 092

x

ENWET, o.s.

Transformační spolupráce
Název projektu
Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování*

Realizátor
Agora Central Europe

Čerpání v r. 2007 (v Kč)
739 000

Vládní stipendia
Vládní stipendia

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Počet stipendistů

6

6

1

13

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
V roce 2007 byly podepsány s Bosnou a Hercegovinou dvě dohody, a to dohoda
o sukcesi do smluv a dohoda o zamezení dvojímu zdanění.

*

Projekt byl realizován v Srbsku a Bosně a Hercegovině.

Kulturní vztahy
Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině v roce 2007 zorganizoval jedenáct
kulturních akcí, vždy v několika městech BaH. Např. „Týden českého filmu“, zaměřený
na současnou kinematografii, v Sarajevu a Bihaći, vystoupení Walingerova kvarteta
v Mostaru, Sarajevu a Tuzle, výstavy „Ex libris Praha srdce Evropy“, „Nalezené tváře“,
„Historické sklo pro nevidomé“ či „Bosna a Hercegovina v českých pramenech“.
Samostatným projektem bylo připomenutí výročí sarajevského architekta českého původu
K. Paříka, které zahrnovalo vydání poštovní známky, renovaci náhrobního kamene, odhalení
pamětní desky, výstavu a koncert.
V roce 2007 bylo přijato na studium v ČR na vládní i nevládní stipendia 19 studentů
z BaH. Do nového ročníku lektorátu českého jazyka a literatury v Banja Luce se v roce 2007
zapsalo více než šedesát studentů. Zájemci o studium českého jazyka v Sarajevu navštěvovali
semestrální intenzivní kurž organizovaný Velvyslanectvím ČR v BaH a krajanským
sdružením Česká beseda Sarajevo.

BULHARSKO
(Bulharská republika)
Bulharská republika (BR) je blízkým a tradičním partnerem České republiky v regionu
jihovýchodní Evropy. Význam vzájemné spolupráce vzrostl se vstupem Bulharska do EU
1. 1. 2007. Tradice přátelských vztahů a podobnost ekonomických reforem jsou i nadále
dobrým základem pro trvale rostoucí český vývoz i investice v BR. S plným otevřením
pracovního trhu ČR po vstupu BR do EU se výrazně zvýšil zájem bulharských občanů
o zaměstnání v ČR. V oblasti zahraniční politiky zaujímají ČR a BR velmi blízká stanoviska
k situaci na Balkáně.
Návštěvy představitelů ČR:
28. – 30. 3. 2007 – oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky;
7. - 9. 11. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády ČR M. Topolánka;
26. – 27. 11. 2007 – návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry
(účast na summitu SEI).

Návštěvy představitelů Bulharské republiky:
25. - 26. 5. 2007 – návštěva prezidenta BR G. Parvanova (účast na setkání prezidentů
středoevropských států v Brně);
10. – 12. 6. 2007 – návštěva delegace Výboru pro práci a sociální věci Parlamentu BR;
27. - 28. 6. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních
věcí BR I. Kalfina.
Vzájemné ekonomické vztahy
První rok členství Bulharska v EU významně přispěl k dalšímu růstu vzájemné
obchodní spolupráce. Bilance obchodní výměny byla však značně nevyvážená. Česká
republika vyvezla do Bulharska téměř 3,5 násobně vyšší hodnotu zboží, než dovezla
(10,58 mld. Kč vývozu oproti 2,98 mld. Kč dovozu), i když dynamika růstu dovozu
z Bulharska byla oproti vývozu o něco vyšší. ČR byla v Bulharsku vnímána rovněž jako
významný zahraniční investor a v současné době navíc i jako partner, jehož zkušenosti
z implementace pravidel EU, a to především v hospodářské oblasti, by mohly být užitečné
a oboustranně prospěšné.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, česaná vlna, paměťové jednotky,
plastová potrubí, čistící přípravky, polymery etylénu, mléko a smetana, papír a lepenka,
elektrické spínače a odpory, tiskařské stroje, kotle na výrobu páry, léčiva, prostředky
k rozvodu elektrické energie, sklo a pneumatiky.
Hlavní dovozní komodity ČR: ploché válcované výrobky ze železa a oceli, radiátory,
hliník, měď, syntetický kaučuk, elektrické přístroje, nábytek, oděvy a prádlo, sušenky.
Kulturní vztahy
Působení několika společností přátel ČR, krajanského spolku, sdružení bohemistů
Bohemia klub a zejména Českého centra v Sofii poskytovalo široké možnosti pro rozvoj
a propagaci vzájemných vztahů v oblasti kultury. V roce 2007 se z významnějších kulturních
akcí uskutečnily prezentace Divadla Spejbla a Hurvínka, turné Českého klarinetového
kvarteta, turné jazzového tria P. J. Ryby, několik výstav českých fotografů a XI. celostátní
soutěž mladých interpretů české hudby. Ve Varně byla odhalena socha K. Škorpila,
zakladatele bulharské archeologie.

Spolupráce ve školské oblasti byla formálně upravena ujednáním mezi resortními
ministerstvy. V obou zemích pracovali lektoři českého a bulharského jazyka. O výuku
českého jazyka v BR byl nadále velký zájem, vyučovala se na třech univerzitách. Stále více
absolventů našlo uplatnění u českých firem podnikajících v BR. Výrazně se rozšířila přímá
spolupráce českých a bulharských univerzit.

ČERNÁ HORA
(Republika Černá Hora)
Česká republika podporovala pokračování procesu stabilizace nového nezávislého
státu, a zejm. pak postupující evropskou a euroatlantickou integraci země. Proto ČR přivítala
říjnový podpis Stabilizační a asociační dohody mezi Evropským společenstvím a Černou
Horou a zahájila její vnitrostátní ratifikaci. V září 2007 Černá Hora podepsala s EU dohodu
o vízové facilitaci a readmisní dohodu, které jsou platné od 1. 1. 2008 i pro ČR. Za účelem
podpory rozvíjející se spolupráce v cestovním ruchu a usnadnění pobytu českých turistů bylo
v letních měsících roku 2007 zřízeno v hlavním městě Černé Hory dočasné konzulární
jednatelství ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
25. 10. 2007 – návštěva 1. náměstka ministra zahraničních věcí T. Pojara.
Návštěvy představitelů ČH:
24. - 26. 5. 2007 – účast prezidenta Černé Hory F. Vujanoviče na setkání prezidentů
středoevropských států v Brně;
16. 10. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí M. Ročně v Praze.
Vzájemné ekonomické vztahy
V roce 2007 došlo k mírnému nárůstu vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi.
Český vývoz zboží dosáhl výše 587 mi. Kč (oproti 570 mil. Kč v r. 2006). Český dovoz činil
v roce 2007 hodnoty 93 mil. Kč (dvojnásobek údajů z roku 2006, kdy činil 47 mil. Kč). Obrat
dosáhl hodnoty 680 mil. Kč, bilance obchodu zbožím (bez služeb) dosáhla částky 493 mil. Kč
ve prospěch ČR.

Hlavní vývozní komodity ČR: klimatizační přístroje, automobily, prací prostředky,
koks, televizní přijímače.
Hlavní dovozní komodity ČR: železné a ocelové trubky, ocel.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi
Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem turismu a životního prostředí
ČH. Rovněž byl oběma stranami odsouhlasen návrh novely Dohody o ochraně
a podpoře investic.

Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Životní
prostředí

Sanace, rekultivace a revitalizace skládky
nebezpečného odpadu po těžbě olovozinečnatých rud v Mojkovaci

Realizátor

Doba
realizace

Vodní zdroje, a.s.

20062008

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)
8 446

Celkový
rozpočet
projektu (v
tis. Kč)
23 054

FRANCIE
(Francouzská republika)
Rok 2007 byl ve vztazích mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
významný tím, že se vzhledem k následným předsednictvím v Radě EU, které Francie bude
vykonávat ve II. pololetí roku 2008 a Česká republika následně v I. pololetí roku 2009,
zintenzivnily kontakty a spolupráce na bilaterální úrovni. Probíhaly četné konzultace
k přípravě předsednictví a vypracování společného programu. Na okraj zasedání Rady
ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy byla 15. 10. 2007 podepsána společná
deklarace, v níž Francie, Česká republika a Švédsko deklarují vůli připravovat 18-ti měsíční
program v evropském duchu tak, aby odrážel základní priority všech tří zemí a zároveň
zajišťoval kontinuitu společné evropské agendy. V rámci přípravy na předsednictví došlo
rovněž k dohodě o výměnných stážích českých a francouzských diplomatů.
Nadále se úspěšně rozvíjely i vztahy na multilaterální úrovni v kontextu
euroatlantického spojenectví a evropské integrace. Významnou událostí byla oficiální
návštěva předsedy vlády ČR M. Topolánka ve Francii ve dnech 8. 10. - 9. 10.2007, při níž

nabídl prezident N. Sarkozy České republice strategické partnerství. Jeho obsah i forma
budou konkretizovány v následujících měsících.
Slibně se rozvíjí spolupráce na regionální úrovni; mezi kraji, městy a obcemi České
republiky a Francie probíhají četné akce v rámci partnerských vztahů. Intenzivní činnost
probíhá zejména v oblasti kultury, poskytování a zajištění služeb občanům, školství,
urbanismu a místního rozvoje, komunální politiky a v neposlední řadě velká pozornost je
věnována rozvoji vzájemně výhodných ekonomických vztahů. Francouzská republika patří
dlouhodobě k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR.
Návštěvy představitelů ČR ve Francii:
10. 4. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády A. Vondry;
15. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;
17. - 18.9.2007 – pracovní návštěva ministra dopravy A.Řebíčka;
8.10.- 9.10. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády M.Topolánka;
22. – 26. 10. 2007 – návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu P ČR, vedené jeho předsedou R. Sequensem;
12. – 15. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny
P ČR, vedené jeho předsedou D. Rathem;
17. 11. 2007 – účast místopředsedy vlády A.Vondry na semináři k EU;
17. 12. 2007 – pracovní návštěva 1.náměstka MZV T. Pojara;
18. -19.12.2007 – pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády ČR
C. Svobody.
Návštěvy představitelů Francie v ČR:
30. 8. 2007 – návštěva ministra zemědělství M. Barniera;
11. - 12. 9. 2007 – návštěva Delegace pro EU Národního shromáždění Francouzské
republiky;
20. 9. 2007 – pracovní návštěva státního tajemníka pro evropské záležitosti
J.-P. Jouyeta.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005

obrat

tis. Kč
min.

vývoz

index oproti
roku
tis. Kč

min.

dovoz

index oproti
roku
tis. Kč

min.

saldo

index oproti
roku
tis. Kč

2006

2007

182723752

220384453

242042927

112,4

120,6

110,3

120217742

132679194

125,1

120,8

111,4

83242297

100166711

109345733

100,2

120,3

109,1

8713136

18100725

23333461

99481455

podíl
na
celkových
ukazatelích roku 2007 (%)
5,0

5,4

4,6

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Francouzská republika patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky.
V roce 2007 pokračoval růst českého vývozu do Francie rychleji nežli dovoz. Dosavadní
vzájemné hospodářské vztahy byly podpořeny návštěvou předsedy vlády M. Topolánka v čele
podnikatelské delegace se zaměřením na energetiku, letecký a vesmírný průmysl a rovněž
mírně rostoucím zájmem francouzských investorů. Podíl Francouzské republiky na celkovém
zahraničněobchodním obratu České republiky v roce 2007 ji řadil na čtvrté místo.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, průmyslové spotřební
zboží, chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a živá zvířata, minerální paliva, maziva,
kovové a pryžové výrobky, textil, elektromotory a generátory.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení, elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, léčiva a farmaceutické výrobky, průmyslové spotřební zboží, železo a ocel,
výrobky z plastických hmot, chemikálie.
Kulturní vztahy
Počátek roku 2007 byl ve znamení vzpomínkových akcí k 30. výročí vzniku
Charty 77. Tento program probíhal jednak v Paříži, a jednak ve francouzských regionech, kdy
se uplatnila i spolupráce s Českým centrem a CERI-Sciences-Po. Hlavním bodem pařížského

programu byl seminář „Dědictví Charty 77 a vznik evropského veřejného prostoru“, kde
vystoupili politologové, filozofové, historici a přímí aktéři Charty 77.
Dne 10. 4. 2007 se v Paříži uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky časopisu
Svědectví a jeho zakladateli P. Tigridovi. Ceremoniálu se zúčastnili místopředseda vlády ČR
A. Vondra, starosta města Paříže B. Delanoë a bývalý prezident ČR V. Havel.
Hudební sezona s českým repertoárem zaznamenala významné úspěchy. K nim patřilo
uvedení Janáčkovy opery Věc Makropulos v režii K. Warlikowského a pod taktovkou českého
dirigenta T. Hanuse v pařížské opeře Bastille. Také představení opery L. Janáčka Z mrtvého
domu v nově otevřeném divadle Aix-en-Provence patří k mimořádně kvalitní prezentaci české
hudební tvorby. Z bohatého programu výstav je možno uvést „Biedermeier - od řemesla
k designu, Vídeň a Praha, 1815-1830“ v pařížském muzeu Louvre, „Václav Havel
v proměnách Evropy“ v Ris Orangis a v Beaune či „Výstava umělců města Puteaux“, jejíž
hlavní ozdobou byly tři obrazy F. Kupky.
České divadlo zastoupila kromě jiného brněnská scéna Husa na provázku v divadle
l'Apostrophe v Cergy-Pontoise a dále tři hry cyklu Dostojevský v režii V. Morávka.

CHORVATSKO
(Chorvatská republika)
Vztahy České republiky a Chorvatska byly přátelské a prosté jakýchkoliv otevřených
problémů. Na vztazích se negativně neprojevilo ani soupeření o místo nestálého člena v Radě
bezpečnosti OSN. Česká republika podporovala vstup Chorvatska do NATO i do EU. V roce
2007 s ním na nejrůznějších úrovních sdílela své zkušenosti z integračních procesů i své
zkušenosti z dosavadního členství jak v NATO, tak v EU.
Význam Chorvatska jako ekonomického partnera stejně jako v předchozích letech
roste,

stejně

jako

objem

vzájemné

obchodní

výměny.

Chorvatsko

je

tradičně

nejvýznamnějším cílem českých turistů, kteří v roce 2007 zaujali čtvrté místo za Němci, Italy
a Slovinci.

Návštěvy představitelů ČR:
12. - 13. 6. 2007 – oficiální návštěva ministra zahraničí K. Schwarzenberga;
5. - 7. 7. 2007 – pracovní návštěva vicepremiéra A. Vondry u příležitosti „Croatia
Summit“ v Dubrovníku.
Návštěvy představitelů Chorvatské republiky:
24. - 26. 5. 2007 – pracovní návštěva prezidenta S. Mesiće u příležitosti setkání
prezidentů středoevropských států v Brně.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemná obchodní výměna v roce 2007 pokračovala v dynamickém růstu (ve výši
cca 25 %) a dosáhla celkového objemu 14,65 mld. Kč. Český export do Chorvatska rostl
v roce 2007 rychleji (28 %) než import (11 %), což přispělo k dalšímu posílení již tak výrazně
pozitivního salda obchodní bilance na straně ČR (65 % z celkového objemu).
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, hutní materiál, elektrické stroje
a přístroje, čistící přípravky a detergenty, papír a kartonáž a výrobky z nich, plastové výrobky,
výrobky ze skla, kaučuk a výrobky z něj.
Hlavní dovozní komodity ČR: kakao a kakaové přípravky, elektrické stroje a zařízení
(transformátory), nábytek a montované stavby.
Kulturní vztahy
Nejvýznamnější událostí české kultury v Chorvatsku byl 13. „Týden českého filmu“,
který zahájil režisér J. Menzel se svým filmem Obsluhoval jsem anglického krále. Zahájení se
zúčastnil prezident S. Mesić s manželkou. V rámci „Týdne EU“ byla v květnu otevřena
výstava „České památky na seznamu světového dědictví UNESCO“ ve Vukovaru. V červnu
se konala společná výstava uměleckých sklářů J. Tišljara (Chorvatsko) a J. Frydrycha (ČR) ve
Splitu. V září proběhla v Záhřebu výstava fotografií V. Birguse.

ITÁLIE
(Italská republika)
Vztahy mezi Českou republikou a Itálií byly velmi dobré a dynamicky se rozvíjely na
bilaterální a zejména multilaterální úrovni. Pro obě země bylo prvořadým spojujícím prvkem
společné členství v EU a NATO; zejména na unijním úseku obě země zastávaly obdobná
stanoviska např. k rozšíření EU či problematice Kosova. Mezi prezidenty a předsedy vlád
obou zemí se uskutečnily přímé konzultace k institucionální reformě. Zejména na parlamentní
úrovni proběhla v roce 2007 řada bilaterálních i multilaterálních stykových akcí (zájem
o dialog je intenzivní zvláště z české strany) a pokračovaly operativní konzultace na úrovni
vedoucích pracovníků ministerstev.
Itálie patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR, pozitivním trendem je růst
salda českého vývozu a přesun struktury vývozu k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou.
Bilaterální spolupráce se rozvíjela i na úrovni regionální. Mezi městy a obcemi obou zemí
fungovalo více než 50 partnerství, vztahy se rozvíjely též mezi italskými regiony (zejména ze
středu a severu země) a českými kraji.
Návštěvy představitelů ČR:
26. 1. 2007 – pracovní návštěva ministra spravedlnosti J. Pospíšila v Římě;
5. - 8. 3. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti
Poslanecké sněmovny PČR v Římě;
14. - 17. 3. 2007 – oficiální návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády
C. Svobody v Římě;
21. - 23. 3. 2007 - účast předsedy Senátu PČR P. Sobotky na oslavách 50. výročí
podpisu Římských smluv ve Florencii a v Římě;
23. 4. 2007 - pracovní návštěva prezidenta republiky V. Klause v Římě;
28. 5.-3. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády
C. Svobody v Miláně;
19.–21. 9. 2007 - účast místopředsedy vlády ČR J. Čunka na zasedání Internacionály
středu – křesťanské demokracie v Římě;

6. - 7. 9. 2007 - účast prezidenta republiky V. Klause na ekonomické konferenci
v Cernobbiu;
7. - 10. 10. 2007 - účast delegace Poslanecké sněmovny PČR na Evropské
meziparlamentní konferenci k vesmíru v Římě;
9. - 12. 10. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké
sněmovny PČR v Římě;
21.-23. 10. 2007 – pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády
C. Svobody v Benátkách;
28. – 29. 10. 2007 - účast delegace PČR na zasedání komise pro politické a vnitřní
záležitosti Parlamentního shromáždění SEI;
29. – 30. 10. 2007 - účast předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké
sněmovny PČR O. Lišky na zasedání Výboru pro zlepšování kvality života, občanskou
společnost a kulturu Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění;
6. – 9. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Stálé komise Poslanecké sněmovny PČR
pro sdělovací prostředky v Římě;
21. – 23. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Stálé komise pro práci Kanceláře
Poslanecké sněmovny PČR v Římě.
Návštěvy představitelů Italské republiky:
25. - 27. 4.2007 - pracovní návštěva delegace Výboru Senátu pro politiky EU v Praze;
14.5.2007 - pracovní návštěva předsedy vlády R. Prodiho v Praze;
25. - 26. 5. 2007 – účast prezidenta G. Napolitana na setkání prezidentů
středoevropských států v Brně;
27. - 29. 6.2007 - pracovní návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu Itálie v Praze;
23.-25.11.2007

–

účast

předsedy

Poslanecké

F. Bertinottiho na II. sjezdu Strany evropské levice v Praze.

sněmovny

Parlamentu

Itálie

Vzájemné ekonomické vztahy

tis. Kč

2005

2006

2007

166 920 244

97 292 622

227 277 292

99,6

118,2

115,2

79 760 424

98 891 817

114 517 480

106,8

123,9

115,8

87 159 820

98 400 805

112 759 812

93,8

112,9

114,6

- 7 399 396

491 012

1 757 668

obrat
Index oproti min. roku
tis. Kč
vývoz
Index oproti min. roku
tis. Kč
dovoz
Index oproti min. roku
Saldo

tis. Kč

Podíl na celkových
ukazatelích roku 2007 (%)

4,8

4,8

4,7

Zdroj: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Vzájemná obchodní česko – italská relace měla v roce 2007 dynamický vývoj.
V kontextu vzájemného obchodu je Itálie naším 5. největším obchodním partnerem. Je šestým
největším vývozcem do ČR, velmi těsně se blíží 5. pozici. Z hlediska českých vývozů je Itálie
na 6. místě. Na rozvoj vzájemných ekonomických vztahů příznivě působí i obchodní výměna
mezi malými a středními podniky na bázi dodávek finálních výrobků a subdodávek
pro výrobní spotřebu. Příznivým rysem českého exportu je skutečnost, že se české podniky
prosazují na italském trhu i ve vývozu strojírenských výrobků. včetně přesného strojírenství.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky,
chemikálie a příbuzné výrobky, osobní automobily, autobusy, kovozpracující stroje, papír,
zemědělské produkty.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky,
chemikálie, elektrická a mechanická zařízení pro domácnost, textilní příze a tkaniny, obuv,
nábytek a potraviny.
Kulturní vztahy
Na 3. ročníku mezinárodní konference evropských autorů „Transeuropaexpress“, který
se konal v únoru 2007 v Římě, byla ČR zastoupena D. Vávrou. U příležitosti oslav 50. výročí
podpisu Římských smluv v březnu 2007 byla ČR reprezentována skupinou historického
šermu Gobaro. V rámci 52. ročníku mezinárodní výstavy výtvarného umění „Biennale di
Venezia“, konané ve dnech 6. 6.–21. 11. 2007, se uskutečnila expozice I. Jůzové s názvem

„Kolekce-série“. Ve Florencii sklidil na začátku listopadu úspěch projekt „Pampaedia“,
v jehož rámci byl prezentován první ilustrovaný italský překlad knihy J. A. Komenského
Labyrint světa a ráj srdce. Dále byly instalovány výstava „Orbis pictus“ a výstava ilustrací,
které se zúčastnily soutěže na ilustrování knihy Labyrint světa a ráj srdce. Projekt byl završen
představením A. Strejčka a Š. Raka Vivat Comenius. V rámci četných filmových festivalů
byly pravidelně promítány české filmy. Na filmovém festivalu pro mládež „Sottodicioto“
zastupoval ČR film Maharal.

KYPR
(Kyperská republika)
Českou republiku pojí s Kyprem přátelské vztahy, které se rozvíjely na bilaterální
i multilaterální úrovni, zvláště pak v rámci Evropské unie. V roce 2007 byla především
zemědělská politika společným tématem pro představitele obou zemí. Bilaterální spolupráce
se ve sledovaném období rozvíjela zejména na parlamentní úrovni, jejím vyvrcholením byla
návštěva předsedy Parlamentu Kyperské republiky a prezidenského kandidáta D. Christofiase
v ČR.
Obchodní výměna s Kyperskou republikou v průběhu roku 2007 významně vzrostla,
za perspektivní lze považovat zejména spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Mezi novými
členskými státy EU představuje ČR druhého nejvýznamnějšího partnera Kypru v oblasti
příjezdové turistiky.
Návštěvy představitelů ČR:
29. – 31. 5. 2007 - pracovní návštěva delegace Zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny PČR;
15 – 18. 11. 2007 - návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče.
Návštěvy představitelů Kyperské republiky:
25. – 27. 10. 2007 - pracovní návštěva prezidenta Sněmovny Reprezentantů KR
D. Christofiase v ČR.

Vzájemné ekonomické vztahy
Vývoj vzájemných ekonomických vztahů potvrdil dynamický růst z předchozího roku.
Obrat zahraničního obchodu vzrostl o 7,7 % a dosáhl hodnoty 1 238 465 tis. Kč. Vývoz ČR
do Kyperské republiky činil 898 173 tis. Kč (nárůst o 16,1 % ) a dovoz 340 296 tis. Kč
(pokles o 9,4 %). Kypr měl zájem o české technologie (např.oblast odpadového hospodářství)
a o strojírenské výrobky.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, výrobky ze železa a oceli, stroje
automatického zpracování dat, prací prášky a televizní přijímače.
Hlavní dovozní komodity ČR: léky, ploché válcované výrobky z nerezové oceli
a citrusové plody.
Kulturní vztahy
Impulzem pro posilování kulturního povědomí o ČR bylo především uspořádání
„Českých dní na Kypru“ Velvyslanectvím ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism
a dalšími organizacemi. Jejich součástí byly mimo jiné hudební vystoupení a prezentace
agentury CzechTourism ve středověkých prostorách Casteliotissa v Nikósii. V rámci
10. ročníku „Evropského tanečního festivalu“ vystoupil taneční soubor Ballet Prague Junior
Tanečního centra Praha. Aktivní byla i Kyperská asociace krajanů a přátel ČR.

LUCEMBURSKO
(Lucemburské velkovévodství)
Vztah České republiky a Lucemburska je pozitivně předznamenán vědomím sdílených
dějin. Otevření rezidentních úřadů v Praze a Lucemburku v roce 2002 reflektovalo nejen
vysokou úroveň vzájemných vztahů, nýbrž i skutečnost, že Lucemburk je sídlem významných
institucí Evropské unie. Česko-lucemburské sympatie a soustavný otevřený dialog s cílem
nacházet oboustranně výhodná řešení vedly lucemburskou vládu k rozhodnutí otevřít
s účinností od 1. 11. 2007 pracovní trh zájemcům z České republiky.

Návštěvy představitelů ČR:
•

22. 4. 2007 – bilaterální jednání ministra zahraničí K. Schwarzenberga s premiérem
Lucemburska J.-C. Junckerem v Lucembursku (na okraj Rady pro všeobecné
záležitosti a vnější vztahy EU);

•

14. - 16. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké
sněmovny PČR.

Návštěvy představitelů Lucemburska:
•

29. 3. 2007 – pracovní návštěva ministra pro evropské záležitosti Lucemburska
N. Schmita;

•

6. 6. 2007 – návštěva ministra rozpočtu a spravedlnosti Lucemburska L. Friedena
v čele podnikatelské delegace;

•

23. - 26. 9. 2007 – návštěva delegace Ústavního a právního výboru Poslanecké
sněmovny Lucemburska.

Vzájemné ekonomické vztahy
Lucemburské velkovévodství nepatří mezi velké obchodní partnery ČR, z hlediska
obratu zaujímá 44. místo s podílem 0,15 % na celkové zahraničním obchodu ČR. Vývoz
(2 786 477 tis. Kč) i dovoz (5 340 194 tis. Kč) vzrostl v roce 2007 stejným tempem o 8,3 %,
záporné saldo obchodní bilance se prohloubilo, a pokračuje tak v trendu posledních roků.
Z hlediska přímých zahraničních investic v ČR hraje Lucembursko podstatně významnější
roli než v oblasti obchodní výměny. Hodnota přímých investic k 31. 12. 2007 činila
39,7 mld. Kč.
Nosnými odvětvími lucemburských investic jsou činnost v oblasti nemovitostí,
maloobchod, pronájem strojů a přístrojů, velkoobchod, činnost související s úvěry
a pojišťovnictvím, výroba el. strojů, výroba radiových, televizních a spojových zařízení,
výroba strojů a zařízení, výroba pryžových a plastových výrobků, vydavatelství a tisk aj.

Kulturní vztahy
Česká kultura se v roce 2007 v Lucembursku prezentovala zejména expozicemi
českého výtvarného umění (výstava fotografií M. Davida s názvem „Přechodný pobyt“,
medaile s tematikou lucemburské královské dynastie M. Vitanovského, česká scénografie
z expozice DAMU na pražském „Quadrienále“, obrazy P. Besty a skleněné objekty Richarda
a Lenky Čermákových aj.).
Zastupitelský úřad rovněž spoluorganizoval „Česko-lucemburský ples“, prezenatci
hudebního CD Bohemia Luxembourg Trio, vystoupení dětského sboru Jitro, vánoční koncert
a „Letní divadelní minifestival“.
Všechny realizované akce zastupitelského úřadu lze shlédnout ve fotografické
dokumentaci na wewbových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/luxembourg.

MAKEDONIE/FYROM
(Bývalá jugoslávská republika Makedonie / FYROM)
Česká

republika

podporovala

stabilizační

a

asociační

proces

a

úsilí

Makedonie/FYROM o začlenění do euroatlantických bezpečnostních struktur. Intenzifikace
kontaktů na nejvyšší politické úrovni a rostoucí zájem českých podnikatelských subjektů
o vstup na makedonský trh naznačily dosud nedostatečně využitý potenciál dalšího rozvoje
bilaterálních vztahů, jehož základ spočívá zejména v ekonomické oblasti.
Dokladem oboustranného zájmu o intenzifikaci bilaterálních vztahů bylo rozhodnutí
personálně posílit Velvyslanectví České republiky ve Skopji o rezidentního velvyslance
a zahájení příprav na otevření konzulárního úseku v polovině roku 2008. Makedonská strana
rovněž avizovala záměr otevřít zastupitelský úřad v Praze počátkem roku 2008.
V oblasti smluvní základny vstoupila ke dni 1. 1. 2007 v platnost nová Smlouva
o sociálním zabezpečení. Během roku 2007 byl oboustranně prezentován zájem na uzavření
nové mezivládní Dohody o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy.

Návštěvy představitelů ČR:
28. – 29.6. 2007 - účast ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na zasedání
Bezpečnostního fóra Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v makedonském Ochridu;
14. 9. 2007 – pracovní návštěva ministryně obrany ČR V. Parkanové ve Skopji;
21. – 23. 11. 2007 – návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
PČR.
Návštěvy představitelů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie/FYROM:
29. 4. – 1. 5. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády N. Gruevského v Praze;
22. 11. 2007 – bezpečnostní konzultace státního tajemníka Ministerstva zahraničních
věcí Makedonie/FYROM I. Ilievského s náměstkem ministra zahraničních věcí T. Pojarem;
28. – 30.11. 2007 – návštěva předsedy makedonského parlamentu L. Georgievského
v Praze.
Vzájemné ekonomické vztahy:
Vzájemná obchodní výměna v roce 2007 dále významně rostla, zejména vývoz ČR.
České firmy se zajímaly o rozvojové projekty a o investice zejména do energetického sektoru.
Dalšími oblastmi zájmu českých subjektů byly ochrana životního prostředí a rozvoj dopravní
a komunální infrastruktury. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byla zahájena realizace
tříletého projektu zaměřeného na likvidaci starých ekologických zátěží v podniku OHIS
ve Skopji a v rámci malých lokálních projektů byl poskytnut finanční příspěvek na obnovu
Základní školy J. A. Komenského ve Skopji.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, traktory, reaktory, kotle, elektrické
přístroje, čisticí a prací přípravky, sklo a skleněné výrobky, cukr a cukrovinky, potraviny
živočišného původu, papír, karton, lepenka.
Hlavní dovozní komodity ČR: železo, ocel a výrobky z nich, nápoje, lihové tekutiny,
tabák a tabákové výrobky, oděvy a oděvní doplňky, textilie pletené, dopravní zařízení,
zelenina, ovoce, zinek a výrobky ze zinku.

Rozvojová pomoc:
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Životní
prostředí

Realizátor

Doba
realizace

Staré ekologické zátěže v chemické továrně Enacon, s.r.o.
OHIS Skopje

20072009

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)
2 182

Celkový
rozpočet
projektu (v
tis. Kč)
9 447

Humanitární pomoc:
Forma pomoci
Pomoc při likvidaci požárů
v Albánii a Makedonii/FYROM

Realizátor

Termín

Objem pomoci (v tis. Kč)

GŘ HZS MV ČR

Červenec 2007

1 885 663*

*Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM.

Kulturní vztahy
Kulturní vztahy mezi Českou republikou a Makedonií/FYROM probíhaly především
ve formě školské spolupráce, zaměřené na výuku českého jazyka v Makedonii/FYROM
a makedonského jazyka v ČR. Na Univerzitě Cyrila a Metoděje ve Skopji dlouhodobě působil
lektor českého jazyka a v ČR vyučovali lektoři makedonského jazyka na Univerzitě Karlově
v Praze a Masarykově Univerzitě v Brně.
Na základě reciprocity MŠMT ČR každoročně poskytuje čtyři místa v letních školách
českého jazyka v Brně a v Plzni. Makedonie/FYROM poskytuje čtyři místa v letní škole
makedonského jazyka v Ochridu. ČR každoročně nabízí omezený počet stipendií ke studiu
na vysokých školách v ČR. Zájem o studium v ČR byl poměrně velký a počet zájemců
překročil počet nabízeních studijních míst.

MALTA
(Maltská republika)
Česko - maltské vztahy si i v roce 2007, a to i přes oboustrannou absenci oficiálních
návštěv, zachovaly velmi dobrou úroveň. ČR a Maltu spojovaly členství v Evropské unii
a blízké pohledy na její uspořádání, které vyplývají i z velikosti obou zemí a historických
svazků. Spolupráce probíhala zejména prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Římě, v zemi
působí menší skupinka českých krajanů a velmi aktivní Honorární konzulát ČR, který je činný

*

Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM.

zejména v kulturní oblasti. V bezpečnostní oblasti se obě země zapojily do boje proti
mezinárodnímu terorismu.
Vzájemné ekonomické vztahy
Klasická obchodní výměna mezi Českou republikou a Maltskou republikou má
od roku 2000 i přes značnou nevyváženost v jednotlivých letech stoupající trend, ale
objemově byla velmi nízká. Malta byla malým a specifickým trhem daným zeměpisnou
polohou země. Byla tradičním odběratelem českých strojírenských výrobků a automobilů
Škoda. Významnou položku představoval cestovní ruch, Malta se stala zavedenou cestovní
destinací českých turistů. V roce 2007 byla ČR vůči Maltě v pasivu obchodní bilance.
Hlavní vývozní komodity ČR: průmyslové výrobky, stroje a přepravní zařízení,
suroviny, chemikálie a potraviny.
Hlavní dovozní komodity ČR: elektrická a strojní zařízení, umělá vlákna, chemikálie,
pletené zboží, léčiva.
Kulturní vztahy
V únoru 2007 bylo v rámci 9. ročníku Festivalu evropského filmu představeno dílo
režiséra O. Trojana Želary. V březnu se na Maltě představilo v rámci projektu „Intimate
Letters“ Bennewitzovo smyčcové kvarteto a předneslo Janáčkovy Listy důvěrné. V dubnu
vystoupilo v Divadle Manoel ve Vallettě Kvarteto Bohuslava Martinů.

PORTUGALSKO
(Portugalská republika)
Portugalsko bylo významným partnerem a spojencem ČR v Evropské unii
i v Severoatlantické alianci. Ve druhé polovině roku 2007 vykonávalo Portugalsko
předsednictví v Radě EU. V jeho rámci se uskutečnily dvě návštěvy předsedy vlády ČR, tři
návštěvy ministra zahraničních věcí v Portugalsku a celá řada kontaktů na ministerské úrovni.
Tato bilaterální setkání dále posílila vztahy mezi ČR a Portugalskem a potvrdila přirozené
spojenectví obou zemí ve většině záležitostí.

Ještě před začátkem portugalského předsednictví se v Praze dne 26. 4. 2007
uskutečnilo jednání místopředsedy vlády A. Vondry s portugalským státním tajemníkem
pro evropské záležitosti M. L. Antunesem, v jehož průběhu došlo ke sblížení postojů obou
zemí a koordinaci postupů v rámci institucionální reformy EU.
Za významnou lze označit návštěvu ministra vnitra ČR I. Langera v Portugalsku
v březnu 2007, v jejímž rámci portugalská strana předala software a informace k aplikaci
programu SISOne4All, související se začleněním ČR do Schengenské spolupráce.
Portugalsko hrálo velmi důležitou roli při prosazení rozšíření Schengenského prostoru o nové
členské země, včetně ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
Předseda vlády ČR M. Topolánek v průběhu Evropské rady EU (říjen 2007)
a při podpisu Reformní (Lisabonské) smlouvy (prosinec 2007);
Ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg - účast na Gymnichu ve Viana do Castelo
(září 2007), Evropské radě, Summitu EU Afrika (prosinec 2007) a při podpisu Reformní
(Lisabonské) smlouvy (prosinec 2007);
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí M.Bursík, neformální rada EU pro
životní prostředí (srpen 2007).
Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemné obchodní styky s Portugalskem se v posledních letech vyznačovaly značnou
dynamikou: Z hlediska českého vývozu bylo Portugalsko za rok 2007 na 31. místě, z hlediska
dovozu na 34. místě mezi státy světa. Vzájemná obchodní výměna byla charakterizována
převahou českého vývozu na dovozem. Tradičně nejvyšší individuální položkou byly osobní
automobily a komponenty pro jejich výrobu včetně náhradních dílů. Podle portugalských
statistik český vývoz předstihl v posledních letech Dánsko, Polsko a Finsko.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, průmyslové spotřební
zboží zařízení pro automatické zpracování dat, hutní materiály, elektro zařízení, sklo, textil,
pneumatiky a kovoobráběcí stroje.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, chemikálie a suroviny,
rozhlasové přijímače a přístroje pro reprodukci zvuku, silniční vozidla a příslušenství,

chemicky vyrobená vlákna, nábytek a jeho díly, pneumatiky, příze a oděvní součásti, léčiva,
textilní materiály, obuv a víno.
Kulturní vztahy
V únoru až dubnu 2007 se v Lisabonu uskutečnila putovní výstava „Český komiks
a výtvarné umění“. Ve druhém čtvrtletí 2007 se Velvyslanectví ČR organizačně účastnilo
přípravy portugalské účasti na pražském quadrienale divadelní architektury a scénografie „PQ
07“. Portugalsko bylo zastoupeno významným představitelem divadelní architektury
J. Mendesem Ribeiro.
Ve dnech 1.-10.6. 2007 se konal v Setúbalu mezinárodní filmový festival „Festroia“,
v jehož rámci J. Menzel uvedl svůj film Obsluhoval jsem anglického krále. J. Menzelovi zde
byl udělen Zlatý delfín za celoživotní dílo. Pražský studentský spolek POIS, vzniklý při
centru

portugalského

jazyka

v Praze,

představil

v rámci

„Festivalu

portugalských

zahraničních lektorátů Institutu Camoes“ hru portugalského dramatika J. Mendese.
Ve druhém pololetí 2007 se v Muzeu hudby uskutečnila výstava charakteristických
hudebních nástrojů zemí EU, kde se ČR prezentovala replikou starých dud. Velvyslanectví
ČR také zorganizovalo recitál sedmi velikánů české klasické hudby a představilo audiopořad
Radia Vltava Procházka po Karlštejně, který byl v portugalském rádiu Antena 3 součástí
„European Radio Art Online Festival“.
Na festivalu mladých tvůrců ve městě Fundao byl prezentován film T. Vrány
Vyhlídka, ve druhé polovině roku 2007 se též uskutečnila výstava mladých umělců
Středoevropské kulturní platformy, na které byla ČR zastoupena díly D. Pitína a J. Nepraše.
V říjnu účinkoval ve městě Almada balet pražského Národního divadla. Velmi významným
faktem bylo v minulém roce zahájení jednání s Lisabonskou univerzitou o zřízení
magisterského oboru slovanských studií, který bude zahrnovat české reálie a jazyk.

RUMUNSKO
Rumunsko představovalo pro Českou republiku jednoho z nejvýznamnějších partnerů
v jihovýchodní Evropě, spojence v NATO a partnera v Evropské unii. Velmi dobrou úroveň
bilaterálních vztahů dokládal nárůst počtu oficiálních návštěv na vládní i parlamentní úrovni.

Česká republika aktivně pomáhala Rumunsku jako novému členu EU s předáváním
zkušeností. Ke dni vstupu Rumunska do EU 1. 1. 2007 ČR plně otevřela rumunským
občanům svůj pracovní trh.
Ekonomické vztahy procházely i v roce 2007 velmi dynamickým rozvojem.
Rumunsko je pro ČR svým ekonomickým potenciálem, velikostí trhu i tradicí vzájemných
vazeb jedním z největších a nejzajímavějších partnerů.
Návštěvy představitelů ČR:
26. - 28. 3. 2007 – návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky s podnikatelskou misí;
17. -19. 4. 2007 – návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR;
8. - 11. 10. 2007 – návštěva delegace Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny
PČR.
Návštěvy představitelů Rumunska:
23. - 26. 5. 2007 – návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti rumunského
Parlamentu;
24. - 25. 5. 2007 – návštěva prezidenta T. Basescu v rámci účasti na setkání prezidentů
středoevropských států v Brně;
14. - 15. 7. 2007 – návštěva patriarchy rumunské pravoslavné církve Teoctista;
22. - 23. 10. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí A. Cioroianu.
Vzájemné ekonomické vztahy
V ekonomické oblasti pokračoval i v roce 2007 vzestup vzájemné obchodní výměny,
i když dynamika růstu se poněkud zpomalila. Rumunsku patřilo první místo mezi partnery ČR
v oblasti jihovýchodní Evropy, a to jak v obratu (překročil 40 mld. Kč), tak i ve vývozu,
přičemž kladné saldo bylo jedno z nejvyšších v bilaterální statistice ČR. V roce 2007 činilo
přes 20 mld. Kč.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, díly a příslušenství motorových
vozidel, železo a ocel a výrobky ze železa a oceli, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče,
výrobky zdravotnické a instalační, kovové výrobky, výrobky z pryže, kancelářské stroje

a zařízení k automat. zpracování dat, výrobky z nekovových nerostů, léčiva a farmaceutické
výrobky, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, mýdlo, prací mazací a leštící
přípravky a vosky.
Hlavní dovozní komodity ČR: železo a ocel a výrobky z něj, díly a příslušenství
motorových vozidel, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení všeobecně
užívané v průmyslu, hliník a výrobky z hliníku, oděvy a doplňky, kaučuk a výrobky z něj,
nábytek, obuv.
Kulturní vztahy
Velvyslanectví ČR uspořádalo v září 2007 „České dny v Jasy“ (Iaşi) a v říjnu „Czech
Business Day“ v rámci mezinárodního technického veletrhu TIB v Bukurešti. Prezentovalo se
také na mezinárodním potravinářském veletrhu INDAGRA. Široká mediální propagace České
republiky proběhla v rámci oslavy říjnového státního svátku a při slavnostní prezentaci
rumunského překladu knihy Dějiny zemí Koruny české.
Při návštěvě rumunského ministra zahraničních věcí v Praze byla v říjnu 2007
podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.
Pokračovala účast českých a rumunských studentů na letních jazykových kurzech
a na několikaměsíčních studijních pobytech. Lektoři rumunského jazyka působili na Karlově
univerzitě a českého jazyka na Bukurešťské univerzitě.
V roce 2007 pokračovaly programy určené krajanům. Do krajanských vesnic Svatá
Helena, Gerník a Eibenthál byli opět vysláni tři čeští učitelé. Krajané se zúčastnili
i jazykového kurzu v Dobrušce a metodického kurzu výuky českého jazyka.

ŘECKO
(Řecká republika)
Vztahy mezi ČR a Řeckou republikou byly tradičně bezproblémové a úspěšně se
rozvíjely ve všech oblastech společného zájmu, v rámci unijní spolupráce a euroatlantického
spojenectví. Poměrně úspěšně probíhala během roku 2007 ekonomická spolupráce obou zemí.
Mezi prioritní sektory pro její další rozvoj v Řecku nadále patřily dopravní infrastruktura
(zejména železnice) a životní prostředí (zařízení a technologie pro odpadové hospodářství

a výrobu obnovitelných zdrojů energie). Důležité místo v bilaterální ekonomické relaci
zaujímal cestovní ruch, který představoval 90 % dosaženého obratu ve službách. Dařilo se
rozvíjet kontakty v oblasti školství, vědy a kultury.
Vzájemné ekonomické vztahy
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Zdroj: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

V roce 2007 nastala ve vzájemném obchodu s Řeckem stagnace jak českého vývozu,
tak i dovozu. U českého vývozu to bylo dáno jednorázovými faktory (v roce 2006 byl
realizován prodej letounů ČSA řecké letecké společnosti Aegean Airlines) a dále poklesem
vývozu motorových vozidel (o 11,1 %). Přesto bylo v roce 2007 v Řecku zaregistrováno
o 5,8 % více nových vozů značky Škoda než v roce předcházejícím). V roce 2007 došlo
ke značné diverzifikaci českého vývozu, neboť s výjimkou motorových vozidel k dopravě
osob a letounů v ostatních komoditách byl vykázán nárůst o 18,3 %. Bilance vzájemného
obchodu se i nadále vyznačovala vysokým přebytkem pro ČR (přes 5,9 mld. Kč), což v menší
míře platilo i pro celkovou vzájemnou platební bilanci (cca 4,8 mld. Kč).
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, dětské hračky, ostatní zařízení
pro automatické zpracování dat, polyetylén, dřevo jehličnanů řezané nebo štípané, díly
k turbínám, televizní přijímače, klimatizační zařízení, skleněné zboží pro domácnost
a kanceláře, roury trubky a bezešvé profily, stejnosměrné motory a generátory a telefonní
příslušenství.
Hlavní dovozní komodity ČR: pomeranče, jiné čerstvé nebo sušené ovoce, lihoviny,
tabák, trička, ořechy a bavlna.

Kulturní vztahy
Na základě Programu kulturní a školské spolupráce se v oblasti školství a kultury
realizovaly pravidelná výměna účastníků letních jazykových kurzů a poměrně rozsáhlá
výměna akademických pracovníků a studentů vysokých škol. Pokračoval výrazný zájem
o vysokoškolské studium v ČR, a to především na českých lékařských fakultách. Byl
zaznamenám zvýšený zájem o přímou spolupráci mezi školami rovněž na úrovni základního
a středního školství.
V roce 2007 byly v Řecku vydány překlady do novořeckého jazyka děl několika
českých spisovatelů (B. Hrabal, I. Klíma, M. Kundera, K. Legátová). V průběhu roku 2007
byla ze strany Velvyslanectví ČR v Athénách zorganizována řada kulturních akcí, především
hudebních, filmových a literárních, a to i mimo hlavní město, které byly příznivě přijaty
řeckou veřejností. K významné kulturní prezentaci ČR v Řecku přispělo hostování
Filharmonie Bohuslava Martinů v rámci „Egejského festivalu“ a Symfonického orchestru
Českého rozhlasu v Athénách. Předsedou hlavní mezinárodní odborné poroty na 48. ročníku
„Mezinárodního filmového festivalu v Soluni“ (16.-25. 11. 2007) byl režisér J. Menzel. Jeho
film Obsluhoval jsem anglického krále na festivalu získal čestnou cenu.

SRBSKO
(Republika Srbsko)
Česká republika podporovala úsilí Republiky Srbsko o přiblížení se evropským
a euroatlantickým strukturám, třebaže tyto ambice se křížily s řešením ožehavého problému
konečného statusu jihosrbské provincie Kosovo, která je od roku 1999 pod správou OSN.
V tomto duchu ČR přivítala parafování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé,
ke kterému došlo 7. 11. 2007, a je připravena zahájit její ratifikaci, jakmile bude tato dohoda
podepsána.
V rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU prosazovala ČR další růst
politické role EU v Kosovu a odpovědnosti za jeho celkový rozvoj. ČR zároveň pracovala
na prohloubení tradičních bilaterálních politických, kulturních a obchodních vazeb. Republika
Srbsko patří k prioritním zemím zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2006 – 2010.

Vzájemné ekonomické vztahy
Bilance bilaterálních obchodních vztahů ČR a Srbska v roce 2007 je pozitivní. Podle
oficiálních statistik Českého statistického úřadu činil český vývoz do Srbska 8,75 mld. Kč,
dovoz ze Srbska 2,58 mld. Kč, obrat 11,33 mld. Kč a výsledná bilance hovoří o 6,16 mld. Kč
ve prospěch ČR. Oficiální údaje Státního úřadu pro statistiku Srbska uvádějí ještě značně
vyšší výsledky bilaterální obchodní výměny. V průběhu roku 2007 byla zahájena revize
Dohody o ochraně a podpoře investic a Dohody o zamezení dvojímu zdanění. Byla zahájena
příprava Dohody o bilaterální rozvojové spolupráci.
Hlavní vývozní komodity ČR: letecká technika, motorová vozidla a náhradní
součástky, akumulátory, pneumatiky, kordy pro pneumatiky, přístroje a nástroje mechanické,
polyethylen, výrobky ze železa a oceli.
Hlavní dovozní komodity ČR: železné a ocelové plechy a profily, hliníkové plechy,
pneumatiky, měděné plechy, kakaové výrobky, metanol.
R ozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Realizátor

Doba
realizace

Průmyslový
rozvoj

Zajištění kontinuity těžby na dolech
Rembas a Soko

Výstavba dolů
Ostrava, s.r.o.

20062010

4 000

Celkový
rozpočet
projektu (v
tis. Kč)
24 500

Implementace českých zdravotnických
prostředků v oblasti cévní chirurgie –
Klinické centrum Bělehrad
Ekologizace nakládání s ropnými a
chemickými látkami a nebezpečnými
odpady
Plynofikace Banje Kovilača a Lešnice

Výzkumný ústav
pletařský, a.s., Brno

20062010

5 303

20580

Azas Invest, s.r.o.,
Opava

20062010

6 779

29 400

20062009
20062009

3 500

14 700

4 000

14 700

Sociální
rozvoj

MSA, a.s. Dolní
Benešov
Signálně bezpečnostní zařízení železničních AŽD Praha, s.r.o.
vleček Vreoci a tepelné elektrárny
Obrenovac
Využití elektrárenských popílků do
SG-Geotechnika,
konstrukcí pozemních komunikací
Praha
Teplofikace Loznice, Banje Koviljače a
EKOL, aspo. s.r.o.,
speciální nemocnice
Brno
Podpora transformačního procesu ústavů a Člověk v tísni, o.p.s.
iniciace změn v systému péče o mentálně
postižené
Podpora sociálního začleňování dětí
Člověk v tísni, o.p.s.
předškolního věku ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
Vybudování centra pomoci pro oběti
ADRA, o.s.
domácího násilí

2007

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)

996

0

20072008
20042006

1 950

3 950

728

12 300

20062007

1 840

2 699

20062008

3 292

7 308

Životní
prostředí

Řešení prioritních sanačních projektů
Dekonta, a.s.
rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku
a Černé Hoře
Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění
VHS Brno, a.s.
vodního toku ve městě Valjevo

Technická asistence: Vybudování
efektivního systému dálkového vytápění
směřujícího k odstranění energeticky
náročných a ekologicky zcela
nevyhovujících lokálních zdrojlů vytápění
ve městě Valjevo
Přenos zkušeností s moderními
environmentálními technologiemi při
využívání obnovitelných zdrojů energie a
zvyšování energetické účinnosti v oblasti
Šumadija a města Kragujevac
Vypracování integrovaného systému
odpadového hospodářství pro vybraná
města a obce v provincii Vojvodina
Budování přivaděče surové vody –
páteřního potrubního řádu do
rekonstruované úpravny vody PEČINA
v západní části Srbska a Černé Hory,
jighozápadně od hlavního města Bělehradu
Malé lokální projekty při ZÚ
ZÚ Bělehrad Bela Crkva – zřízení a vybavení dětského
hřiště
Kruščica – výstavba šaten a sociálního
zařízení místního stadionu
Češko Selo – vnější rekonstrukce a omítnutí
Muzea české menšiny
Pomoc bělehradské technické škole
Trojstranné projekty
MZV
Education for children with disabilities
within a residential institution with a view
to their subsequent integration into society
(CIDA)
Celkem

20052007

7 465

19 397

20062008

5 458

19 174

VHS, Brno, a.s.

20062008

7 077

18 062

Enviros, s.r.o.

20062007

1 697

2 947

Dekonta, a.s.

20062008

2 327

8 113

VHS Brno, a.s.

20052007

1 500

24 140

2007

234

x

2007

252

x

2007

233

x

2007

280

x

2007

803

x

59 714

x

Municipality Bela
Crkva
Local Coomunity
Kruscica
Local community
Czech village
Viša tehnička škola,
New Belgrade
Člověk v tísni, o.p.s.

Transformační spolupráce
Název projektu
Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování*
Transformační spolupráce s Balkan Community
Initiatives Fund (BCIF) – fáze III
Využití zkušeností Jihomoravského kraje při
transformaci a zvyšování kapacity veřejné
správy v regionu Šumadija
Celkem

Realizátor
Agora Central Europe
Nadace VIA

Čerpání v r. 2007 (v Kč)
739 000
1 844 000

Jihomoravský kraj

415 000
2 998 000

Vládní stipendia
Vládní stipendia
Počet stipendistů

*

Bakalářské studium
25

Magisterské studium
8

Projekt byl realizován v Srbsku a Bosně a Hercegovině.

Doktorské studium
10

Celkem
43

Kulturní vztahy
Mezi řadu významných kulturních akcí uspořádaných v roce 2007 lze na první místo
zařadit “České dny“ v Bělehradě (listopad), kterých se jako rozsáhlé propagační akce
s ekonomickou, kulturní a politickou dimenzí zúčastnilo na 60 zástupců vládních i nevládních
organizací a firem. Dále se konala akce určená pro odbornou i laickou veřejnost, doplněná
o řadu přednášek českých architektů či teoretiků architektury, „Dny české architektury“
v Bělehradě - výstava „BIG DEAL“ (únor). Baletní soubor Národního divadla vystoupil
v rámci “Mezinárodního festivalu tance“ (duben), do kulturního programu se zařadily i akce
v rámci tradiční spolupráce s krajanskými spolky, jako např. „Dny české kultury“ (listopad)
či na Zastupitelském úřadě ČR uspořádaný koncert vážné hudby (září).
Kosovo
Česká republika v otázce Kosova sdílí společné stanovisko se zeměmi EU, vyjádřené
mj. v závěrech prosincové Evropské rady. V nich ER konstatovala, že vyjednávací proces
mezi Bělehradem a Prištinou, zprostředkovaný Trojkou, byl vyčerpán a status quo v Kosovu
je neudržitelný. ČR zastává názor, že řešení statusu Kosova musí posílit regionální stabilitu
a zajistit ochranu práv národnostních menšin a jejich kulturního a církevního odkazu. Proto se
spolu s celou EU rovněž přihlásila k vedoucí roli při dalším řešení konečného statusu Kosova
a vyjádřila připravenost EU vyslat do Kosova civilní misi v rámci Evropské bezpečnostní
a obranné politiky.
Humanitární pomoc
Forma pomoci
Odminování

Realizátor

Termín

Objem pomoci (v Kč)

HALO Trust

Červenec 2007

1 438 387

VATIKÁN
(Svatý stolec)
Česká republika se v roce 2007 zaměřila na přípravu legislativy, která by dořešila
otevřené otázky vnitrostátních vztahů mezi státem a římskokatolickou církví, a tím by
vytvořila podmínky pro završení jednání k uzavření smlouvy mezi Českou republikou
a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů.

Kulturní vztahy
Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci uspořádalo v červnu 2007 v atriu
české papežské koleje Nepomucenum výstavu „Všecky krásy světa – Jaroslav Seifert“
v česko-italské verzi. Na tradiční římské vánoční výstavě betlémů v sále Bramante na Piazza
del Popolo získal betlém z Třebíčského Muzea Vysočiny ocenění „Nejlepší zahraniční
betlém“.

ŠPANĚLSKO
(Španělské království)
Vztahy mezi Českou republikou a Španělskem se úspěšně rozvíjely na bilaterální
i multilaterální úrovni; jejich ráz byl udáván především zapojením obou zemí do evropské
integrace a euroatlantického spojenectví. Česko-španělské politické vztahy vycházely po
našem vstupu do EU více z unijního než ryze bilaterálního rámce; prolínání bilaterální
a unijní roviny mělo vliv na celkovou atmosféru vztahů. Významnou součást bilaterální
agendy představovala spolupráce na multilaterálních fórech. Politický dialog se úspěšně
rozvíjel především na parlamentní úrovni.
Španělsko je významných obchodním a investičním partnerem České republiky;
vzájemná obchodní výměna vykazuje již několik let rostoucí tendenci.
Mezi Španělskem a Českou republikou dochází k intenzivní spolupráci v kulturní
oblasti, což dokazuje velký počet konaných českých kulturních počinů ve Španělsku
a naopak, a to především zásluhou Českého centra v Madridu a španělského Cervantesova
institutu v Praze.
Návštěvy představitelů ČR:
10. – 12. 5. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
A. Vondry;
28. – 31. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR;
17. – 20. 9. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny PČR;

29. – 30. 11. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
na 15. ministerském zasedání OBSE v Madridu.
Návštěvy představitelů Španělska:
21. 5. 2007 – pracovní oběd ministrů zahraničních věcí M. Á. Moratinose
a K. Schwarzenberga na okraji 15. zasedání Ekonomického a enviromentálního fóra OBSE
v Praze;
5. 6. 2007 – přijetí delegace Petiční komise Kongresu poslanců Parlamentu Španělska;
9. - 12. 9. 2007 – návštěva delegace Rozpočtového výboru Kongresu poslanců
Španělska.
Vzájemné ekonomické vztahy

tis. Kč

2005

2006

2007

83 557 698

98 019 786

107 414 513

114,0

117,3

109,6

47 633 021

57 737 671

62 547 956

125,3

121,2

108,3

35 924 677

40 282 115

44 866 637

101,8

112,1

111,4

11 708 344

17 455 556

17 681 319

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

obrat
index oproti min. roku
tis. Kč
vývoz
index oproti min. roku
tis. Kč
dovoz
index oproti min. roku
saldo

tis. Kč

Zdroj: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Z hlediska podílu na celkovém zahraničně obchodním obratu České republiky
zaujímalo Španělsko 14. místo a vzájemná obchodní výměna vykazovala trvalý nárůst, a to
bez ohledu na vstup ČR do Evropské unie. Pro poslední roky byla charakteristická tendence
rychlejšího růstu vývozu než dovozu. Tento trend umožnil zvrátit zápornou obchodní bilanci
z 90. let a již čtvrtým rokem vykazovala ČR pozitivní bilanci vzájemné obchodní výměny.
Hlavní vývozní komodity ČR: automobily a jejich součásti, včetně příslušenství,
zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, televizní přijímače, záznamová,
reprodukční a telekomunikační zařízení, motory a jejich součásti a klimatizační zařízení
Hlavní dovozní komodity ČR: automobily a jejich součásti, včetně příslušenství,
ovoce a zelenina, farmaceutické výrobky, klimatizační zařízení a hutnické výrobky.

Kulturní vztahy
Hlavním projektem v roce 2007 byl „Španělský podzim s českým filmem“. Na
festivalu animované tvorby „Animadrid“ bylo uvedeno 130 českých animovaných filmů, akce
byla doplněna výstavou filmových loutek A. Klimta. Tuto kolekci pak uvedly i filmotéky
ve Valencii a Zaragoze a částečně v Seville. Se sedmi filmy se ČR zúčastnila festivalu
v Seville „100% europeo“. Zvláštní pozornost byla věnována tvorbě J. Menzela a B. Pojara.
Cenu za dokumentární film si odvezla H. Třeštíková. Mezinárodně úspěšné filmy i nová
česká tvorba byly uvedeny na festivalu „MUCES“ v Segovii. Úspěšná byla i výstava
„Československý filmový plakát 1960-1989“. Poslední akcí projektu byla projekce snímků
studentů FAMU na festivalu „Týden experimentálního filmu“ v Madridu. Pokud jd
o prezentaci ostatních uměleckých žánrů, festival „Současné scény“ v Madridu zahajovalo
představení souboru Farma v jeskyni, představil se i soubor Krepsko. V rámci spolupráce
s Nadací Juana Marche se v cyklu české komorní hudby uskutečnil koncert Janáčkova tria.
ČR se zúčastnila společné evropské akce „Noc knih“.
V roce 2007 došlo k rozšíření výuky českého jazyka na univerzitě v Granadě. Čeština
se zde od září vyučovala také na katedře překladatelství a tlumočnictví filozofické fakulty,
dosud se vyučovala pouze jako předmět v rámci katedry slovanských jazyků.

TURECKO
(Turecká republika)
Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi se v roce 2007 úspěšně rozvíjely. Pokračující
přístupové rozhovory EU-Turecko dále posílily a prohloubily spolupráci a dialog
v politických a ekonomických oblastech. K rozvoji vztahů přispěla i listopadová oficiální
návštěva premiéra Turecké republiky R. T. Erdoğana v ČR. Členství obou zemí v NATO dále
přispělo k zintenzivnění vojenské spolupráce. Úspěšně se rozvíjely kontakty i v oblasti
hospodářské spolupráce, vědy a kultury.
Turecko patří mezi důležité obchodní partnery ČR v regionu jihovýchodní Evropy;
i v roce 2007 došlo k významnému meziročnímu nárůstu obratu vzájemného obchodu.
Turecko se řadí z hlediska podílu na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR na 21. místo
mezi nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR. Významná je rovněž spolupráce v oblasti
cestovního ruchu.

Návštěvy představitelů ČR:
•

29. 10. – 1. 11. 2007 – návštěva delegace Poslanecké sněmovny PČR, vedené
místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR V. Filipem;

Návštěvy představitelů Turecké republiky:
•

23. - 24. 10. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro
politické a ekonomické vztahy s EU a evropskými státy A. Aceta;

•

14. - 16. 11. 2007 - oficiální návštěva předsedy vlády R. T. Erdoğana.

Vzájemné ekonomické vztahy
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Turecko patřilo mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. Jeho podíl
na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky v roce 2007 je řadil na 21. místo
mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR. Ve vývozu zaujímalo Turecko 19. místo.
Od zahájení přístupových rozhovorů s EU dne 3. 10. 2005 se toto teritorium stává pro ČR
ještě perspektivnější a nabízí se řada nových možností zapojení do rozvojových programů.
Dalšími perspektivními obory byly energetika, dopravní infrastruktura a životní prostředí.
Hlavní vývozní komodity ČR: automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob,
zařízení k automatickému zpracování dat, díly a příslušenství motorových vozidel, zařízení
telekomunikační a příslušenství pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, vlna, ploché
válcované výrobky, elektronky, rentgenky, diody a tranzistory a televizní přijímače.

Hlavní dovozní komodity ČR: automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob,
oděvy a prádlo, silniční motorová vozidla, motorová vozidla k dopravě zboží, textilní oděvní
součásti, oděvy a prádlo, díly a příslušenství motorových vozidel, zařízení elektrická
a mechanická pro domácnost a televizní přijímače.
Kulturní vztahy
K propagaci české kultury v Turecku přispěly vystoupení českého klavíristy
L. Klánského, výstava fotografií „Czech Press Foto 2006“ a výstava obrazů české malířky
T. Patrick (vlastním jménem A. Smejkalová) v prestižní ankarské galerii Alpman Sanat.
V oblasti školství úspěšně pokračovala spolupráce mezi univerzitami v Turecku a ČR
na základě výměnných studentských programů EU Erasmus a Sokrates, v jejichž rámci
studovaly na českých vysokých školách desítky tureckých studentů.

4. Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a Afriky
ALŽÍRSKO
(Alžírská demokratická a lidová republika)
Alžírsko je dlouhodobě nejvýznamnějším a tradičním partnerem ČR v oblasti
Maghrebu a bilaterální vztahy se v roce 2007 orientovaly zejména na obchodně-ekonomickou
a kulturní spolupráci.
Vzájemné ekonomické vztahy
Alžírsko je dlouhodobě nejvýznamnějším a tradičním partnerem České republiky
v oblasti Maghrebu.
Vzájemná obchodní výměna pokračovala v nastoupených trendech. Po několikaletém
útlumu vzrostly nákupy zásob alžírské ropy pro české rafinerie do celkové výše přibližně
3.096 mil. Kč. Saldo obchodní bilance se tak při deklarovaném přímém vývozu zboží z ČR do
Alžírska ve výši 1.296 mil. Kč poprvé po několika letech propadlo do záporných čísel. Nadále
však zůstává skutečností, že přibližně 2/3 českého zboží se dostávají do Alžírska přes třetí
země, většinou členy EU, a v oficiálních českých vývozních statistikách se tak neobjeví.

V roce 2007 byl založen jeden česko-alžírský společný podnik na montáž
automobilových nástaveb, nepodařilo se ho však dosud uvést v činnost.
Hlavní vývozní komodity ČR: za pozitivní jev lze považovat zlepšení struktury
vývozu. Výpočetní technika (26 %) se zařadila na první místo před stavební železo (23 % ).
Mezi dalšími významnějšími vývozními položkami byly silniční stavební stroje, hliníkové
sudy, vozy Škoda, různé pneumatiky a duše, především pro nákladní automobily
a elektroinstalační materiál. Z dalších zajímavějších komodit lze zmínit součásti k letadlům
a vrtulníkům.
Hlavní dovozní komodity ČR: ropné oleje využívané v petrochemickém průmyslu.
Tato komodita tvořila 99,7 % z celkové hodnoty dovozu do ČR. Kromě ropných olejů byly do
ČR dovezeny datle a zdobené čepice.
Rozvojová spolupráce
Na akademický rok 2007/2008 poskytla ČR Alžírsku dvě stipendia. Celkem ke konci
roku 2007 v ČR studovali tři studenti, dva v magisterském a jeden v doktorském studijním
programu.
Kulturní vztahy
V roce 2007 byla kulturní spolupráce na vysoké úrovni, zejména díky akcím
pořádaným Velvyslanectvím ČR v Alžírsku. Začátkem roku 2007 proběhla v Národní
knihovně v Alžíru výstava fotografií „Pražský chodec“ autora J. Všetečky. Výstava, která
měla mezi publikem velký ohlas, byla veřejnosti představena prostřednictvím TV programu
Bonjour d´Algerie. V rámci „Festivalu evropské kultury“ pak vystoupila v květnu 2007
v Alžíru skupina Jablkoň s houslistou J. Svěceným. Velký ohlas měl rovněž koncert duchovní
hudby houslisty J. Svěceného a varhanisty J. Uhlíře, který se konal 25. 10. 2007 v katedrále
Notre Dame D´Afrique. Koncert, který představil interpretační virtuozitu českých umělců,
vyslechlo téměř 400 posluchačů. Kulturní spolupráci v roce 2007 pak završila výstava „České
památky UNESCO“, instalovaná ve dnech 26. 11. – 7. 12. 2007 ve výstavní síni Bastion 23,
která popularizovala bohatství kulturního dědictví ČR.

BAHRAJN
(Království Bahrajn)
Vzájemné vztahy s Královstvím Bahrajn lze hodnotit jako stabilní a přátelské, přičemž
jejich těžištěm je především oblast obchodně-ekonomická. Království Bahrajn je členem
Rady spolupráce arabských států Perského zálivu (GCC), s níž EU jedná o uzavření dohody
o volném obchodu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

23. – 24. 4. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí

D. Gladiše

s podnikatelskou delegací.
Návštěvy představitelů Státu Bahrajn v ČR:
•

15. 10. 2007 - návštěva ministra financí J. V. šejcha Ahmeda bin Mohameda bin
Hamada bin Abdalláha al-Chalífy.

Vzájemné ekonomické vztahy
V absolutních hodnotách sice patří náš obchod s Bahrajnem k nejnižším s arabskými
zeměmi, ale v přepočtu na jednoho jejich obyvatele je relativně vyšší než například
s Alžírskem nebo Egyptem. Vývoz se v roce 2007 oproti předchozím letům opět mírně zvýšil,
došlo však i ke zvýšení dovozu z Bahrajnu do ČR, byť je jeho podíl v absolutní bilanci
dovozu do ČR minimální.
Hlavní vývozní komodity ČR: Hlavní vývozní komoditou z ČR jsou především osobní
automobily. V roce 2007 se podařilo realizovat rovněž významnější zakázky v dodávkách
elektrických rozvodných skříní, komponentů pro zpracování dat, sanitární keramiky či skla.
Hlavní dovozní komodity ČR: Hlavní dovozní komoditou byl v roce 2007 stejně jako
v roce předchozím zejména hliník a jeho slitiny, jehož dovoz se podílel rovněž nejvyšší
měrou na zvýšení dovozu z Bahrajnu do ČR. Další významnější komoditou byly např.
plastové stavební materiály.

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic, 15. 10. 2007.

EGYPT
(Egyptská arabská republika)
Egyptská arabská republika je pro Českou republiku tradičně důležitým partnerem
v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi mají
svoji dlouholetou tradici a od návštěvy premiéra ČR V. Špidly v EAR v roce 2003, kterou obě
strany označily za průlomovou, se úroveň vzájemných politických, ekonomických, kulturních
a školských vztahů neustále zvyšuje a zintenzivňuje. Tomu odpovídá nejen větší počet
návštěv v EAR, resp. ČR, ale i neustále se zvyšující saldo vzájemného obchodu. Potvrzením
dobrých vztahů se stala mj. i historicky první návštěva egyptského ministra zahraničních věcí
A. Abú el-Gheita v ČR. Vrcholem kulturní spolupráce se stalo otevření české egyptologické
výstavy v Asuánu u příležitosti oslav 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu
a jeho působení v Egyptě.
Návštěvy představitelů ČR:
•

12. – 17. 5. 2007 - návštěva náměstka ministra zahraničí pro ekonomické vztahy
D. Gladiše v doprovodu zástupců 21 českých firem v Káhiře a Alexandrii;

•

25. – 29. 11. 2007 - oficiální návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády
C. Svobody v zastoupení předsedy vlády u příležitosti zahájení výstavy „Saving the
Monuments of Nubia – The Czech Participation in the International Campaign to Save
the Monuments in Nubia“ v Núbijském muzeu v Asuánu.

Návštěvy představitelů EAR:
•

15. – 19. 5. 2007 – návštěva delegace, vedená ministrem životního prostředí
M. Ghattasem;

•

22. – 24. 8. 2007 – návštěva ministra zemědělství a rekultivace půdy (Minister of
Agriculture and Land reclamation) A. Abáze;

•

10. – 12. 9. 2007 - návštěva guvernéra Alexandrie A. Labíba v doprovodu delegace
tvořené zástupci Alexandria Businessmen Association a Chamber of Commerce in
Alexandria;

•

4. – 7. 9. 2007 - návštěva ministra turistiky Z. Garranaha;

•

9. – 10. 10. 2007 – historicky první návštěva ČR ministra zahraničních věcí A. Abú elGheita.

Vzájemné ekonomické vztahy
Egypt je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR v oblasti Blízkého
východu a severní Afriky. Za pozitivní lze označit zvyšující se podíl egyptského exportu na
vzájemné obchodní výměně a probíhající jednání mezi firmami obou zemí na založení
společných podniků, zahrnující technologické transfery.
V ekologické oblasti zahájili čeští experti s egyptskou stranou jednání na téma
recyklace a zpracování rýžové slámy.
Hlavní vývozní komodity ČR: jsou motorová vozidla, stroje a zařízení, výrobky
a oceli, chemická vlákna a elektrotechnické a elektronické výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: nejdůležitější komoditou egyptského exportu do ČR je
stále bavlna, bavlněné prádlo, čerstvé ovoce a zelenina.
Rozvojová spolupráce
Česká erepublika poskytla EAR v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce
2007/2008 sedm vládních stipendií. Celkem na konci roku 2007 v ČR studovalo dvacet
studentů, jeden bakalářském, čtyři v magisterském a patnáct v doktorském studijním
programu.
Kulturní vztahy
Spolupráce v oblastech vědy a kultury je tradičně na vysoké úrovni. Velvyslanectví
ČR v Káhiře představilo českou kinematografii (Je třeba zabít Sekala, Skřítek aj.), výtvarníky
(J. Votruba, M. Knížák) a českou hudbu. Egyptské děti se zúčastnily mezinárodní výtvarné
soutěže „Lidice 2007“.

Velmi důležité místo na poli vědy zaujímá Český egyptologický ústav Univerzity
Karlovy, který od 60. let působí na lokalitě v Abúsíru a od roku 2003 rovněž v oáze al-Hajez.
Zastupitelský úřad uspořádal v průběhu roku několik exkurzí do Abúsíru, přední čeští
egyptologové přednášeli pro širokou laickou a odbornou veřejnost. V listopadu 2007 byly
v Núbijském muzeu v Asuánu odstartovány výstavou o práci našich egyptologů na záchranné
akci UNESCO v Asuánu oslavy 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu.
Výstavu osobně zahájil ministr a předseda Legislativní rady vlády v zastoupení předsedy
vlády C. Svoboda.
Na základě Prováděcího protokolu na léta 2003 - 2006 podepsaného mezi Akademií
věd ČR a Akademií vědeckého výzkumu a technologií EAR se uskutečňují krátké studijní
pobyty mezi vědci ČR a EAR.

IRÁK
(Irácká republika)
Česká republika se i nadále aktivně podílí na stabilizaci a rekonstrukci Iráku.
Kontingent Armády ČR v počtu 100 osob působil v souladu se změněným mandátem při
monitoringu a mentoringu výcviku irácké policie a ochraně základny koaličních sil v Basře
(Basrah). V rámci výcvikové mise NATO v Iráku působilo pět českých vojáků (od července
2007 byl jejich počet snížen na tři).
Česká repubika měla své dva zástupce ve styčné kanceláři delegace Evropské komise
v Bagdádu a jednoho v Bruselu, kteří zde zastávali funkci koordinátorů integrované právní
mise EUJUST LEX, jejímž cílem je podpora reformy irácké trestní justice prostřednictvím
vyškolení odborníků v této oblasti (policistů, soudců, státních zástupců, vězeňského
personálu).
Ve druhé polovině roku zahájila činnost Kontaktní kancelář obchodně-ekonomického
úseku v Basře. Velvyslanectví ČR v Iráku tak zvýšilo počet svých kanceláří na tři (Bagdád,
Erbil, Basra).

Návštěvy představitelů ČR:
•

2. 2. - 5. 2. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro vnější
ekonomické vztahy a prezentaci ČR v zahraničí D. Gladiše v iráckém kurdském
regionu.

Návštěvy představitelů Irácké republiky:
•

16. - 18. 9. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí H. Zíbárího;

•

2. - 5. 10. 2007 – návštěva delegace Sněmovny reprezentantů, vedené předsedou
M. Davúdem al-Mašhadáním;

•

8. - 12. 11. 2007 – návštěva delegace Sněmovny reprezentantů, vedené
1. místopředsedou Chálidem Aba Thar Attijou;

•

5. - 15. 12. 2007 – pracovní návštěva delegace Ministerstva vodních zdrojů Kurdské
regionální vlády, vedené ministrem Tahsinem Kádirem Alím.

Vzájemné ekonomické vztahy
Česká republika, vedle již fungující pobočky obchodně-ekonomického úseku
velvyslanectví

v Erbilu, zřídila v roce 2007 pobočku obchodně-ekonomického úseku

velvyslanectví i v Basře. V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie realizovalo
Velvyslaectví ČR v Bagdádu v roce 2007 také projekt „Využití ekonomických výhod
plynoucích z pokračování rekonstrukce citadely v Erbíl“ (výše příspěvku 1 mil Kč) a projekt
„Experti do Iráku – vodohospodářství a energetika“ (výše příspěvku 750 tis. Kč):
Významně se zvýšila dynamika vzájemné obchodní výměny. Vývoz z ČR dosáhl
v roce 2007 historické úrovně 77,5 mil. USD.
Hlavní vývozní komodity ČR: komponenty pro modernizaci rafinerií, vodní čerpadla
a potrubí, motorová vozidla, elektrické přístroje a zařízení pro domácnosti, zbraně a střelivo,
sklo, optické přístroje,
Hlavní dovozní komodity: nejsou známy.

Rozvojová a transformační spolupráce
Česká republika pokračovala v transformační pomoci v oblasti vzdělávacích projektů
a podílela se na záchraně iráckého kulturního dědictví. Významná byla okamžitá reakce ČR
a poskytnutí materiální a odborné pomoci při řešení epidemie cholery v severních provinciích
Iráku.
V rámci humanitární pomoci byl z vládní rezervy poskytnut dar ve výši 2,2 mil. Kč
pro vybavení Nemocnice primární péče pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin
v Bagdádu. Prostřednictvím UNHCR přispěla ČR částkou 3 mil. Kč řešení situace iráckých
uprchlíků v Jordánsku a Sýrii.
Česká republika poskytla Iráku i pro akademický rok 2007/2008 v rámci rozvojové
spolupráce dvě vysokoškolská stipendia. Ke konci roku 2007 studovali v ČR celkem tři
studenti, jeden v bakalářském a dva v magisterském studijním programu.
Kulturní vztahy
I přes dlouhotrvající špatnou bezpečnostní situaci pokračovalo Velvysanectví ČR
v Bagdádu v úspěšném pořádání kulturních akcí. V únoru 2007 se uskutečnila výstava děl
akademické malířky T. Patrick v kurdském Erbilu. Putovní výstava „Krásy a tajemství České
republiky“ byla v Iráku vystavena naposledy v únoru 2007 v Dohúku v kurdském regionu. Na
počátku března byla uskutečněna výstava „Czech Press Photo 2002“ v kurdském Erbilu, která
zde zakončila své putování po Iráku. Velvyslanectví ČR v Bagdádu pokračovalo v sérii
úspěšných koncertů z české tvorby; dne 5. 4. 2007 připravilo klavírní koncert z děl klasiků
české vážné hudby B. Smetany a A. Dvořáka. Ve druhé polovině června 2007 pak české
velvyslanectví uspořádalo koncert ke Dni Armády ČR. V návaznosti na oslavy státního
svátku ČR proběhl 29. 10. 2007 na Velvyslanectví ČR v Bagdádu koncert k 220. výročí
premiéry opery W. A. Mozarta Don Giovanni.

ÍRÁN
(Íránská islámská republika)
Přestože v roce 2007 došlo z oboustranné vůle k oživení diplomatických kontaktů,
setrvaly diplomatické vztahy na nižší úrovni. (Írán roku 1999 neudělil agrément českému

velvyslanci; od té doby zůstávají vztahy na úrovni CDA.) Významným úspěchem ve
vzájemných vztazích je odvolání neoficiálních obchodních restrikcí íránské strany vůči
dovozům z ČR.
V otázce íránského jaderného programu postupovala ČR v souladu s politikou EU,
podpořila přijetí druhé sankční rezoluce (1747/2007) a transpozici sankcí do režimu EU. ČR
rovněž podporuje dvoukolejný přístup EU k Íránu, jehož součástí je společný postoj
v otázce jaderného programu, ale který zároveň ponechává možnost vést s Íránem dialog
v oblastech společného zájmu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

19. - 20. 6. 2007 - konzultace mezi náměstkyní MZV ČR H. Bambasovou
a náměstkem MZV Íránu S. Džalílím;

•

24. 9. 2007 - bilaterální schůzka ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
s ministrem zahraničních věcí Íránu M. Mottakím na okraj 62. zasedání Valného
shromáždění OSN.

Návštěvy představitelů Íránu:
•

20. - 21. 2. 2007 - konzultace na úrovni vrchních ředitelů ministerstev zahraničních
věcí;

•

16. 10. 2007 - návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost
Poradního shromáždění Íránské islámské republiky, vedené jeho předsedou
A. Borúdžerdím.

Vzájemné ekonomické vztahy
Vývoz z ČR do Íránu v roce 2007 činil cca 715 mil. Kč. Dovoz z Íránu do ČR čini
v roce 2007 cca 381 mil. Kč.
V srpnu 2007 zrušil Irán jednostranné překážky na přímý dovoz zboží české
provenience, což se projevilo na stoupajícím zájmu českých subjektů o export do Íránu.
Koncem roku 2007 byl podepsán první významný obchod v objemu cca 1 mld. Kč - výstavba
koksovny v oblasti města Tabás. Rovněž tak se jeví zcela reálnými podpis dalšího
miliardového projektu, koksovny v Isfahánu, a dodávka letounů L410 (objem první fáze tvoří
cca 1,1 mld. Kč). Odstranění obchodních překážek se projevilo ve zvýšení vzájemné přímé

obchodní výměny. Přesto však vnější ekonomické prostředí (sankce 1737 a 1747 RB OSN
a další postup evropských bank zamezující sofistikovanému bankovnímu styku) vede české
exportéry k dodávkám do tohoto teritoria nepřímo, a to prostřednictvím dceřiných společností
íránských dovozců ve Spojených arabských emirátech, Německu, Itálii atd. Objem tohoto
obchodu se ve srovnání s přímým cca dvojnásobný.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a jejich části včetně příslušenství a náhradních
dílů (cca 35 % veškerého vývozu), sklo technické a užitkové (celkem cca 30 % veškerého
vývozu), suroviny (převážně pro výrobu léků, pro vyzdívky vysokých pecí)(cca 10 %)
a průmyslové polotovary (elektro, měřící zařízení, nápravy aj.) (cca 10 %).
Hlavní dovozní komodity ČR: nejvyšší podíl tvoří sušené plody (pistácie, rozinky,
mandle, datle aj. celkem 58 %), suroviny (cca 15 %), koberce a tkaná příze (cca 7 %).
Kulturní vztahy
Rozvoji vztahů měl napomoci i projekt „Českých dnů v Íránu“ 17. - 19. 10. 2007,
jehož náplní měla být prezentace významných českých firem a koncert české vážné hudby.
Íránská strana ale nakonec nevydala povolení ke konání této akce, když podporu již dříve
přislíbilo íránské MZV.

IZRAEL
(Stát Izrael)
Vzájemné vztahy mezi ČR a Státem Izrael jsou dlouhodobě velmi dobré a dále se
posilují. Česká republika přikládá jejich úrovni mimořádný význam a jejich stálý rozvoj
považuje za jednu z priorit své zahraniční politiky na Blízkém východě. ČR ve svém přístupu
k blízkovýchodnímu konfliktu zdůrazňuje objektivitu k oběma jeho stranám. ČR podporuje
zejména mírotvornou linii současné izraelské vlády. ČR uvítala obnovení politického dialogu
s palestinskou stranou, který by měl přinést především ukončení násilí v oblasti a jehož
výsledkem by se mělo stát ustavení nezávislého, demokratického a životaschopného
palestinského státu, který bude schopen zaručit Státu Izrael bezpečnost.
Vysokou

úroveň

vzájemných

vztahů

dotvrzuje

také

frekvence

kontaktů

na nejrůznějších úrovních. Izrael je tradičně jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů

ČR v oblasti Blízkého východu, uskutečnilo se několik významných akcí, které tyto vztahy
posilují.
Návštěvy představitelů ČR:
•

21. - 23. 1. 2007 – návštěva místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti
A. Vondry v Izraeli;

•

26. 3. 2007 - konzultace NM1 T. Pojara v Izraeli;

•

22. – 25. 10. 2007 - konzultace VŘ SBM M. Povejšila v Izraeli;

•

(Na dny 26.11. a 27.11., kdy byla naplánována návštěva ministra zahraničních věcí
ČR K. Schwarzenberga v Izraeli, připadlo konání mezinárodní konference o Blízkém
východě v Annapolis, jehož se zúčastnila izraelská reprezentace. Ministr tedy navštívil
pouze PAÚ, izraelská návštěva byla z důvodu kolize termínů odložena.).

Vzájemné ekonomické vztahy
Dynamika vzájemné obchodní výměny se nadále zvyšuje, rok 2007 byl rekordní jak
objemem českého exportu, tak i celkovým obratem. Dochází k podstatnému nárůstu českého
exportu produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Hlavní vývozní komodity ČR: reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické, vozidla
motorová, letadla a jejich součásti, přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu, přístroje optické,
fotografické, lékařské, sklo a výrobky skleněné, výrobky ze železa nebo oceli, vláknina ze
dřeva, výrobky dřevěné, papír, karton, lepenka, nábytek, lůžkoviny, svítidla.
Hlavní dovozní komodity ČR: letadla a jejich součásti, přístroje pro reprodukci zvuku
a obrazu, výrobky farmaceutické, přístroje optické,fotografické, lékařské, reaktory,
kotle,přístroje, nástroje mechanické, plasty a výrobky z nich, náčiní a výrobky nožířské,
výrobky chemické různé, výrobky chemické organické, přípravky ze zeleniny, ovoce
a ořechů, výrobky různé z kovu obecných, perly, drahokamy, přípravky potravinové různé.
Kulturní vztahy
Spolupráce v oblastech vědy a kultury je tradičně na vysoké úrovni. Velvyslanectví
ČR v Tel Avivu v roce 2007 zorganizovalo či se významně podílelo na 39 kulturních akcích.

Z nich 22 akcí mělo čistě kulturní charakter, osm akcí podporovalo školské a vědecké styky
a devět akcí mělo za úkol prohloubit krajanské styky.
Návštěvníci měli možnost shlédnout např. výstavu o české hudební skupině Plastic
People of the Universe; výstavu kreseb českých dětí na téma holocaust či výstavu karikatur
J. Slívy. V rámci „Mezinárodního filmového festivalu“ byly prezentovány filmy režiséra
J. Menzela. K 80. výročí návštěvy TGM v Palestině proběhlo vědecké sympozium na
univerzitě v Tel Avivu.
Jako každoročně, velvyslanectví zajistilo finanční podporu MZV výročnímu zasedání
krajanské organizace Beit Terezín a účastnilo se zasedání Společnosti Židů pocházejících
z Československa a Izraelské společnosti přátel ČR, kde zajistilo promítání filmu
o T. G. Masarykovi s přednáškou.

JEMEN
(Jemenská republika)
Česko-jemenské vztahy jsou dlouhodobě stabilní a dále se rozvíjely i v roce 2007.
Do Jemenu byla připravována (ale na pozdější dobu nakonec odložena) cesta předsedy vlády
ČR a uskutečněna cesta delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu PČR. Dále byl na expertní úrovni dojednán text návrhu Dohody o ochraně a vzájemné
podpoře investic. Jemen je rovněž jednou z osmi prioritních zemí rozvojové spolupráce pro
ČR na léta 2006 - 2010.
Návštěvy představitelů ČR:
•

16. - 21. 11. 2007 - návštěva delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu PČR, vedené předsedou výboru K. Bartákem.

Vzájemné ekonomické vztahy
Ekonomické vztahy s Jemenem se rozvíjejí především v oblasti obchodní výměny
zboží, která však vzhledem ke svému dosud relativně nízkému objemu z roku na rok značně
kolísá. Náš vývoz do Jemenu je přitom výrazně vyšší než dovoz. V roce 2007 činil tento
vývoz 9,2 mil. a dovoz 0,04 mil. USD.

Obchodní výměna v oblasti služeb a toky investic nebyly mezi oběma zeměmi zatím
ještě zaznamenány.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, pažnice a vrtné trubky, osvětlovací
technika, kompresory a čerpadla, armatury, elektrická a telekomunikační zařízení, tlakové
nádoby, záznamová média, průmyslová zařízení, zdravotnický nábytek, civilní zbraně
a měřicí přístroje.
Hlavní dovozní komodita ČR: mražené rybí filé.
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu
Průmyslový
rozvoj
Zemědělství

Zásobování a úprava pitné vody
v oblasti Socotra Archipelago
Modernizace a zvýšení účinnosti
elektrárny al-Hiswa
Pomoc při řešení likvidace a recyklace
odpadních vod v intravilánu města
Hadibo

Realizátor
ASIO, a.s.
Jiříkovice
ZAT, a.s.
Příbram
ASIO, a.s.
Jiříkovice

Doba
Čerpání v r.
Celkový rozpočet
realizace
2007 (v tis. Kč) projektu (v tis. Kč)
2005-2007 5 090
12 000
2006-2010 8 110

49 000

2005-2007 7 293

12 500

Celkem

20 493

Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu
Sektor
Název projektu
Realizátor Doba
realizace
ZÚ
Generátor pro všeobecnou
ASIO,a.s. 2007
Sanaá
nemocnici v Hadibo
Jiříkovice
Základní vybavení škol v Cheisa
ZÚ Sanaá 2007
Selah a Samha
Celkem

Trilaterální projekty
Sektor Název projektu/spolupracující organizace

MZV

Realizátor

73 500

Objem čerpání v r. 2007
(v tis. Kč)
750

Celkový rozpočet (v
tis. Kč)
x

245

x

995

x

Doba
realizace

Improved Food Plant Cultivation and Restoration Mendelova
2007
of Flagship Woodland on Socotra Island-MAB
zemědělská a
Biosphere Reserve/CIDA Foundation
lesnická univerzita v
Brně

Celkem

Objem
čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)
850

850

Vládní stipendia
Studijní program Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů
1
11
8

CELKEM Jemen

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
20
22 338

Celkový
rozpočet (v
tis. Kč)
x

Kulturní vztahy
Na filmovém festivalu pořádaném ZÚ evropských zemí "11th European Film Festival
2007" v Sanaá, Adenu a Hodejdě byl promítán český film Tmavomodrý svět, pro místní
veřejnost byla prezentována česká kuchyně na gastronomickém festivalu Velvyslanectví ČR
v Sanaá a pro zájemce z řad jemenských absolventů českých vysokých škol se uskutečnilo
setkání s delegací Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

KUVAJT
(Stát Kuvajt)
Vzájemné vztahy mezi ČR a Kuvajtem jsou tradičně přátelské a stabilní, přičemž
jejich těžištěm je, stejně jako v ostatních zemích Arabského poloostrova, především
ekonomická spolupráce. Politické vztahy s Kuvajtem jsou rozvíjeny zejména po linii EU.
Kuvajt je členem Rady spolupráce arabských států Perského zálivu (GCC), s níž EU jedná
o uzavření dohody o volném obchodu. V Kuvajtu i v průběhu roku 2007 působili příslušníci
Armády ČR, kteří zajišťují logistiku pro kontingent AČR v irácké Basře.

Návštěvy představitelů ČR:
•

21. – 22. 4. 2007 - návštěva náměstka ministra zahraničních věcí D. Gladiše.

Vzájemné ekonomické vztahy
Vztahy mezi Státem Kuvajt a Českou republikou nejsou zatíženy žádnými
ekonomickými problémy či pohledávkami. Česká republika se řídí ve svých vztazích stejnými
pravidly jako ostatní státy Evropské unie, jíž je ČR součástí. Kuvajt vnímá Česká republika
jako významného partnera v GCC a jako perspektivního obchodního partnera.
V roce 2007 došlo opět k výraznému růstu vývozu (o 14,8 %), v dovozu došlo
k poklesu ve srovnání s předchozím rokem.
Hlavní vývozní komodity ČR: Stroje a přepravní zařízení (zejména osobní automobily
vozy Škoda), příslušenství a náhradní díly, ocelové roury, čerpadla, kovoobráběcí stroje,
papírenské výrobky, telekomunikační zařízení, potřavinářské stroje, sklo, chladící zařízení,

kovové a ocelové výrobky, zdravotnická a instalační technika, zbraně a munice, potravinářské
výrobky.
Hlavní

dovozní

komodity

ČR:

Organické

chemikálie,

polymery

etylénu,

telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury, výrobky
osvětlovací techniky, potravinářské výrobky.
Kulturní vztahy
Smluvní základnou pro vzájemné styky ve školské, vědecké a kulturní spolupráci je
Kulturní dohoda mezi oběma vládami. V jejím rámci se v roce 2007 uskutečnilo v Kuvajtu
několik kulturních akcí - prezentace země na půdě Kuvajtské univerzity a výstava obrazů
moravských umělců v galerii Kuvajtské asociace pro umění. Kuvajtská vláda pro akademický
rok 2007/2008 udělila dvě stipendia pro studium arabistiky na Kuvajtské univerzitě. I v roce
2007 pokračoval nárůst počtu občanů Kuvajtu, pro které se ČR stala oblíbenou turistickou
a lázeňskou destinací.

LIBANON
(Libanonská republika)
Vztahy České republiky a Libanonu jsou tradičně přátelské a vyvážené. Česká
republika podporuje nezávislost, suverenitu a demokratizační proces země. V tomto duchu
také Česká republika vyzývala k naplnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN
týkajících se zklidnění situace v Libanonu a její stabilizace a v rámci mezinárodního
společenství se rovněž aktivně podílela na postkonfliktní obnově země. Česká republika
poskytla dobrovolný příspěvek ve výši 50.000 USD na financování činnosti Zvláštního
tribunálu pro Libanon.
Vzájemné ekonomické vztahy
Těžištěm česko-libanonských hospodářských vztahů je obchodní výměna; saldo České
republiky je tradičně výrazně aktivní. Nezanedbatelnou roli ve vzájemných ekonomických
vztazích sehrává i incomingový turismus Libanonců do ČR, zaměřený na léčebné lázeňské
pobyty.

Hlavní vývozní komodity ČR: mléko a mléčné výrobky, sklo a skleněné výrobky,
papír, bižuterie, železo a ocel, vozidla jiná než kolejová, stroje a mechanická zařízení a jejich
části a součásti.
Hlavní dovozní komodity ČR: tabák, výrobky ze železa a oceli, nápoje.
Rozvojová spolupráce
V návaznosti na cestu delegace libanonských Vnitřních bezpečnostních sil (Internal
Security Forces) v roce 2006 Ministerstvo vnitra ČR proškolilo v září 2007 libanonské
policisty v oblasti ochrany veřejného pořádku při tzv. pouličních nepokojích a v oblasti
speciálního výcviku směřovaného proti zvlášť nebezpečným pachatelům trestné činnosti
a pachatelům organizované trestné činnosti.
Česká republika poskytla Libanonu v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce
2007/2008 dvě vládní stipendia. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem devět studentů,
tři v bakalářském a šest v magisterském studijním programu.
Humanitární pomoc
V roce 2007 pokračovala ČR v projektech humanitární postkonfliktní obnovy
Libanonu, jmenovitě se jednalo o projekt budování sociálních středisek pro starší a opuštěné
obyvatele vysídlené z jihu Libanonu české nevládní neziskové organizace Člověk v tísni
a projekt obnovy přístupu k pitné vodě ve vesnicích na jih od Súru (Tyr) české nevládní
neziskové organizace Adra. Dále byly poskytnuty finance na finalizaci opravy knihovny
v Haret Hreiku a na pomoc při odminování tábora Nahr el-Bárid a zřízení regionálního
odminovacího centra. Česká republika poskytla humanitární dar ve výši 3 mil. Kč v reakci na
urgentní žádost premiéra F. Siniory a UNRWA o poskytnutí humanitární pomoci
přesídlencům z palestinského uprchlického tábora Nahr el-Bárid v důsledku probíhající
vojenské operace proti teroristické skupině Fatáh al-Islám.

Kulturní vztahy
U příležitosti oslav státního svátku ČR vystoupil

ve spolupráci s Národním

libanonským symfonickým orchestrem český dirigent J. Štván. V kostele Sv. Josefa u této
příležitosti zazněla díla A. Dvořáka Slovanské tance a Novosvětská symfonie. Ve spolupráci

s prestižním ústavem středního frankofonního školství Collége Notre-Dame de Jamhour byly
uspořádány „České vánoce“.

LIBYE
(Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije)
Přestože v srpnu 2007 uzavřela Libye v ČR své zastoupení, ČR má dále zájem na
rozvoji bilaterálních ekonomických vztahů, ale také na standardním diplomatickém
zastoupení Libye v Praze. Nedořešeným problémem prozatím zůstává otázka pohledávek ČR
v Libyi.

Návštěvy představitelů ČR:
•

26. – 28. 11. 2007 – návštěva delegace ministerstva financí, vedené náměstkem
ministra T. Zídkem.

Vzájemné ekonomické vztahy
Došlo významnému nárůstu vývozu ČR o 57,8 % a ke zlepšení salda vzájemného
obchodu z důvodu snížení dovozu ropy z Libye do ČR. Nebylo však zatím využito všech
možností zvýšení exportu, a to i z důvodu, že zatím na rozdíl od jiných zemí nedošlo
k výměně

vysokých státních návštěv, přičemž dalším negativním faktorem jsou složité

podmínky místního trhu. Nedořešeným problémem i nadále zůstává otázka pohledávek ČR
v Libyi, kde se situace v současné době spíše zkomplikovala.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z nekovových nerostů (sklo určené ke
stolování, lustry), dodávka náhradních dílů pro opravárenský závod tanků T-72, železo a ocel
(trubky do ropných vrtů, profily duté), oděvní výrobky, těžká stavební technika, výrobky
z pryže (pneumatiky nové pro nákladní auta), nemocniční lůžka, silniční vozidla (osobní
automobily) a další výrobky průmyslového i spotřebního charakteru.
Hlavní dovozní komodity ČR: ropa, chemikálie (dovoz se v roce 2007 snížil o 70 %
v porovnání s rokem 2006).

Kulturní vztahy
Velvyslanectví ČR v Tripolisu uspořádalo u příležitosti oslav státního svátku ČR
koncert houslisty J. Svěceného.

MAROKO
(Marocké království)
Marocké království je v rámci regionu severní Afriky významnou zemí, jež se
dlouhodobě snaží profilovat jako stabilní most mezi Afrikou, arabskými zeměmi a Evropou –
odtud jeho vůle aktivně spolupracovat s EU, která je v mnoha oblastech jeho hlavním
partnerem. Po vstupu ČR do EU se na obou stranách projevil zvýšený zájem o rozvoj
bilaterální spolupráce, který pokračoval i v roce 2007, a to především v oblasti obchodněekonomické a kulturní spolupráce. Pozitivním krokem k dalšímu rozšíření obrazu ČR byla
také česká účast na zahraničněpolitickém semináři o visegrádské spolupráci v listopadu 2007.
Oslavy desátého výročí vzniku prvního českého honorárního konzulátu v Casablance
v listopadu 2007 byly příležitostí k podtržení stability a tradičnosti česko-marockých vztahů
a jejich potenciálu.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemné ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi se i během roku 2007 úspěšně
rozvíjely. Důležitým momentem v tomto směru bylo otevření prvního samostatného showroomu firmy Škoda Auto v Casablance, spojeného s rozsáhlou mediální kampaní.
Obchodní výměna v roce 2007 byla mimořádně zvýšená díky zakázce v oblasti repasů
letadel – meziročně došlo k cca čtyřnásobnému nárůstu vývozu ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: počítače, přístroje ke spínání a ochraně elektrických
obvodů, motorová vozidla k dopravě osob, železo a ocel, dřevo, kancelářské stroje elektrická
zařízení, přístroje a spotřebiče, mléčné výrobky (sušené mléko), papír a lepenka, textilní příze,
výrobky z pryže (pneu), silniční vozidla, stroje (především pro textilní a kožedělný průmysl),
strojní zařízení a příslušenství (ložiska, formy), chemikálie.

Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a zelenina (především rajčata), textilní oděvy,
obuv, kožené výrobky, mořské ryby, relé, oděvní výrobky a obuv, tranzistory, polovodičové
prvky.
Rozvojová spolupráce
Česká republika poskytla Maroku v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce
2007/2008 jedno vládní stipendium.
Kulturní vztahy
V roce 2007 se ČR v Maroku prezentovala především rozsáhlým turné po pěti
městech (Rabat, Casablanca, Meknes, Azrou, Laayoun), které v první polovině května
realizovalo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s českou jazzovou zpěvačkou J. Koubkovou
a marockým tradičním hudebníkem M. Bekkasem. Z dalších akcí připravených přímo
zastupitelským úřadem lze jmenovat úspěšnou výstavu „Poklady architektury českého
baroka“, která se uskutečnila v Casablance v listopadu 2007.
Velvyslanectví ČR v Rabatu uspořádalo na rezidenci velvyslankyně během roku 2007
celkem tři projekce českých filmů (Fimfárum, Dáma na kolejích, Kytice), spojených
s kulturním večerem pro krajany a česky hovořící marocké osobnosti.
Během roku 2007 došlo také prostřednictvím zastupitelského úřadu k navázání
spolupráce s první Školou klasického tance a baletu ve městě Tanger. Zkontaktovány byly
význačné hudební školy v ČR s nabídkou krátkodobé i dlouhodobé práce pro české hudební
profesory. ČR se tak definitivně zapsala do povědomí marockých uměleckých osobností jako
kvalitní partner možné kulturní spolupráce.

PALESTINA
(Palestinská autonomní území)
Po ročním zmrazení veškerých politických kontaktů s Palestinskou národní správou
(PNS) v důsledku vlády extremistického hnutí Hamás došlo v první polovině roku 2007
k částečnému uvolnění mezinárodní izolace poté, co byla sestavena vláda národní jednoty.

Násilné převzetí Gazy Hamásem v červnu 2007 znamenalo zásadní přelom v rozložení sil na
Palestinských autonomních územích (PAÚ). Vládu národní jednoty vystřídala poloúřednická
vláda premiéra S. Fajáda, sestavená bez zastoupení Hamásu, která však přes formální
odpovědnost za celé území PAÚ de facto kontroluje pouze Západní břeh. Obnovení vztahů
mezi mezinárodním společenstvím a palestinskou proreformní vládou vyvrcholilo konferencí
v americkém Annapolis (27. 11. 2007), která znamenala zahájení nového úsilí o mírové řešení
izraelsko-palestinského

konfliktu.

Na

ni

navázala

donorská

konference

v Paříži

(17. 12. 2007), kde se ČR zavázala v následujících čtyřech letech poskytovat PAÚ
každoročně 1 mil.USD na rozvojovou pomoc.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. – 27. 11. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna je statisticky vykazována v rámci česko-izraelských obchodních
vztahů.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní vozy a náhradní autodíly, elektrospotřebiče,
kuchyňské potřeby, mléčné výrobky, křišťálové sklo, pivo.
Rozvojová spolupráce
Česká republika poskytla PAÚ v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce
2007/2008 jedno vysokoškolské stipendium. Palestinské ministerstvo školství však nedodalo
kandidáty, a nabídka tak již zůstala nevyužita. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem
26 palestinských studentů, tři v bakalářském, 21 v magisterském a dva v doktorském
studijním programu.
Česká republika pokračovala v roce 2007 na PAÚ v realizaci významného projektu
v sektoru průmyslového rozvoje, jehož rozpočtová hodnota pro rok 2007 byla 10,9 mil. Kč.
Celkový

rozpočet

projektu

„Budování

malých

a

středních

a souvisejících rozvodných sítí“ za roky 2006 – 2010 činí 53,9 mil. Kč.

energetických

zdrojů

SAÚDSKÁ ARÁBIE
(Království Saúdské Arábie)
Království Saúdské Arábie (SAK) je důležitým partnerem ČR v regionu Blízkého
a Středního východu. Vzájemné vztahy lze charakterizovat jako přátelské a bezproblémové.
Pro ČR je dlouhodobě prioritou ekonomická a obchodní oblast, která je kontinuálně
podporována i v vzájemnými aktivitami v politické rovině.
Vzájemné ekonomické vztahy
Království Saúdské Arábie je důležitým ekonomickým a obchodním partnerem České
republiky. V roce 2007 došlo k opětovnému nárůstu obratu v zahraničním obchodě se SAK,
přičemž stoupl i český vývoz do SAK. Byl tak překonán mírný pokles v roce 2006
a vzájemný zahraniční obchod ve všech ukazatelích překonal i hodnoty dosud nejúspěšnějšího
roku 2005.
Hlavní vývozní komodity ČR: komponenty a zařízení pro zpracování dat, osobní
automobily, ocelové profily, stavební stroje, mléčné výrobky, zápalnice, lepenka,
kompresory, oděvy atd.
Hlavní dovozní komodity ČR: Převažující dovozní komoditou ze SAK do ČR byl
zejména polyetylén, acyklické alkoholy, dále netkané a impregnované textilie, a další pestrá
paleta produktů petrochemického průmyslu, železné a ocelové konstrukce, kůže, vlasová
kosmetika atd.
Počet saúdskoarabských občanů přijíždějících do České republiky na léčebné pobyty,
za rekreací a obchodem dosahuje stabilních hodnot, které nelze považovat v rámci
incomingové turistiky za zanedbatelné.
Kulturní vztahy
Na českých vysokých školách v současnosti studuje na vlastní náklady v oborech
lékařství a techniky několik saúdskoarabských studentů. Saúdská oficiální místa potvrdila
uznávání diplomů Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého
učení technického v Brně.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Vzájemné vztahy ČR a Spojených arabských emirátů (SAE) jsou přátelské a úspěšně
se rozvíjejí zejména v hospodářské oblasti. Spojené arabské emiráty patří k nejvýznamnějším
obchodním partnerům ČR a po USA a Číně jsou naším největším vývozním trhem v rámci
mimoevropských zemí. Zatímco v ekonomické sféře jsou vzájemné styky velmi četné
a obchod mezi oběma státy má stále stoupající tendenci, politické styky prozatím
neodpovídají oboustranným možnostem.

Návštěvy představitelů ČR:
•

17. - 19. 2. 2007 - návštěva ministryně obrany V. Parkanové v rámci veletrhu IDEX
2007;

•

24. - 26. 4. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí D. Gladiše;

•

11. - 15. 11. 2007 – návštěva 1. náměstka ministra obrany M. Bartáka v rámci
veletrhu Dubai Air Show 2007.

Vzájemné ekonomické vztahy
Spojené arabské emiráty jsou z hlediska obchodního obratu nejvýznamnějším
obchodním partnerem České republiky v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.
V meziročním srovnání se opět podařilo zvýšit vysokou hodnotu vývozu, který v roce 2007
činil 542 mil. USD, dovoz se rovněž zvýšil a dosáhl 45 mil. USD. Obchodní bilance zůstává
výrazně aktivní.
Více než polovinu našeho exportu tvoří re-export, neboť mnoho českých firem
využívá SAE jako obchodní a logistickou základnu pro celý region Blízkého a Středního
východu, indického subkontinentu a východní Afriky.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky ze skla, komplexní digitální systémy na
zpracování dat, pulty a panely k rozvodu elektřiny, železo a ocel atd. Známé jsou rovněž
osobní automobily Škoda a nákladní vozy Tatra.
Hlavní dovozní komodity ČR: převažuje surový hliník a jeho slitiny. Mnoho
emirátských turistů navštěvuje pravidelně české lázně.

Kulturní vztahy
Kulturní styky ČR a Spojených arabských emirátů jsou z české strany rozvíjeny
pořádáním výstav, koncertů a dalších akcí českých umělců v SAE.
V březnu 2007 proběhla ve výstavním sále Zájedovy univerzity v Abú Dhabí výstava
plakátů A. Muchy a fotografií E. Havlové, zachycující významné architektonické památky
Prahy ve stylu secese.
V dubnu 2007 hostoval v SAE soubor dvaceti mladých hudebníků ze Základní
umělecké školy v Praze 11. Spolu s Emirates Youth Filharmonic Orchestra, založeným
a řízeném R. Kudsím (českým hudebníkem syrského původu trvale žijícím v SAE,
absolventem pražské AMU), vystoupili mladí hudebníci na koncertech v Abú Dhabí, Dubaji,
Fudžaiře a Šardži s ukázkami z děl světových českých a světových mistrů.
V první polovině roku 2007 probíhal v Abú Dhabí a Al Ainu šestý ročník přehlídky
evropských filmů „European Art Movies“, jehož se s filmem Pupendo zúčastnila i česká
strana

SÝRIE
(Syrská arabská republika )
Politické vztahy ČR se Sýrií jsou na standardní úrovni, i když snížená intenzita
kontaktů odráží celkovou situaci na Blízkém východě. Při návštěvě 1. náměstka ministra
zahraničních věcí byl nicméně obnoven mechanismus politických konzultací se syrskou
stranou o aktuálních otázkách vzájemných vztahů a situaci v oblasti Blízkého východu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. - 28. 11. 2007 - návštěva 1. náměstka ministra zahraničních věcí ČR T. Pojara.

Vzájemné ekonomické vztahy
Sýrie je tradičním partnerem České republiky v oblasti Blízkého východu. Stabilně
stoupá český vývoz do Sýrie, zároveň klesá syrský dovoz do ČR. Dovozy byly zanedbatelné
a celkový vývoz do Sýrie v roce 2007 činil 61,43 mil. USD, což představuje nárůst 18 % ve
srovnání s rokem předcházejícím.

Po složitých jednáních se v prosinci 2007 podařilo dojednat kompromisní způsob
dořešení zbytkové české pohledávky vůči Sýrii a podpisem příslušné dohody bude v květnu
2008 ukončena dlouholetá sporná záležitost státního dluhu Sýrie vůči české i slovenské
straně. Významného pokroku bylo dosaženo v jednáních o Dohodě o zamezení dvojímu
zdanění (byla již podepsána na expertní úrovni a schválena vládami obou zemí) a Dohodě
o podpoře a ochraně investic, které by měly být podepsány v roce 2008.
Hlavní vývozní komodity ČR: náhradní díly na v minulosti dodané investiční celky,
průmyslové stroje, textilní příze a tkaniny, automobily Škoda. Nejvýznamnějším kontraktem
roku 2007 byla dodávka produktovodu (170 km) na přepravu nafty v hodnotě 25 mil. EUR
českou společností Tesla. Převažují jednoznačně stroje, dopravní prostředky a skupiny
průmyslové zboží, které si udržují stabilní místo na syrském trhu.
Hlavní dovozní komodity ČR: suroviny, bavlna a textilní výrobky.
Kulturní vztahy
Dne 18. 4. 2007 proběhlo v Homsu slavnostní předání ocenění v dětské výtvarné
soutěži „Lidice 2006“.
15. mezinárodního filmového festivalu v Damašku 1. – 10. 11. 2007 se osobně
zúčastnila česká herečka K. Issová se svým filmem Grandhotel. K. Issová byla přijata
v doprovodu velvyslance ministryní pro zahraniční Syřany B. Shaaban. Na programu její
návštěvy byla i beseda s českými krajankami a krajany v prostorách Velvyslanectví ČR
v Damašku.
Dne 1. 12. 2007 byla pod patronací Velvyslanectví ČR v Damašku otevřena výstava
„České památky na seznamu UNESCO“. Po vernisáži následoval koncert pražské vokální
skupiny Gospel Time se sólistkou Z. Stírskou.
Ve dnech 27. – 30. 12. 2007 proběhla putovní výstava „České památky na seznamu
UNESCO“ v městě Aleppo.

TUNISKO
(Tuniská republika)
Bilaterální vztahy mezi ČR a Tuniskem lze charakterizovat jako korektní,
bezproblémové a otevřené. Po delší dobu se soustřeďují na rozvoj obchodní, ekonomické
a kulturní spolupráce. Oboustranně je deklarován zájem na jejich všestranném zintenzivnění.
ČR podporuje Tunisko v jeho boji proti terorismu a nelegální migraci.
Vzájemné ekonomické vztahy
Tunisko představuje pro ČR tradičního a spolehlivého partnera v rámci zemí severní
Afriky. Po uzavření asociační dohody Tuniska s Evropskou unií mají česko-tuniské
ekonomické vztahy nový rozměr, charakteristický zintenzivněním ekonomické spolupráce.
Díky příznivému ekonomickému prostředí, jež Tunisko nabízí, realizují české firmy v centru
Tunisu již druhou fázi výstavby Paláce kultury – prezidentského projektu v hodnotě
50 mil. EUR. Tunisko se také stalo oblíbenou destinací českých turistů, kterých v roce 2007
navštívilo tuto zemi 153.356.
Hlavní vývozní komodity ČR: letouny a jejich části, palivo pro tryskové motory,
stavební železo a ocel, bednění pro stavby, ocelové trubky, radiátory, kompresory, textilní
stroje, počítače, kabely, nábytek, plastové výrobky, kraftový papír, tkaniny a výrobky z nich,
obilí, pneumatiky, farmaceutické výrobky, skleněné zboží a bižuterie.
Hlavní dovozní komodity ČR: oděvní výrobky a doplňky, obuv, pokrývky hlavy,
výrobky z kůže, nábytek, soupravy zapalovacích kabelů, tlumiče pérování, induktory,
transformátory, reproduktory, chemické výrobky, datle a ořechy.
Kulturní vztahy
Česká republika se již tradičně zúčastnila “Kartážského hudebního festivalu“, kde byla
reprezentována komorním souborem Trio Siraels, a „Festivalu evropského filmu“,
pořádaného Delegací EK, kde byl s velkým úspěchem promítnut film Tmavomodrý svět.
Velvyslanectví ČR v Tunisku dále ve spolupráci s tuniským sponzorem zorganizovalo
úspěšný „Český den“ v letovisku Hammamet, v jehož rámci se uskutečnily prezentace

českého skla a porcelánu, výstava českých smaltovaných obrazů a šperků, dále vystoupení
mužského vokálního souboru z Prahy a módní přehlídka.

5. Vztahy ČR k zemím subsaharské Afriky
ANGOLA
(Angolská republika)
I když v roce 2007 nedošlo k žádnému setkání nejvyšších představitelů obou zemí,
zůstávají vzájemné vztahy trvale na velmi dobré úrovni. Angola patří mezi osm prioritních
zemí rozvojové spolupráce ČR na léta 2006-2010.
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Vzdělávání

Centrum zemědělského vzdělávání
v provincii Bié
Zvýšení kapacit vzdělávací infrastruktury
a zvyšování kvality vzdělávání žáků a
studentů v provincii Bié
Zemědělství Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže
Podpora místních komunit v rozvoji
zemědělské prvovýroby
Chov drůbeže a tržní uplatnění
zemědělských produktů v provincii Bié

Realizátor

Doba
realizace

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Člověk v tísni,
o.p.s.

20062008
20062008

6 084

Celkový
rozpočet
projektu (v tis.
Kč)
16 200

12 740

29 500

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Člověk v tísni,
o.p.s.
Člověk v tísni,
o.p.s.

20062009
20072009
20072010

1 821

4 750

2 687

6 163

1 600

15 000

24 932

71 613

Celkem
Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu
Sektor
Název projektu
ZÚ
Luanda

Zachování biodiverzity Maiombe
v provincii Cabinda (2. rok)
Vybudování počítačové učebny (2. rok)

Celkem

Realizátor
ZÚ
Luanda
ZÚ
Luanda

Doba
realizace
2007

Objem čerpání v r.
2007 (v tis. Kč)
350

Celkový rozpočet
(v tis. Kč)
x

2007

300

x

650

x

Vládní stipendia
Počet stipendistů

CELKEM Angola

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
13
9
1
Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
23
25 882

BOTSWANA
(Botswanská republika)
K rozvoji vzájemných vztahů s Botswanou přispěla v roce 2007 návštěva náměstkyně
ministra zahraničních věcí H. Bambasové. Vedle projednání možností dalšího rozvoje relace,
zejména v obchodní oblasti, byla s Botswanou projednána podpora kandidatuře ČR na místo
nestálého člena RB OSN na léta 2008-2009. Úspěšně obě země spolupracují v oblasti školství
(v ČR studuje na lékařské fakultě UK na vlastní náklady kolemdvaceti botswanských
studentů) a zdravotnictví (v Botswaně působí skupina českých lékařů).
Návštěvy představitelů ČR:
•

29. - 30. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí
H. Bambasové.

BURKINA FASO
Česká republika se v Burkině Faso angažuje zejména prostřednictvím rozvojové
spolupráce.
Vzájemné ekonomické vztahy
Dovoz do ČR se šestinásobně zvýšil oproti roku 2006 na 170 tis. USD, vývoz ČR se
naopak snížil na 600 tis. USD (polovina úrovně roku 2006).
Hlavní vývozní komodity ČR: přístroje k filtraci a čištění vody, , antény televizních
přijímačů, bavlněné tkaniny.
Hlavní dovozní komodity ČR: bavlna, rostliny a semena pro parfumérské a lékařské
účely.
Rozvojová spolupráce
V závěru roku 2007 byla dokončena druhá, zatím závěrečná část projektu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR na zavedení pitné vody v Tomě, jednom z regionálních měst
Burkiny Faso. V letech 2004 – 2005 proběhla úvodní fáze projektu, při které byl nalezen
dostatečně silný zdroj vody. Na tuto část projektu baly vyčleněna podpora české zahraniční

rozvojové spolupráce ve výši 12,8 mil. Kč. Pro rok 2007 byla pro dokončení projektu
přiznána částka 5 mil. Kč. Na projektu se kromě toho finančně podíleli i český realizátor,
místní vodárenská společnost cca 5 mil. Kč a místní ministerstvo zemědělství.

DŽIBUTSKO
(Džibutská republika)
Česká a Džibutská republika udržují dlouhodobé přátelské vztahy, jejich politickou
i ekonomickou dimenzi ovšem omezují zeměpisné faktory. Přesto lze povědomí džibutského
obyvatelstva o ČR hodnotit jako poměrně dobré. K tomu významnou měrou přispívá
existence Honorárního konzulátu ČR.
Vzájemné ekonomické vztahy
Jsou zanedbatelné; vývoz ČR činil 250 tis. USD (zápalky), dovoz byl nulový.
Humanitární pomoc
V červnu 2007 přispěla ČR Džibutské republice na odstranění následků vážné
humanitární krize způsobené extrémním suchem částkou 400 tis. Kč.

ETIOPIE
(Etiopská federativní demokratická republika)
V roce 2007 tradičně přátelské vztahy ČR s Etiopií oživila státní návštěva vedená
prvním místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj ČR J. Čunkem. V jejím průběhu
byla podepsána konvence o zamezení dvojímu zdanění. Ekonomický význam Etiopie podtrhl
výrazný nárůst objemu obchodní výměny. Etiopským příspěvkem k dalšímu rozvoji
vzájemných vztahů bylo jednostranné zjednodušení vízového režimu pro občany ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. – 27. 7. 2007 – oficiální státní návštěva vysoké ministerské delegace vedené
prvním místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj J. Čunkem a složené
z ministryně obrany ČR V. Parkanové, ministryně vlády D. Stehlíkové, náměstka ministra

zahraničních věcí

J. Bašty a náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR M. Tlapy.

Delegaci doprovázela podnikatelská mise.
Vzájemné ekonomické vztahy
V roce 2007 vzrostl objem obchodní výměny čtyřikrát a Etiopie zůstává jedním
z tradičních a historicky dlouhodobých odběratelů výrobků z ČR v subsaharské Africe.
Bilaterální vztahy, existující od 20. let minulého století, jsou široké a přátelské. Předpokládá
se, že význam této rozvíjející se a hospodářsky stabilní 85 milionové země jako partnera ČR
na africkém kontinentě v budoucnu dále poroste. Celkové umístění Etiopie ve světové
obchodní relaci ČR je zatím na 104. místě a obchodní bilance je ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: přístroje, proudové motory, kyanidy, sudy a nádrže,
náhradní díly k potravinářským strojům, lustry, balicí technika, kotle, textilní a kožedělné
stroje, ocel a železo, motorová vozidla
Hlavní dovozní komodity ČR: káva, luštěniny, brambory, proudové motory k repasi,
kůže a kožky, řezané květiny, ložní prádlo, obuv
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu
Vzdělávání

Životní
prostředí

Podpora implementace moderních
vyučovacích metod do vzdělávacího
systému Etiopie
Rozšíření střední školy v Awasse a
podpora studentů-sirotků AIDS
Průzkum zdrojů vod se zaměřením na
oblasti postižené suchem
Zlepšení přístupu k pitné vodě v Alaba
Special Woreda, Etiopie

Realizátor

Doba
realizace

Člověk
v tísni, o.p.s.
Člověk
v tísni, o.p.s.
Aquatest, a.s.
Člověk
v tísni, o.p.s.

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)
2003-2007 4 364

23 175

2007-2009 880

4 112

2006-2008 2 200

2 200

2007-2009 162

6 610

Celkem

7 606

Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu
Sektor
Název projektu
ZÚ Addis
Abeba
Celkem

Improvement of the Training and
Production Capacity of Workshops

Realizátor
ZÚ Addis
Abeba

Doba
realizace
2007

Celkový rozpočet
projektu (v tis. Kč)

36 097

Objem čerpání v r.
2007 (v tis. Kč)
129

Celkový rozpočet
(v tis. Kč)
x

129

x

Vládní stipendia
Studijní programy Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů
4
7
4

CELKEM Etiopie

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
15
7 735

Kulturní vztahy
Česká republika se prezentací českých filmů Kytice a Výlet zúčastnila filmového
festivalu zemí EU v Addis Abebě. Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Českou numismatickou
společností představilo k 50. výročí podpisu tzv. „Římských smluv“ tematickou výstavu
„Hlavní města Evropy“.

GAMBIE
(Gambijská republika)
Česká republika nemá s Gambií nijak četné kontakty. V roce 2007 proto Gambii za
účelem jistého oživení této relace navštívil náměstek ministra zahraničních věcí ČR
D. Gladiš.
Návštěvy představitelů ČR:
•

5. – 6. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí ČR
D. Gladiše k politickým a ekonomickým konzultacím s náměstkem ministra
zahraniččních věcí Gambie O. Seca; náměstek ministra zahraničních věcí ČR
projednal podporu kandidatury ČR do RB OSN a zdůraznil zájem ČR na zintenzivnění
vzájemných ekonomických vztahů.

Vzájemné ekonomické vztahy
Dovoz byl v roce 2007 téměř nulový, stejně jako v předcházejícím roce. Vývoz z ČR
se naopak zdvojnásobil a činil 950 tis. USD, z čehož vysílací přístroje pro rozhlas a televizi
a ostatní přijímací zařízení představovaly většinu.

GHANA
(Ghanská republika)
Těžištěm tradičně velmi dobrých vzájemných vztahů s Ghanou byla i v roce 2007
ekonomická spolupráce. Pracovní návštěvou náměstka ministra zahraničí Ghany v Praze
došlo v tomto roce i k jistému oživení dlouhodobě bezproblémových, avšak poněkud méně
intenzivních politických vztahů.
Návštěvy představitelů Ghanské republiky:
•

březen 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí, regionální
integrace a NEPADu Akwasi Osei-Adjei.

Vzájemné ekonomické vztahy:
Těžištěm tradičně dobrých vzájemných vztahů s Ghanou byla i v roce 2007
ekonomická spolupráce. Pracovní návštěvou náměstka ministra zahraničí Ghany v Praze
došlo v tomto roce i k jistému oživení dlouhodobě bezproblémových, avšak poněkud méně
intenzivních politických a ekonomických vztahů. Celkové umístění Ghany ve světové
obchodní relaci ČR je na 102. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, kolové traktory, malá zahradní
technika, strojní zařízení (i použité), ocel, pneumatiky, sklo, bižutérie, potraviny, sušené
mléko, chemikálie, barvy, dětské pleny, svítidla, látky a oděvy, drobné spotřební zboží.
Hlavní dovozní komodity ČR: tropické ovoce a ořechy, káva, kakao, kaučuk a dřevo.
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Jak pro akademický rok 2006/2007, tak i pro akademický rok 2007/2008 využila
Ghana nabídky čtyř vládních stipendií. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem třináct
studentů z Ghany, z toho šest v bakalářském a sedm v magisterském studijním programu.
V říjnu 2007 poskytla ČR Ghaně humanitární pomoc ve výši 1,5 mil. Kč ke zmírnění
následků povodní v severních částech země.

GUINEA-BISSAU
(Republika Guinea-Bissau)
Projevem zájmu ČR o dění v subsaharské Africe a zároveň pokusem o intenzivnější
vzájemné vztahy s Republikou Guinea-Bissau byla pracovní návštěva náměstka zahraničních
věcí D. Gladiše počátkem června 2007, v rámci které projednal s ministerským předsedou
M. Dafá Cabim podporu české kandidatury do RB OSN. Ministerský předseda Cabi vyjádřil
zájem o pokračování stipendijního programu ČR pro Guineu-Bissau a v souvislosti
s navazující spoluprací Guineje-Bissau s EU v oblasti reformy bezpečnostního systému
i o spolupráci s ČR ve vzdělávání bezpečnostních složek.
Návštěvy představitelů ČR:
•

3.- 5. 6. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí ČR D. Gladiše k politickým
a ekonomickým konzultacím s ministerským předsedou Martinho Dafá Cabi; náměstek
ministra zahraničních věcí ČR projednal podporu kandidatury ČR do RB OSN
a ministerský předseda M. D. Cabi požádal o rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání,
včetně bezpečnostních složek.

Vzájemné ekonomické vztahy
Dovoz byl téměř nulový (ČR přestala dovážet i minimální množství kávy jako
v předcházejícím roce). Vývoz ČR se výrazně snížil a činil pouhých 14 tis. USD (oproti
desetinásobku roku 2006). Jedinou vývozní komoditou byly pneumatiky.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byly Republice Guinea-Bissau poskytnuty jako projev dlouhodobé
orientace vlády ČR na spolupráci v sektoru vzdělávání dvě vysokoškolská stipendia.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
V roce 2007 došlo k dalšímu prohloubení a upevnění vztahů s Jihoafrickou
republikou, která si s velkým odstupem udržela pozici nejdůležitější relace v subsaharské
Africe. V tomto roce ještě pozitivním způsobem doznívala historicky první státní návštěva

prezidenta České republiky v JAR z prosince 2006, která byla zároveň první státní návštěvou
hlavy státu ze střední Evropy v Jihoafrické republice po skončení období apartheidu. Navíc
proběhlo pět významných návštěv v oblasti zahraničních a vnitřních věcí, průmyslu
a obchodu, kultury a parlamentních styků. Návštěva ředitele Národní galerie přispěla
k prohloubení vztahů v oblasti kultury.
Návštěvy představitelů ČR:
•

4. - 6. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí
H. Bambasové;

•

22. - 26. 8. 2007 - oficiální návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiky Senátu PČR, vedené místopředsedou Senátu PČR J. Šnebergrem.

Návštěvy představitelů Jihoafrické republiky:
•

12. - 15. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministryně vnitřních věcí M. Gigaby;

•

5. - 7. 9. 2007 - oficiální návštěva náměstka ministra obchodu a průmyslu R. Daviese.

Vzájemné ekonomické vztahy
V roce 2007 si Jihoafrická republika upevnila pozici nejvýznamnějšího obchodního
partnera České republiky v rámci celého afrického kontinentu. Vzájemný obchodní obrat
zaznamenal nárůst. Celkové umístění JAR ve světové obchodní relaci ČR je na 40. místě
a obchodní bilance ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: zařízení k automatickému zpracování dat, díly
a součásti motorových vozidel, elektrická zařízení, papír, lepenka a výrobky z nich, stroje
a zařízení, hotové výrobky
Hlavní dovozní komodity ČR: textilní vlákna(vlna), stroje a zařízení, ovoce, železo
a ocel, neželezné kovy a kůže a kožené výrobky
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR a Nadací pro státní výzkum JAR
o spolupráci v oblasti vědy a technologie, Praha, 27. 4. 2007.

Kulturní vztahy
Ve dnech 20. - 25. 3. 2007 pobýval v JAR na pracovní návštěvě ředitel Národní
galerie v Praze prof. M. Knížák, jenž byl prvním vysokým představitelem ČR z oblasti
kultury, který Jihoafrickou republiku v posledních několika letech navštívil. Během pobytu
navštívil Národní galerii v Kapském Městě, Arts Gallery v Pretorii a řadu soukromých galerií
a ateliérů v Pretorii, Johannesburgu a Kapském Městě. Byl přijat ministrem kultury a umění
JAR P. Jordanem.
Hlavní kulturní akcí v roce 2007 v JAR bylo turné cimbálové muziky Slovácko ml.
z Mikulčic, pro kterou bylo připraveno celkem osm vystoupení v Kapském Městě a v Pretorii.
Představením filmu Želary se ČR zúčastnila Filmového festivalu EU. Na festivalu klasických
filmů v Goethe Institutu v Johannesburgu byl uveden film Hoří, má panenko.
V oblasti přímých meziškolských vztahů úspěšně pokračuje spolupráce mezi
Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Potchefstroomu. Zájemcům o studium českého jazyka
jsou Velvyslanectvím ČR zprostředkovávány kontakty na Letní školu slovanských studií
v Praze a na krajanské kurzy češtiny v Dobrušce.

KEŇA
(Keňská republika)
Bezprostředně po propuknutí nepokojů v Keni po prezidentských volbách v prosinci
2007 ČR jako členská země Evropské unie vyjádřila ve společných závěrech Rady EU pro
vnější vztahy své znepokojení nad nestabilitou a nejistotou v zemi a projevila lítost nad
ztrátami na životech. Odsoudila projevy násilí a vyzvala politické vůdce k politickému řešení
krize.

Návštěvy představitelů ČR:
•

4. – 10. 2. 2007 - návštěva náměstků ministra životního prostředí K. Bláhy a J. Dusíka
na zasedání 24. řídící rady UNEP.

Vzájemné ekonomické vztahy
Keňská republika patří k významnějším obchodním partnerům České republiky
v subsaharské Africe. Celkové umístění Keni ve světové obchodní relaci ČR je na 120. místě
a obchodní bilance ve prospěch ČR. Obchodní obrat má mírně vzrůstající tendenci.
Hlavní vývozní komodity ČR: reaktory, elektronické přístroje, plasty, sklo, díly pro
letadla, nábytek.
Hlavní dovozní komodity ČR: živé rostliny, káva, čaj, textilní vlákna, ovoce, vlna
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
V roce 2007 došlo k otevření další části rekonstruované nemocnice v Itibo.
Na akademický rok 2007/2008 byla Keni poskytnuta dvě stipendijní místa. Celkem
koncem roku 2007 studovalo v ČR dvanáct studentů, dva v bakalářském a deset
v magisterském studijním programu
Kulturní vztahy
Česká republika navázala na tradici z minulých let a zapojila se do účasti na
Evropském filmovém festivalu prezentací filmu Nuda v Brně.

KONGO
(Demokratická republika Kongo)
Povýšení vedení Zastupitelského úřadu ČR v Kinshase na úroveň velvyslance v roce
2007 výrazně napomohlo dalšímu rozvoji vztahů s DRK. Také uklidnění situace v DRK po
úspěšných demokratických volbách a ustavení vlády a vedení provincií přispělo k posílení
spolupráce mezi ČR a DRK v roce 2007 a přineslo četné ekonomické impulsy.
Vzájemé ekonomické vztahy
Demokratický vnitrostátní vývoj a tendence nové konžské vlády v oblasti
ekonomických programů, včetně zavádění urychleného programu obnovy konžského

hospodářství, dávají předpoklad prohloubení obchodních relací s ČR. Celkové umístění DRK
ve světové obchodní relaci ČR je na 147. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: oděvy, pneumatiky a kordy, elektronická zařízení,
náhradní díly k energetickým zařízením
Hlavní dovozní komodity ČR: dřevo a kobalt
Humanitární a rozvojová pomoc
Kromě individuálních a jednorázových akcí lze pokládat za velice důležitý projekt
„Adopce na dálku“ Arcidiecézní charity Praha, do něhož bylo dosud začleněno přes 200 dětí
z nejchudších rodin žijících ve čtvrti Makala v Kinshase, a spoluúčast Arcidiecézní charity
Praha při výstavbě Collége St. Christiane ve čtvrti Makala v Kinshase.
Česká republika rozvíjí s DRK také spolupráci v oblasti vzdělávání. V rámci
stipendijního programu studovalo koncem roku 2007 v ČR celkem dvanáct studentů, z toho
sedm v bakalářském a pět v magisterském studijním programu.

LIBÉRIE
(Liberijská republika)
Vztahy ČR s Libérií nejsou v současné době příliš rozvinuté. ČR participuje na misi
OSN UNMIL.
Vzájemné ekonomické vztahy
Dovoz do ČR činil 4 mil. USD, tedy polovinu oproti roku 2006; tradiční dovozní
komoditou byl přírodní kaučuk. Vývoz z ČR se zdvojnásobil a činil 1 mil. USD; hlavními
vývozními komoditami byly motorová vozidla a obnošené oděvy.
Působení českých vojáků/pozorovatelů
V rámci mise OSN UNMIL působí v Libérii v ročních pracovních intervalech vždy
pět českých policistů, kteří se podílejí na přípravě a tréninku místních policejních složek.

MALAWI
(Malawiská republika)
V roce 2007 se prohloubily tradičně přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a zvýšilo se
povědomí o ČR. Malawi jako jedna z nejchudších zemí subsaharské Afriky usiluje zejména
o donorskou pomoc a rozvojovou spolupráci.
Návštěvy představitelů ČR:
•

27. – 28. 5. 2007 – oficiální jednání náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR
H. Bambasové na ministerstvu zahraniččních věcí Malawi o bilaterální spolupráci
a podpoře kandidatur.

Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemné ekonomické vztahy setrvávaly na úrovni předchozích let; vývoz ČR činil
200 tis. USD, dovoz 4,2 mil. USD.
Hlavní vývozní komodity ČR: díly a příslušenství k telekomunikačním přístrojům.
Hlavní dovozní komodity ČR: tabák.
Rozvojová spolupráce
Oficiální rozvojová spolupráce mezi ČR a Malawiskou republikou byla zatím
ukončena projektem „Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče Sue Ryder“ v roce 2006.
Česká republika poskytla Malawiské republice v rámci transformační spolupráce
jedno vysokoškolské stipendium pro univerzitní rok 2007/2008.

MALI
(Maliská republika)
Česká republika vnímá Mali jako jednoho z důležitých partnerů v oblasti západní
Afriky. Mali patří k tradičním obchodním partnerům ČR v západní části subsaharské Afriky
a ČR nadále usiluje o prohloubení hospodářských styků.

Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemný obchod lze označit za stabilní, či mírně rostoucí. V roce 2007 vyvezla ČR
do Mali zboží za 21,4 mil. USD a dovezla výrobky za 3,3 mil. USD. Jedná se o téměř totožný
výsledek jako v roce 2006. ČR tradičně dodává maliským zákazníkům tkaniny (damašky),
které jsou zčásti vyráběny z maliské bavlny (95 % z celkové hodnoty českého exportu).
Téměř 90 % českého dovozu tvořila surová bavlna, která je dále v ČR zpracovávána.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 probíhal v Mali trilaterální projekt ČR, Lucemburska a Mali zaměřený na
zásobování pitnou vodou v okrese Baroueli v maliské provincii Ségou. Projekt si stanovil za
cíle obnovu zdrojů pitné vody, vybudování nových zdrojů pitné vody a výcvik a vybavení
opravářů. Realizátorem projektu je maliské Regionální ředitelství pro vodní zdroje a energii,
lucemburskou výkonnou institucí je agentura Lux-Development, participace ČR byla
zajišťována prostřednictvím Rozvojového střediska ÚMV. Projekt bude ukončen ke konci
rroku 2008.

MOZAMBIK
(Mozambická republika)
K posílení přátelských vztahů mezi ČR a Mosambikem přispěla v roce 2007 návštěva
náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasové. Vedle jednání o podpoře kandidatury
ČR na místo nestálého člena RB OSN na léta 2008-2009 návštěva otevřela dveře pro další
rozvojovou a hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Zájem ČR o spolupráci
s Mozambikem potvrdilo i otevření Honorárního konzulátu ČR v Maputu během návštěvy
paní náměstkyně.
Návštěvy představitelů ČR:
•

31. 5. – 1. 6 2007 – návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasové

Humanitární pomoc
Na jaře 2007 byla Mosambiku poskytnuta humanitární pomoc ČR obětem přírodních
katastrof a výbuchu muničního skladu ve výši 1 mil. Kč.

NAMIBIE
(Namibijská republika)
Česká republika má s Namibií dlouhodobě vynikající vztahy. Vysocí namibijští
představitelé vždy oceňují pomoc, kterou bývalé Československo poskytovalo organizaci
SWAPO v jejím národně-osvobozeneckém boji. To se týkalo i výchovy několika desítek
namibijských dětí, které dodnes hovoří česky a řada z nich působí v namibijských úřadech.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vývoz z ČR činil 600 tis. USD, dovoz 1,6 mil. USD. Největší obchodní položkou ve
vzájemné výměně ČR s Namibií je dovoz rybích produktů. Ostatní položky jsou objemově
nevýznamné.
Rozvojová spolupráce
Do konce roku 2007 patřila Namibie k největším příjemcům české rozvojové
spolupráce v Africe. V říjnu 2007 byl ukončen projekt výstavby obuvnického závodu ve
městě Okahandja (celkové náklady 24 mil. Kč) zahájením zkušební výroby. Dále pokračovala
pomoc rodinám postiženým HIV/AIDS (Člověk v tísni, grant Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR) a přímá spolupráce mezi Polytechnic of Namibia a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Bylo poskytnuto jedno
vysokoškolské stipendium.

NIGÉRIE
(Nigerijská federativní republika)
V rámci

subsaharské

Afriky

je

Nigérie

vzhledem

ke

svému

politickému

a hospodářskému potenciálu nejvýznamnějším partnerem České republiky v regionu
Guinejského zálivu a po Jihoafrické republice je naším druhým nejvýznamnějším obchodním
partnerem.
Intenzita politických bilaterálních vztahů ve srovnání s rokem 2006, kdy Nigérii
navštívili ministr zahraničních věcí C. Svoboda a prezident V. Klaus, a naopak do ČR zavítal
nigerijský náměstek ministra obrany, mírně poklesla. V červnu Českou republiku společně

navštívili tradiční nigerijští vládci, emír z Kano a jorubský král z Ile Ife. Prezident V. Klaus
uspořádal na jejich počest pracovní oběd. Po státní návštěvě z prosince 2006 prezident
V. Klaus opětovně navštívil Nigérii, tentokrát na pozvání prestižní nadace Osigwe AnyiamOsigwe. V Lagosu přednesl dne 29.11. 2007 přednášku na téma „Europe as a Strategic
Partner in Harnessing African Capital“.
Návštěvy představitelů České Republiky:
•

28. - 30. 11. 2007 – návštěva prezidenta V. Klause, konference Osigwe v Lagosu.

Návštěvy představitelů Nigerijské federativní republiky:
•

19. - 25. 6 .2007 - emír z Kano Alhaji Ado Bayero a jorubský král Oba Ooni of Ile
Ife.

Vzájemné ekonomické vztahy
V roce 2007 byla Nigérie již tradičně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem
České republiky v subsaharské Africe. Potenciál země pro odběr českého zboží však není
zdaleka využit. V červnu 2007 byly podepsány významné kontrakty na dodávky a opravy
letecké techniky a na zabezpečení nigerijského vzdušného prostoru a letišť. Obchodní výměna
z pohledu uplynulých deseti let kontinuálně roste a je charakteristická výrazným saldem ve
prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, čepelky, díly přístrojů a zařízení,
konstrukce, plechy, tyče, klobouky, transformátory, přenosová zařízení, regulační
a ovládací přístroje.
Hlavní dovozní komodity ČR: kaučuk, bavlna a káva.
Rozvojová spolupráce
Česká republika poskytla Nigérii v rámci rozvojové spolupráce pro akademický rok
2007/2008 tři stipendia ke studiu na českých vysokých školách.

SENEGAL
(Senegalská republika)
Česká republika a Senegal udržují dlouhodobě přátelské vztahy. Přestože se během
roku 2007 neuskutečnily významné návštěvy na vysoké a nejvyšší politické úrovni, obě
strany projevují dlouhodobý zájem o jejich naplnění. Česká strana vnímá pozitivně zájem
senegalské strany o znovuotevření diplomatického zastoupení České republiky v Senegalské
republice.
Návštěvy představitelů ČR:
•

květen 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí D. Gladiše.

Rozvojová spolupráce
Česká repubblika oceňuje tradiční stabilizační roli Senegalu v Africe, jeho zapojení do
mezinárodních bezpečnostních sil Africké unie a zásadní politickou vůli poskytnout nejlepší
podmínky pro působení mezinárodního soudu v Dakaru. Z tohoto pohledu též ČR podporuje
společné akce Evropské unie a Africké unie a jednání o technicko-finanční pomoci ČS EU
činnosti mezinárodního soudu.

SEYCHELY
(Seychelská republika)
Bilaterální vztahy se Seychelskou republikou se rozvíjejí především v oblasti kultury
a cestovního ruchu. Seychely se stávají stále častěji vyhledávanou cílovou destinací českých
turistů. V roce 2007 Seychely navštívil ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg.
Výsledkem této návštěvy byl společně deklarovaný zájem o spolupráci v oblasti školství
a energetiky. Ministr Schwarzenberg během jednání připomněl také zájem ČR o sjednání
extradiční dohody.
Návštěvy představitelů ČR:
•

22. - 23. 11. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga.

SÚDÁN
(Súdánská republika)
Česká republika podporovala úsilí mezinárodního společenství o dosažení mírového
vyřešení konfliktů v Súdánu. K rozvoji vzájemných česko-súdánských vztahů přispívají
rovněž aktivity honorárního konzula ČR v Chartúmu.
Návštěvy představitelů Súdánu:
•

24. 1. 2007 – návštěva státního ministra pro zahraniční záležitosti A. W. el-Samani za
účelem konzultací na MZV ČR.

Vzájemné ekonomické vztahy
Dovoz do ČR se oproti předcházejícímu roku zvýšil na 2,8 mil. USD (čtyřnásobek
roku 2006); hlavní dovozní komoditou byl hliník.
Vývoz ČR činil 10 mil. USD (oprotti 11 mil. USD v roce 2006). Hlavními vývozními
komoditami byly motorová vozidla (40 %), hřídele, ložiska a části pístových motorů.
Kulturní vztahy
Většina kulturních akcí proběhla ve spolupráci se Spolkem česko-slovenskosúdánského přátelství. V roce 2007 byly uspořádány výstava fotografií F. Staška z dvacátých
let minulého století a „Týden českého filmu“.
Byla navázána spolupráce v oblasti archeologie (Český egyptologický ústav FF UK
a Památková správa Súdánu) a byla zahájena jednání o získání koncese na provedení
vykopávek v oblasti Merawi na severu Súdánu.
Humanitární pomoc
Česká republika poskytla v roce 2007 Súdánu humanitární pomoc v úhrnné výši
10,5 mil. Kč. 5 mil. Kč bylo alokováno jako finanční příspěvek prostřednictvím Světového
potravinového programu OSN (World Food Programme, WFP) na jeho operaci zaměřenou na
zajištění základní výživy pro obyvatelstvo postižené vnitřním konfliktem, a to zejména
v Dárfúru a v dalších oblastech Súdánu. Dalších 5 mil. Kč bylo poskytnuto v souladu se
společnou pozicí EU jako finanční příspěvek ČR prostřednictvím Evropské komise

(9. evropského rozvojového fondu) na zajištění mírové mise Africké unie (AMIS) v Dárfúru
v rámci African Peace Facility při řešení jedné z největších humanitárních krizí na světě.
Částka 500 tis. Kč byla převedena do humanitární organizace HART (Humanitarian Aid
Relief Trust).

UGANDA
(Ugandská republika)
Česká republika udržuje s Ugandskou republikou tradičně přátelské vztahy, bilaterální
spolupráce se soustřeďuje do rozvojové oblasti.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vývoz ČR, stejně jako dovoz činily 2,5 mil. USD (přitom dovoz se oproti roku 2006
zšestinásobil). Hlavními vývozními komoditami ČR byly antény televizních přijímačů,
turbovrtulové motory a generátory; dovoz představovala káva.
Rozvojová spolupráce
V rámci rozvojové spolupráce pokračovala činnost česko-ugandské nemocnice
v Buikwe ve východní Ugandě. Díky spolupráci se slovenskými lékaři vyslanými Trnavskou
univerzitou nemocnice poskytuje špičkovou lékařskou péči.

ZAMBIE
(Zambijská republika)
V roce 2007 se nadále rozvíjely dlouhodobé a tradičně přátelské dvoustranné vztahy
mezi oběma zeměmi a zvýšilo se povědomí o ČR jako donorské zemi.
Vzájemné ekonomické vztahy
Bilance vzájemné česko-zambijské obchodní výměny byla aktivní, ale při celkově
velmi nízkém absolutním objemu vzájemné obchodní výměny. Dosahovaná úroveň
neodpovídá možnostem potencionálu obou zemí. Z tohoto důvodu je třeba v dalších letech
vyhledávat příležitosti k jejímu dalšímu prohlubování a vzájemnému růstu. Celkové umístění

Zambie ve světové obchodní relaci ČR je na 169. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: telekomunikační zařízení, příslušenství televizních
a rozhlasových zařízení, turbovrtulové pohony, stroje kovoobráběcí třískové, kovové
výrobky, stroje elektrické netočivé a jejich díly, transformátory, papír a lepenka, střelné
zbraně, antiséra a ostatní složky krve, vakcíny.
Hlavní dovozní komodity ČR: přípravky pro ústní, zubní hygienu, přístroje a zařízení,
hydrografické, oceánografické apod., dálkoměry, řezané květiny, poupata do kytic, na
výzdobu, čerstvé, sušené aj. upravené, turbovrtulové pohony, zařízení k automatickému
zpracování dat, peckovité ovoce čerstvé, luštěniny, čerstvé nebo chlazené, zelenina, čerstvá
nebo chlazená.
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu
Zemědělství Zvyšování užitných vlastností
hospodářských zvířat v okrese
Kaoma
Celkem

Malé lokální projekty při ZÚ
Sektor Název projektu
ZÚ
Harare

Nákup generátoru pro potřeby
nemocnice v Livingstone
Rozvoj zambijské muzeologie
(muzea v Lusace, Livingstone,
Limulunze a Mwandi)
Nákup učebnic, učebních pomůcek
a sportovního vybavení pro školu
St.Charles, Solwezi
Hygienické prostředky a lůžkoviny
pro hospic JON, Kamwala-Lusaka,
Zambie

Realizátor
Česká zemědělská
univerzita v Praze

Doba
realizace

Objem čerpání
v r. 2007 (v tis.
Kč)
2007-2009 3 000
3 000

Realizátor

Doba
realizace

Livingstone Events
Organization
Náprstkovo muzeum
Dioecese of
Solwezi+Arcidiecézní charita
Praha
Hospic JON provided by
Catholic Relief Services

Celkový
rozpočet (v tis.
Kč)
8 500
8 500

2007

Objem čerpání
v r. 2007 (v tis.
Kč)
558

Celkový
rozpočet (v
tis. Kč)
x

2007

265

x

2007

119

x

2007

80

x

1 022

x

Celkem

Trilaterální projekty
Sektor Název projektu/spolupracující
organizace
MZV Work on Promises/CIDA
Foundation
Celkem

Realizátor
ADRA,
o.s.

Doba
realizace
2007

Objem čerpání v r. 2007
(v tis. Kč)
998

Celkový rozpočet (v
tis. Kč)
x

998

x

Vládní stipendia
Studijní programy Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů
9
2
0

CELKEM Zambie

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
11
5 020

Humanitární pomoc
Jednorázovou humanitární pomoc na odstranění škod způsobené záplavami poskytla
ČR Zambijské republice prostřednictvím Červeného kříže v dubnu 2007 ve výši 1,5 mil. Kč.
Kulturní vztahy
Velvyslanectví ČR v Harare realizovalo ve spolupráci s Národním muzeem
v Livingstone předání katalogů nejznámějšího zambijského malíře S. Kappaty místním
kulturním organizacím.
V říjnu 2007 byla v Lusace zorganizována oslava českého státního svátku za účasti
krajanů a absolventů českých škol.

ZIMBABWE
(Zimbabwská republika)
Rok 2007 byl v Zimbabwské republice ve znamení hluboké ekonomické a politické
krize, ze kterých stávající režim obvinil především EU, která opětovně prodloužila vůči
Zimbabwe svá sankční opatření. ČR pokračuje v podpoře humanitární pomoci zdejšímu
obyvatelstvu a prostřednictvím bilaterálních akcí udržuje povědomí o tradičních bilaterálních
stycích.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vývoz ČR činil 300 tis. USD, dovoz 1,8 mil. USD. Hlavními českými vývozními
komoditami do Zimbabwe v roce 2007 byly elektrická signalizační zařízení zvuková
a papírenské zboží; dovoz představovalo ovoce.

Kulturní vztahy
V zájmu udržení povědomí o České republice pokračovalo Velvyslanectví ČR
v Harare ve spolupráci s předními zimbabwskými kulturními institucemi, zejména s Národní
galerií v Harare a jejími pobočkami, kde prezentovalo výstavu grafik K. Demla (Harare),
výstavu „Velikonoce v České tradici“ (Mutare) a výstavu knih V. Havla ve spolupráci nadací
V. Havla v Bulawayu u příležitosti festivalu „Intwasa Arts“. Ve spolupráci s Národní galerií
v Praze přispělo Velvyslanectví ČR v Harare k uskutečnění průřezové výstavy moderního
zimbabwského sochařství v NG v Praze a již druhým rokem spolupracovalo na otevření
venkovní expozice „Sochy Zimbabwe“ v Botanické zahradě v Praze.
Prostřednictvím úzké spolupráce s významnými sochařskými osobnostmi podpořilo
velvyslanectví knižními dary knihovnu Dominica Benhury v Kambarami School v Murehvě
a předalo dary českých dárců sochařské komunitě v Tengenenge.

6. Vztahy ČR k zemím Severní a Jižní Ameriky
ANTIGUA A BARBUDA
Česká republika má s Antiguou a Barbudou, konstituční monarchií v rámci Britského
společenství národů, jejíž hlavou je britská královna, navázány diplomatické styky na bázi
nerezidentních zastupitelských úřadů. Vzhledem k tomu, že se dosud neuskutečnily žádné
vzájemné cesty ani návštěvy vrcholných představitelů, relace zůstává na úrovni návštěv
akreditovaných velvyslanců a vzájemných podpor na poli OSN. Česká republika a Antigua
a Barbuda udržují malou, ale permanentní obchodní výměnu.
Vzájemné ekonomické vztahy
Z Antiguy a Barbudy nejsou prakticky žádné poptávky po českém zboží a službách.
Vzájemné obchodní vztahy se odvíjejí na bázi ad hoc, jelikož v posledních letech nebyly
zaznamenány opakované vývozy stejných zbožových položek.
Hlavní vývozní komodity ČR: ložiska, antény standardní i parabolické a jejich
součásti, kovová a plastická těsnění, části a příslušenství strojů a pletacích stavů, části a
příslušenství traktorů a aut osobních i nákladních, řídící jednotky a procesory.

Hlavní dovozní komdity ČR: tkaniny bavlněné, perly skleněné a imitace perel
a drahokamů, arašídové oříšky pražené a drcené, střižová vlákna akrylová, modakryl,
mykaná, česaná, filé rybí zmrazené, části a příslušenství hudebních strunných smyčcových
nástrojů, citrony a limety, materiály rostlinné a nerostné.
Rozvojová spolupráce
V červenci 2007 byl schválen malý rozvojový projekt z oblasti rozvoje vzdělání pod
názvem „Výpočetní přístupové středisko pro společenství pěti ostrovů“, v jehož rámci byla
Antigui a Barbudě věnována Českou republikou výpočetní technika v hodnotě 20 000 USD.

ARGENTINA
(Argentinská republika)
V roce

2007

došlo

k dalšímu

prohloubení

vzájemných

česko-argentinských

bilaterálních vztahů, jejichž těžištěm je především obchodní spolupráce. Argentina tradičně
patří k předním partnerům České republiky v Latinské Americe, a to jak pro svůj
zahraničněpolitický význam a regionální váhu, tak také z hlediska rozšiřování exportních
možností českých subjektů. Nové možnosti se nabízejí zejména v sektoru energetického
průmyslu, strojírenství, zemědělské techniky a biotechnologií, hornictví a dalších oborech.
V závěru roku 2007 byla v Buenos Aires zřízena kancelář Českých center, od níž se očekává
podstatné zintenzivnění spolupráce na kulturním poli.
Návštěvy představitelů ČR:
•

23. – 29. 9. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra kultury F. Mikeše.

Vzájemné ekonomické vztahy
V roce 2007 vzrostl objem vzájemné obchodní výměny. Argentina zůstává jedním
z klasických a perspektivních odběratelů výrobků z ČR v Latinské Americe. V rámci světové
obchodní relace ČR je Argentina na 64. místě, obchodní bilance je v neprospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: motory a elektrické generátory, ložiska, chemické
prvky, izotopy a radioaktivní směsi, klimatizační přístroje, pneumatické ruční nářadí,

buldozery, srovnávače a rypadla, žárovky, výbojky a obloukovky, sulfonamidy, konstrukce
a jejich části ze železa a oceli, alkaloidy, rostlinné soli a estery.
Hlavní dovozní komodity ČR: nemykaná a nečesaná vlna, citrusové plody čerstvé
i sušené, neupravené arašídové oříšky, vinné hrozny čerstvé a sušené, surový hliník, části
a součásti motorových vozidel a traktorů, vlna a zvířecí chlupy mykané a česané, víno
z čerstvých hroznů a vinný mošt, látky, odpady a zbytky rostlin pro výživu zvířat, čerstvá
jablka, hrušky a kdoule.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních
věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta
2008 - 2010, Buenos Aires, 26. 9. 2007.

Kulturní vztahy
Mezi nejdůležitější kulturní akce patřil další ročník festivalu „Praha v Buenos Aires –
od Franze Kafky k Jorge Luis Borgesovi, dva významní spisovatelé, dvě významná města“,
který se uskutečnil v červnu. V rámci festivalu, který zahrnoval výstavu fotografií J. Jindry,
přehlídku filmů vážících se k životu a dílu F. Kafky a sérii literárních seminářů, podepsala
zástupkyně pražské Společnosti Franze Kafky spolu s ředitelkou světově známé Nadace
J. L. Borgese M. Kodamou dohodu o vzájemné spolupráci mezi oběma organizacemi. Další
významnou akcí byl v září 2007 vědeckotechnický seminář „E-Golem“ týkající se zejména
aplikací informačních technologií v oblasti kultury a umění. V oblasti vědeckotechnických
vztahů došlo v únoru 2007 k významné události v podobě otevření vědecké a výzkumné
stanice ČR v Antarktidě, která nese jméno J. G. Mendela; v průběhu roku 2007 také
pokračovala příprava Dohody o vzájemné spolupráci při výzkumu Antarktidy. Velvyslanectví
ČR zorganizovalo rovněž řadu menších kulturních akcí, mezi nimiž vynikl v prosinci 2007
vánoční koncert, na němž se hosté mohli v Argentině vůbec poprvé seznámit s Českou mší
vánoční J. J. Ryby v podání argentinského sboru Cantoría Lugano a sólistů Teatro Colón.

BELIZE
Vztahy ČR s Belize jsou přátelské, ne však intenzivní. Česká republika požaduje po
Belize právní pomoc v několika případech pachatelů významných hospodářských trestných
činů, kteří se v Belize ukrývají. ČR poskytuje Belize humanitární a rozvojovou pomoc. Na
VS OSN v roce 2007 jednala náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasová s ministryní
zahraničí L. Shoman.
Vzájemné ekonomické vztahy
Belize nadále patří k zemím, s nimiž má ČR minimální obchodní vztahy.
Hlavní vývozní komodity ČR: pneumatiky, revolvery a pistole, hliníkové konstrukce,
motory a jejich části, sloučeniny, sklo, polymery, výrobky ze železa, části moto a jízdních kol,
reprodukční přístroje, čerpadla, střelivo a svítidla aj.
Hlavní dovozní komodity: reaktory, kotle, zemědělské a chemické výrobky, ovocné
šťávy, rostlinné a včelí vosky, oděvy aj.
Humanitární a rozvojová pomoc
Česká republika na zahlazení pustošivých následků hurikánu Felix poskytla Belize
humanitární pomoc 500 tis. Kč. V Belize realizuje GET s.r.o. rozvojový geologický projekt
evaluace nalezišť průmyslových minerálů.

BOLÍVIE
(Bolivijská republika)
Českou republiku a Bolivijskou republiku pojí přátelské a bezproblémové vztahy,
nicméně jejich intenzita z dlouhodobého pohledu neodpovídá existujícímu potenciálu. Dne
2. 4. 2007 předala velvyslankyně ČR V. Zemanová pověřovací listiny do rukou bolivijského
prezidenta E. Moralese.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna zaznamenala v roce 2007 mírný nárůst oproti předcházejícím
rokům. Celkové umístění Bolívie ve světové obchodní relaci ČR je na 141. místě, obchodní
bilance je ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: motory, trubky, tužky, dlaždice, sklo, pletací stroje,
soustruhy a ložiska.
Hlavní dovozní komodity ČR: cín, ořechy, dýhy, artesánie.
Rozvojová spolupráce
Česká republika nabídla Bolívii pro školní rok 2007/2008 čtyři vládní stipendia ke
studiu na vysokých školách v ČR. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 18 studentů,
sedm v bakalářském, čtyři v magisterském a sedm v doktorském studijním programu.
V březnu 2007 poskytla ČR Bolívii humanitární pomoc ve výši 2,2 mil. Kč na
překonání následků záplav, které postihly na počátku roku rozsáhlou část bolivijského území.

BRAZÍLIE
(Brazilská federativní republika)
Brazílie patří trvale k nejdůležitějším partnerům ČR v Latinské Americe v bilaterální
oblasti i na multilaterálních fórech, především v rámci OSN. Vzájemné vztahy se orientují
zejména na obchodně-ekonomickou spolupráci. V rámci Latinské Ameriky je Brazílie
v současnosti na prvním místě z hlediska objemu českého exportu i celkové obchodní
výměny. Je tradičním a perspektivním trhem. V rámci EU došlo ve vztazích s Brazílií
k významnému posunu, když v červenci 2007, během summitu EU - Brazílie v Lisabonu,
bylo zahájeno tzv. strategické partnerství EU s Brazílii. V květnu 2007 proběhly konzultace
na úrovni teritoriálních vrchních ředitelů ministerstev zahraničních věcí v Praze.
Návštěvy představitelů ČR:
•

13. 5. - 19. 5. 2007 – návštěva 1. místopředsedy Senátu PČR P. Pitharta s delegací
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Vzájemné ekonomické vztahy
Z dlouhodobého pohledu je Brazílie hospodářsky největším partnerem České
republiky v Latinské Americe. V rámci Latinské Ameriky zaujímá první místo ve vzájemné
obchodní výměně, je tradičním a navíc pro ČR perspektivním trhem. V posledních letech
dynamicky rostou vývozy i dovozy, přičemž výše obchodního obratu byla v roce 2007
rekordní. Celkové umístění Brazílie ve světové obchodní relaci ČR je na 41. místě a obchodní
bilance je v neprospěch ČR. V roce 2007 se uskutečnilo několik prezentací ČR v regionech
(státy Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro) a byla uspořádána „Česká národní výstava“
v Riu de Janeiru (15. – 18. 10. 2007).
Hlavní vývozní komodity ČR: spalovací motory pro motorová vozidla, části
motorových vozidel, čerpadla, části motorů, elektrické motory, letadla, převodové hřídele
a klimatizační zařízení. Mezi významné položky patří bezešvé ocelové trouby, perly a jejich
imitace, plastové trubky a kolejnice.
Hlavní dovozní komodity ČR: maso a masné výrobky, letadla, surový hliník, ovocné
šťávy, nezpracovaný tabák, části motorových vozidel, sójové pokrutiny a části televizních
přijímačů.
Kulturní vztahy
Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR se v březnu uskutečnila v Brasílii a v Riu de
Janeiru výstava šperků K. Votipky. V dubnu proběhl v Brasílii minifestival českých filmů.
V květnu byl v Manausu představen film Fimfárum II a v červnu byl uveden rovněž
v hlavním městě. V Brasílii vystoupil také dechový kvintet Národního divadla. V srpnu se
komorní orchestr z Brna zúčastnil Mezinárodního festivalu klasické hudby v Recife. V říjnu
se v muzeu Centrální banky v Brasílii uskutečnila výstava „Historické peníze 1759-1918“.
V roce 2007 pokračovalo působení učitelek českého jazyka v São Paulu a v Portu Alegre.
Kulturní styky jsou v současnosti realizovány především na komerčním základě.

DOMINIKA
(Dominické společenství)
Česká republika má s Dominickým společenstvím navázány diplomatické styky na
bázi nerezidentních zastupitelských úřadů. Vzhledem k tomu, že se dosud neuskutečnily
žádné vzájemné cesty ani návštěvy vrcholných představitelů, relace zůstává na úrovni návštěv
akreditovaných velvyslanců a vzájemných podpor na poli OSN.
Vzájemné ekonomické vztahy
Česká republika a Dominika mají nízkou úroveň obchodní výměny.
Hlavní vývozní komodity ČR: rámy traktorů, automobilů osobních a nákladních
zvláštního účelu, antény standardní i parabolické a jejich součásti, zařízení pro automatické
zpracování dat.
Hlavní dovozní komodity ČR: Výrobky z plastů, výrobky pro přepravu, balení zboží
z plastů,

tkaniny

bavlněné

různobarevné,

plátnová

vazba,

vypínače,

zdravotnické

a farmaceutické výrobky z kaučuku vulkanizovaného ne tvrdého, trička, dámské a dívčí šaty
ze syntetických a umělých vláken.
Humanitární pomoc
V říjnu 2007 poskytla Česká republika Dominice finanční humanitární pomoc ve výši
ekvivalentu 500 tis. Kč k odstraňování škod po hurikánu Dean.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Bilaterální relace České republiky a Dominikánské republiky má dlouhou tradici.
Vztahy jsou založeny na principu vzájemně výhodné spolupráce, zejména při kooperaci na
multilaterálních fórech. V posledních letech mají styky vzestupnou tendenci, byl otevřen
rezidentní generální konzulát Dominikánské republiky v Praze a Santo Domingo navštívil
český ministr zahraničních věcí C. Svoboda s podnikatelskou misí (2005), což byla doposud
nejvyšší oficiální návštěva ve vzájemné relaci. Záslužnou činnost vyvíjí honorární konzulát
ČR v Santo Domingu.

Návštěvy představitelů ČR
•

18. – 20. 4. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové
u příležitosti summitu ministrů zahraničních věcí mezi Skupinou RIO a Evropskou
unií v Santo Domingu.

Vzájemné ekonomické vztahy
Dominikánská republika zaujímá ve vývozu ČR 103. místo a v dovozu 95. místo.
Obchodní bilance je ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní vozidla, dále pístové motory a náhradní díly
osobních vozidel, traktorů a nákladních aut a výrobky ze dřeva, turbovrtulové pohony do
1,1 kW, soli, hydroxidy, kruhové pletací stavy, tužky aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: výrobky z plastů a podobných materiálů, lékařské,
chirurgické, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje, zboží s přilnavou vrstvou, vypínače,
doutníky, plastové pytle a sáčky, toaletní zboží hygienické a k nemocničním účelům, rum,
přístupové karty a štítky, části elektrických signalizačních přístrojů.
Rozvojová spolupráce
Dominikánská republika je další zemí karibského regionu, do níž bude pravděpodobně
směřovat rozvojová spolupráce České republiky v oboru vyhledávání a průzkumu nerostných
surovin. Další projekt se připravuje v oboru zalesňování. Vláda ČR poskytla v akademickém
roce 2007/2008 Dominikánské republice jedno místo k vysokoškolskému studiu v naší
republice.

EKVÁDOR
(Ekvádorská republika)
V průběhu roku 2007 se vzájemné vztahy mezi Českou Republikou a Ekvádorem
nadále úspěšně rozvíjely. Ekvádor je zpracováván nerezidentně, ve spolupráci s „Ekvádorskočeskou obchodní komorou“, založenou v roce 2006 a dvěma honorárními konzuláty
v Guayaquilu a Quitu. Důraz je kladen především na obchodně-ekonomickou oblast.

Návštěvy představitelů ČR
•

3. – 4. 12. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové v Quitu
v souvislosti s nadcházejícím otevřením honorárního konzulátu ČR.

Vzájemné ekonomické vztahy
Celkový obchodní obrat mezi oběma zeměmi dosáhl v roce 2007 hodnoty 40,3 mil.
USD. Ve vývozu ČR je Ekvádor na 97. místě, v dovozu do ČR na 71. místě. Celkový obrat je
ve prospěch Ekvádoru.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní auta, skleněné zboží, náhradní díly vozidel,
textilní a kožedělné stroje, hnojiva umělá, plastové trubky, zařízení automatického zpracování
dat, zbraně a munice, osvětlovací technika, nářadí, kaučukové výrobky, kovové výrobky,
papír, léčiva, čerpadla, ložiska, tkaniny, kancelářské stroje, součásti strojů a zařízení aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a ořechy, léčiva, suroviny rostlinného původu,
ryby, korýši konzervovaní, cukrovinky, škroby a klihy, ovoce konzervované, káva
a náhražky, dále mýdla, čerpadla, čerstvá zelenina, dřevo, textilní výrobky, sanitární výrobky,
ruční nářadí aj.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byly v Ekvádoru zahájeny práce na schváleném projektu rozvojové
spolupráce v hodnotě 3,7 mil. Kč s názvem „Snížení zranitelnosti a udržení městské
infrastruktury v nepříznivých geologických podmínkách města Loja v jižním Ekvádoru“.
Koncem roku 2007 byl rozpracován návrh na poskytnutí finančních prostředků MZV ČR ve
výši 400.000 Kč na projekt geologické studie k zabránění sesuvů půdy na silniční komunikaci
Lago Agrio - Quito

GUYANA
(Guyanská kooperativní republika)
Česká republika má s Guyanskou kooperativní republikou navázány vzájemně
přátelské vztahy, navazující na spolupráci z období Československé republiky, kdy u nás
vystudovala řada guyanských odborníků, lékařů, a dokonce i někteří dnešní ministři.
V Guyaně dnes stoupá zájem o zvýšení spolupráce s Českou republikou, a to nejen na
tradiční obchodně-ekonomické bázi, ale rovněž v letectví, vojenství, kultuře, školství aj.
Tomu by měl napomoci i nově otevíraný honorární konzulát ČR v guyanském hlavním městě
Georgetownu.
Vzájemné ekonomické vztahy
Hlavní vývozní komodity ČR: konstrukce, desky a tyče pro železné konstrukce, stroje
ke zpracování materiálu změnou teplot, ohřívače vody neelektrické, tyče, pruty ze železa,
oceli nelegované kované, tažené ap. za tepla, úhelníky, tvarovky, profily ze železa, pásy
z vulkanizovaného kaučuku, pily ruční, listové, včetně kotoučů a neozubených listů, nože,
destičky břitové pro stroje, zařízení mechanická.
Hlavní dovozní komodity ČR: banány, ethylalkohol pod 80 %, destiláty, likéry, části
strojů psacích, počítacích aj. automatického zpracování dat, části přístrojů vysílacích,
přijímacích, televizních, rozhlasových aj.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl na Guyanu rozšířen český rozvojový projekt „Těžba a úprava
průmyslových nerostů na Jamajce a ve vybraných státech CARICOM“, v jehož rámci budou
zkoumána ložiska kaolínů, stavebních surovin a sklářských písků. Na projekt by měly navázat
dodávky českých zpracovatelských zařízení pro uvedené typy nerostů a na nich založený
průmysl.

HAITI
(Haitská republika)
Česká republika navázala s Haiti diplomatické styky až v roce 2006 a snaží se v rámci
členství v EU o navýšení ekonomické, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci této
nejchudší zemi západní polokoule. V roce 2007 byl v hlavním městě Port-au-Prince otevřen
honorární konzulát ČR

Vzájemné ekonomické vztahy
Během roku 2007 se dále zvýšil český export na Haiti.
Hlavní vývozní komodity ČR: pohony turbovrtulové do 1,1 kW, válce a silniční stroje,
vrtule, rotory letadel, kartáčnické zboží, části a díly traktorů, osobních a nákladních
automobilů, antény, pneumatiky, optika, ložiska a zapalovací svíčky, papír kraft, pytlový,
nebělený, zbraně.
Hlavní dovozní komodity ČR: mikrosoustavy, slupky citrusových plodů a melounů
čerstvé, zmrazené, sušené aj., trička, rostliny a plody pro parfumerii a lékařství, čerstvé
i sušené.
Humanitární pomoc
Už od roku 2005 probíhá na Haiti česká nevládní humanitární pomoc Arcidiecéze
Olomouc v rámci projektu „Adopce na dálku“, k němuž v roce 2007 přibyl další projekt
„Daruj střechu nad hlavou“.

CHILE
(Chilská republika)
Vztahy mezi Chile a ČR jsou v současné době na velmi dobré úrovni. Jsou založeny
na dynamicky rostoucí obchodní výměně, ale i na poměrně intenzivní politické spolupráci,
vyjádřené vysokou frekvencí vzájemných návštěv. Chile patří mezi země s nejdynamičtější

a nejstabilnější ekonomikou v Latinské Americe. Nabízí řadu obchodních a investičních
příležitostí pro české subjekty (především v důlním a energetickém sektoru). Chile má
podepsánu s Evropskou unií Dohodu o politickém a hospodářském přidružení, která platí od
roku 2003. Tato skutečnost znamená, že po vstupu ČR do EU získalo partnerství s Chile
novou dimenzi značně přesahující bilaterální rámec.
Návštěvy představitelů ČR:
•

21. - 24. 1. 2007 – pracovní návštěva delegace vedené bývalým náměstkem ministra
školství, mládeže a tělovýchovy P. Matějů, která v Chile učinila svou první zastávku
před cestou na antarktický kontinent s cílem oficiálně inaugurovat stálou českou
antarktickou stanici.

Návštěvy představitelů Chile:
•

28. - 29. 3. 2007 - pracovní návštěva delegace poslanců chilské Poslanecké sněmovn,
vedené předsedou Finančního výboru a bývalým předsedou chilského Kongresu
P. Lorenzinim.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obrat vzájemného obchodu oproti roku 2006 vzrostl. Vzájemný obchod vykazuje růst,
jeho výše však neodpovídá možnostem obou zemí. Celkové umístění Chile ve světové
obchodní relaci ČR je na 66. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: kancelářské stroje, lékařský nábytek, toaletní výrobky
z papíru, osobní motorová vozidla, pneumatické nářadí, zápalky jiné než pyrotechnické,
světelné reklamy.
Hlavní dovozní komodity ČR: feroslitiny, víno, čerstvé ovoce, sušené ovoce, buničina,
hrozny vinné sušené.
Rozvojová spolupráce
V druhé fázi se v roce 2007 nacházel projekt rozvojové spolupráce zaměřený
na odstranění následků požáru Národního parku Torres del Paine, který v roce 2005

neúmyslně založil český občan. Celková hodnota projektu zalesňování s použitím
originálních českých technologií, plánovaného do roku 2010, je 19 mil. Kč.
Česká republika poskytla Chile ve školním roce 2007/2008 jedno vládní stipendium.
Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem pět studentů, jeden v bakalářském, tři
v magisterském a jeden v doktorském studijním programu.
Kulturní vztahy
Česká republika se v Santiagu de Chile a dalších významných městech již tradičně
zúčastnila „Festivalu evropského filmu“ pořádaného společně členskými státy EU.
V jihochilském městě Puerto Natales se uskutečnila výstava fotografií „Poutní místa ČR“
a vystoupil zde folklorní soubor Vsacan. Největší akcí prezentující Českou republiku v Chile
byly ve sledovaném období „České dny“ (říjen 2007), které se uskutečnily s finančním
příspěvkem MZV ČR a zahrnovaly oblast prezentace českých firem, české kultury
a gastronomie. Česká republika byla představena jako vyspělá evropská země, solidní partner
pro spolupráci a atraktivní turistická destinace. Prezentace touto formou se setkala
s mimořádným zájmem chilské veřejnosti.

JAMAJKA
Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Jamajkou mají poměrně dlouhou tradici
a jsou založeny na principu přátelství a spolupráce. Zejména se to projevuje v kooperaci při
vzájemné podpoře kandidatur v mezinárodních organizacích.

V posledních letech roste

i počet českých turistů navštěvujících Jamajku. Ta je také dlouhodobě největším příjemcem
rozvojové pomoci ze strany ČR v zemích Latinské Ameriky a Karibské oblasti.
Vzájemné ekonomické vztahy
Jamajka zaujímá v obchodní relaci ČR ve vývozu 181. místo a v dovozu 139. místo.
Obchodní bilance je mírně ve prospěch Jamajky
Hlavní vývozní komodity ČR: části a díly traktorů a osobních a nákladních
motorových vozidel, zrcadla, papír a kartony nebělené, textilie, telefonní přístroje, porcelán,
sklo.

Hlavní dovozní komodity ČR: rum a destiláty z kvašených produktů cukrové třtiny,
likéry, ovoce a ořechy, paprika sušená, drcená v prášku, káva s kofeinem, lepidla a plasty.
Rozvojová spolupráce
Od roku 2006 na Jamajce úspěšně probíhá český rozvojový projekt „Těžba a úprava
průmyslových nerostů na Jamajce a ve vybraných státech CARICOM“, navazující na
podobný projekt z předchozích let, na jehož základě byla vyhledána nová ložiska vápenců
a navržena jejich ekologická sanace.
Byla rovněž nalezena ložiska kvalitního kameniva na štěrk ke stavbě a opravám silnic
na ostrově. Práce českých odborníků je v zemi vysoce ceněna a měla by najít příslušnou
odezvu v dodávkách zpracovatelských strojů a zařízení z ČR.

KANADA
Kanada představuje významného transatlantického spojence ČR. Bilaterální vztahy
jsou velmi dobré, přičemž rok 2007 navíc přinesl zásadní průlom v jediné citlivé otázce
vzájemných vztahů - vízové asymetrii. Konzervativní vláda S. Harpera poté, co nejprve jasně
definovala svá kritéria pro bezvízový styk v září 2007, přistoupila dne 31.10.2007 ke zrušení
vízové povinnosti pro občany ČR. Jedná se o nesporný úspěch celé české zahraniční služby,
která o zrušení vízové povinnosti intenzívně jednala v bilaterální i unijní rovině od roku 2004.
Dne 1. 10. 2007 vstoupila v platnost Dohoda o usnadňování dočasných pracovních
pobytů mládeže, která umožňuje studijní a pracovní pobyty občanům obou států, kteří splňují
určitá kritéria. Po letitém vyjednávání byla dokončena jednání o Dohodě o podpoře a ochraně
investic, která již byla ratifikována v ČR a nyní se čeká na ratifikaci v Kanadě. Obě země
zaujaly velmi blízké pozice k řadě multilaterálních otázek, jako jsou např. modality reformy
OSN, nutnost spolupráce při poskytování transformační pomoci vybraným zemím atd. Prostor
pro velmi úzkou spolupráci skýtá oboustranný zájem o řešení krize v Afghánistánu
v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR vyslat do Afghánistánu český provinční rekonstrukční
tým (PRT).
Česká republika pokračovala v intenzivní spolupráci i s jednotlivými kanadskými
provinciemi. Po prezentacích ČR v provinciích Alberta a Manitoba se v roce 2007 ČR

zaměřila na Nové Skotsko, v jehož hlavním městě Halifaxu se uskutečnila rozsáhlá obchodněturistická prezentační akce. V této souvislosti se v Halifaxu zvažuje otevření dalšího, v pořadí
již čtvrtého honorárního konzulátu ČR v Kanadě. I v lidskoprávní oblasti existuje několik
společných témat, a to dokonce přímo v Kanadě. ČR podporuje myšlenku vzniku Muzea
lidských práv v hlavním městě provincie Manitoba Winnipegu. ČR je přitom přesvědčena, že
právě období boje za lidská práva v komunistických režimech střední a východní Evropy by
mělo mít v muzeu své nezastupitelné místo, a to nejen jako připomínka časů minulých, ale
rovněž současnosti. Z iniciativy Velvyslanectví ČR v Ottawě se nyní intenzivně diskutuje
projekt vybudování památníku obětem komunismu v hlavním městě Ottawě.
Ve dnech 7. - 9.10. 2007 se uskutečnila soukromá návštěva generální guvernérky
M. Jean v ČR v rámci účasti na konferenci „Fórum 2000“. Ačkoliv se jednalo o soukromou
návštěvu, podařilo se s kanadskou stranou vytvořit velmi zajímavý a obsažný program, včetně
setkání s prezidentem republiky V. Klausem. V průběhu roku 2007 navštívily Kanadu celkem
tři parlamentní delegace, včetně Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR. K posunutí
dynamiky bilaterálních styků výrazně přispějí návštěvy českého premiéra v Kanadě
a následně kanadské generální guvernérky v ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. – 31. 3. 2007 -

návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu Senátu PČR, vedené místopředsedou Senátu PČR J. Šnebergerem;
•

27. 5. – 1. 6. 2007 - návštěva delegace Zahraničního výboru PS PČ, vedené předsedou
J. Hamáčkem;

•

23. -25. 9. 2007 – návštěva delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí, vedené jejím předsedou J. Zoserem.

Návštěvy představitelů Kanady:
•

7. – 9. 10. 2007 – soukromá návštěva generální guvernérky Kanady M. Jean.

Vzájemné ekonomické vztahy
Velká část objemu českých vývozů do Kanady je uskutečňována prostřednictvím
nadnárodních společností, investic kanadských firem v ČR a českých majetkových účastí
v Kanadě.
Obchodní výměna mezi ČR a Kanadou se v posledních letech příznivě strukturálně
mění ve prospěch položek s vyšším stupněm zpracování.
Hlavní vývozní komodity ČR: kolejnice, ploché válcované výrobky z křemíkové
elektrotechnické oceli, části elektrických strojů točivých, soukolí železničních vozů,
automatické pračky,armatury, vakuové pumpy, pivo a obráběcí stroje.
Hlavní dovozní komodity ČR: léky ve spotřebitelském balení, mobilní telefony,
radiotelegraficé a radiotelefonní přístroje, části a součásti letounů nebo vrtulníků, krmivo pro
zvířata, měřicí optické přístroje a zařízení, sportovní vybavení, potraviny.
Kulturní vztahy
Česká kultura se v roce 2007 prezentovala zejména výtvarným uměním (výstava
grafika A. Borna v Ottawě v září 2007, výstava V. Havel v proměnách Evropy, výstava
architekta B. Šípka v říjnu 2007), kinematografií (účast na několika komerčních
i nekomerčních filmových festivalech) a hudbou (turné dětského sboru Boni Pueri).
Rozsáhlou expozicí se ČR představila na největším folklorním festivalu „Folklorama“ ve
Winnipegu.
Česká republika nadále rozvíjela spolupráci s krajany v Kanadě. Projekty krajanských
spolků byly podpořeny částkou 875.000 Kč a opravy historických budov částkou 230.000 Kč.
Zástupci krajanské komunity obsadili čtyři místa v jazykovém kurzu pro krajany v Dobrušce.
Ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg udělil cenu Gratias agit dirigentu torontské
filharmonie K. Strattonovi a diplomatu P. Bakewellovi.

KOLUMBIE
(Kolumbijská republika)
Kolumbijská republika je z obchodněpolitického hlediska významným partnerem ČR
v Latinské Americe. V průběhu roku 2007 se vzájemné obchodní a politické vztahy mezi
Českou republikou a Kolumbií rozvíjely velmi intenzivně. Během roku 2007 byl projednán
text tří dohod na ministerské úrovni, jejichž podpis je předpokládán v roce 2008; jedná se
o Dohodu o ochraně a podpoře investic“, Dohodu o spolupráci v oblasti životního prostředí
a Dohodu o spolupráci v energetice a hornictví.
Návštěvy představitelů ČR:
•

29. 11. – 2. 12. 2007

- návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí

H. Bambasové.
Vzájemné ekonomické vztahy
V průběhu roku 2007 se vzájemné obchodní vztahy mezi Českou republikou
a Kolumbií dále rozvíjely. Celkové umístění Kolumbie ve světové obchodní relaci ČR je na
85. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní auta a náhradní díly, sušená syrovátka,
elektronika, kosmetické přípravky, stavební stroje, plastové trubky, stroje a motory
neelektrické, textilní a kožedělné stroje, průmyslové stroje, pístové motory, hračky
a sportovní potřeby, krátké zbraně a náboje, dále léčiva, traktory a součásti traktorů, sklo,
papír, ložiska, železné a ocelové trubky, nářadí, imitace perel, chemikálie, čerpadla, léky,
sedadla lékařská, hřídele, převody aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a ořechy, káva a náhražky, suroviny rostlinného
původu, cukrovinky, ryby čerstvé živé, zabité, plastické výrobky, osvětlovací technika, tuky,
papír, ovocné štávy aj.

Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 byly rozpracovány návrhy na dva rozvojové projekty: na projekt
s názvem „Založení střediska cévní a kardiovaskulární péče v ústřední vojenské nemocnici
v Bogotě“ a dále na projekt „Vyslání technické pomoci českých expertů v oblasti energetiky
pro státní firmu IPSE“.
Česká republika poskytla Kolumbii šest stipendijních míst ke studiu ve školním roce
2007/2008 Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 23 studentů, šest bakalářském, pět
v magisterském a dvanáct v doktorském studijním programu.
Kulturní vztahy
Velvyslanectví ČR v Bogotě uspořádalo následující kulturní akce: „Týden českého
filmu“ na Národní univerzitě, kytarový koncert P. Víta, přednášky o ČR, výstavy „Krása
krojů mé země“ a „Franz Kafka“, výstavu fotografií J. Kratochvíla a v rámci festivalu
evropského filmu „Eurocine“ byl promítán film Fimfárum II.

KOSTARIKA
(Kostarická republika)
Kostarika je jedním z důležitých partnerů České republiky v Latinské Americe, a to
zejména v ekonomické a obchodní oblasti. Vztahy politické jsou dlouhodobě harmonické
a vycházejí ze společně sdílených hodnot – obrany demokracie a lidských práv a rozvíjení
volného obchodu se zřetelem na sociální kohezi. Proto se daří česko-kostarické spolupráci na
multilaterálních fórech. Úspěšně se v roce 2007 rozvíjela také spolupráce v oblasti ochrany
životního prostředí.
Vzájemné ekonomické vztahy
Kostarika udržela v roce 2007 pozici ekonomicky stabilní a investorsky důvěryhodné
země. Došlo k posílení domácí měny vůči USD. Celkové umístění Kostariky ve světové
obchodní relaci ČR je na 74. místě a obchodní bilance je tradičně v neprospěch ČR.

Hlavní vývozní komodity ČR: umělá střeva, trubky z plastů, čepelky do holicích
strojků, papír, karton a lepenka, profily z železa a oceli za tepla aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: počítačové komponenty firmy Intel, banány a ananasy
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl realizován projekt v Kostarice, Nikaragui a Salvadoru v sektoru
životního prostředí s cílem predikce přírodních rizik. Alikvotní hodnota projektu v Kostarice
činila za rok 2007 cca 1,4 mil. Kč; celkový rozpočet projektu na roky 2007-2009 ve
zmíněných třech zemích dosahuje 17,2 mil. Kč.
Česká republika poskytla Kostarice ve školním roce tři vládní stipendia. Ke konci roku
2007 studovalo v ČR celkem deset studentů, čtyři v bakalářském a čest v magisterském
studijním programu.
Kulturní vztahy
V Muzeu dětí proběhla výstava fotografií žen a matek kubánských politických vězňů
nazvaná „Je to i tvůj problém“, připravená nevládní organizací Člověk v tísni. Kostarického
festivalu klasické hudby „Credomatic“ se zúčastnilo duo M. Hromek a K. Doležalová.
V Muzeu Guardií Calderóna proběhla výstava plakátů A. Muchy. V ČR hostoval kostarický
smíšený sbor Café Coral.

KUBA
(Kubánská republika)
Úroveň vzájemných kontaktů je v současné době nízká. Česká republika se již tradičně
vyslovuje pro zahájení transformace Kuby v pluralitní společnost s otevřenou tržní
ekonomikou. Zvláštní pozornost věnuje porušování lidských práv. Svou pozici ČR vyjadřuje
jak na mezinárodních fórech, tak při bilaterálních jednáních. V březnu 2007 přijela do ČR
skupina deseti kubánských uprchlíků ze základny Guantánamo. V říjnu 2007 kubánské úřady
zatkly a vyhostily českého občana. MZV ČR si předvolalo chargé d´ affaires Kuby v Praze,
aby chování kubánských úřadů vysvětlila; MZV ČR zároveň protestovalo proti tomu, že

občanu ČR nebylo umožněno spojení se zastupitelským úřadem. Těžištěm bilaterálních
vztahů zůstává ekonomická oblast.
Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna mezi ČR a Kubou zaznamenala v roce 2007 klesající tendenci ve
srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Kuby ve světové obchodní relaci ČR je
na 99. místě, obchodní bilance je ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení, průmyslové spotřební zboží,
potraviny, kovové výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: doutníky a výrobky z tabáku, rum, vinný mošt, ovoce
a ovocné šťávy.
Transformační spolupráce
MZV ČR podpořilo některé projekty zaměřené na demokratizaci a ochranu lidských
práv na Kubě.
Kulturní vztahy
Ze strany Kuby je spolupráce v oblasti kultury vázána na oblast politickou, což
v důsledku znamená omezené možnosti pro prezentaci české kultury. Zastupitelský úřad ČR
v Havaně vydává informační bulletin ve španělském jazyce.

MEXIKO
(Spojené státy mexické)
Bilaterální vztahy Mexika a České republiky se těší od oficiálního navázání
diplomatických vztahů v roce 1922 tradičně výborné úrovni. V roce 2007 si obě země
připomněly oficiálními akcemi 85. výročí navázání diplomatických vztahů. Mexiko patří mezi
nejvýznamnější politické a obchodní partnery České republiky v Latinské Americe. Intenzivní
je tradičně spolupráce kulturní a v posledních letech i školská; rozvíjí se spolupráce v oblasti
energetiky a ochrany životního prostředí. V roce 2007 se Česká republika snažila posílit své
postavení v Mexiku v oblasti ekonomické, cestovního ruchu a kulturní. Mexiko podepsalo

s Evropskou unií Dohodu o politickém a hospodářském přidružení. Tato skutečnost znamená,
že po vstupu ČR do EU získalo partnerství s Mexikem zcela novou dimenzi, značně
přesahující dosavadní bilaterální rámec.
Návštěvy představitelů ČR:
•

9. - 13. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničí D. Gladiše v rámci
programu obchodně-propagačního projektu „České dny v Mexiku“;

•

7. - 15. 10. 2007 – pracovní návštěva delegace Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny PČR, vedené jeho předsedou O. Vojířem.

Vzájemné ekonomické vztahy
Mexiko je tradičním obchodním partnerem ČR v Latinské Americe. Vzájemná
obchodní bilance má trvale stoupající trend. Posílení bilaterální obchodní relace by měla
přispět dříve podepsaná dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva
hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni. Celkové umístění
Mexika ve světové obchodní relaci ČR je na 45. místě, došlo k nárůstu vývozu i dovoz
a obchodní bilance je mírně v neprospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: reaktory, kotle, přístroje a nástroje, el. záznamové
přístroje zvuku, TV a obrazu, vozidla motorová, traktory, kola a jiná vozidla, sklo a výrobky
skleněné, výrobky chemické organické.
Hlavní dovozní komodity ČR: záznamové el. přístroje zvuku, TV a obrazu, reaktory,
kotle, přístroje a nástroje mechanické, přístroje optické, fotografické, kinematografické
a lékařské,vozidla motorová, traktory, kola a jiná vozidla, gumy, pryskyřice, šťávy, výtažky
z rostlin.
Kulturní vztahy
V roce 2007 byly v Mexiku realizovány četné kulturní aktivity. Účast českých
hudebníků, stejně jako tomu bylo v minulých letech, byla opět velmi zřetelná především na
velkých kulturních festivalech (J. Svěcený, M. Svoboda, M. Gera, manželé Tichotovi). V roce
2007 se uskutečnil v Tijuaně další ročník projektu „Česká umělecká dílna“, který navazoval
na předchozí dva běhy z roku 2006 (Mexico City a Oaxaca). Dílna byla doprovázena

představeními českého loutkového divadla. Do kulturního povědomí mexické veřejnosti vešel
svým programem samozřejmě i velký obchodně–kulturní propagační projekt „České dny
v Mexiku“ (český design, móda, umělecké sklo, bižuterie, česká gastronomie atd.). Svou
účastí přispěla k mimořádnému zviditelnění ČR ve sdělovacích prostředcích také úřadující
Miss World 2007 T. Kuchařová. Hlavní myšlenkou projektu bylo představení moderní České
republiky nejen v konceptu obchodním, ale i turistickém a kulturně – historickém. Projekt měl
v zemi mimořádný ohlas. Pozitivně je třeba hodnotit, že v roce 2007 převzala odpovědnost za
širší kulturní prezentaci ČR v Mexiku přímo krajanská komunita. Rovněž česká filmová
tvorba našla v roce 2007 v Mexiku své široké publikum v rámci jednorázových bilaterálních
projektů i multikulturních akcí evropského rozměru.

NIKARAGUA
(Nikaragujská republika)
Nikaragua patří tradičně mezi významnější partnery České republiky ve Střední
Americe, nicméně v poslední době úroveň vzájemných kontaktů poklesla. Intenzivní nicméně
zůstává rozvojová spolupráce a zájem České republiky o Moravskou církev v Nikaragui.
Vzájemné ekonomické vztahy
Ve vzájemném obchodu České republiky se zeměmi světa se Nikaragua umístila
v roce 2007 ve vývozu z ČR na 166. místě a v dovozu do ČR na 151. místě. Nízký celkový
obrat je ve prospěch Nikaragui.
Hlavní vývozní komodity ČR: kotle, reaktory, silniční stroje, titan a součásti z něj,
součásti pro pístové motory, revolvery, pistole, a střelné zbraně, psací potřeby, trubky, hadice
a příslušenství z plastů, části vysílacích a přijímacích přístrojů, čerpadla, stroje na zpracování
kůží.
Hlavní dovozní komodity ČR: etylalkohol, destiláty, doutníky a cigarety. arašídové
oříšky, káva, pletené a háčkované výrobky, olejnatá semena a plody, koření, síťoviny
z motouzů, rybářské sítě, keramické sošky a ozdobné předměty.

Rozvojová pomoc
Koncem června 2007 Česká geologická služba opětovně zahájila v Nikaragui práce na
projektu rozvojové pomoci nazvaném Prevence geologických rizik, jehož gestorem je MŽP
ČR, a to na základě nového tříletého projektu na léta 2007 - 2009. Skupina ČGS dva měsíce
pracovala v okolí města Boaco.
Česká republika poskytla Moravské církvi v Nikaragui peněžitý dar ve výši
100 000 Kč na vybudování pomníku M. Jana Husa a na opravu gymnázia J. A. Komenského.
Památku upálení M. Jana Husa místní Moravská církev poprvé uctila dnem pracovního klidu
a nočním průvodem ulicemi města, kterého se zúčastnilo několik tisíc obyvatel města.
V září navštívila ČR superintendantka Moravské církve v Nikaragui C. Antonio. Byla
hostem Českobratrské církve evangelické, která jí v souvislosti s pustošivými následky
hurikánu odevzdala peněžitý dar na opravu poškozených kostelů.

PANAMA
(Panamská republika)
Vzájemné vztahy s Panamou jsou tradičně na dobré úrovni. Velmi dobře se spolupráce
rozvíjela zejména v oblasti obchodní a hospodářské, kdy zejména vývoz z ČR dosáhl rekordu
posledních dvaceti let.
Návštěvy představitelů ČR
•

4. – 6. 12. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Protokol o meziministerských konzultacích mezi ministerstvy zahraničních věcí obou
zemí, Panama City, 5. 12. 2007.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní obrat byl v roce 2007 prvně od roku 1993 ve prospěch ČR. Ve vývozu ČR
figurovala Panama na 73. místě, v dovozu na 76. místě. Obchodní bilance je ve prospěch ČR.

Hlavní vývozní komodity ČR: keramika, umělá střeva, porcelán a sklo, trubky
z plastů, čepelky do holicích strojků, papír, lůžkoviny, svítidla, karton a lepenka, profily
ze železa a oceli za tepla aj.
Hlavní dovozní komodity ČR: banány, vč.plantejnů čerstvé/sušené, vodní melouny,
ananas čerstvý/sušený, melouny, přístroje vysílací se zařízením přijímacím, kontejnery aj.
Rozvojová spolupráce
Česká republika poskytla Panamě v roce 2007 dvě vysokoškolská stipendia.
Kulturní vztahy
V Panama City proběhla v červenci výstava plakátů A. Muchy.

PERU
(Peruánská republika)
Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Peruánskou republikou stojí na přátelské
bezproblémové bázi s důrazem na rozšiřování spolupráce v ekonomické a obchodní oblasti.
Peru představuje pro české návštěvníky jednu z nejatraktivnějších turistických destinací
v Jižní Americe.
Návštěvy představitelů Peru:
•

4. - 6. 12. 2007 – oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Peru J. A. Garcíi
Belaundeho.

Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna mezi ČR a Peru zaznamenala v roce 2007 stoupající tendenci ve
srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Peru ve světové obchodní relaci ČR je na
95. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.

Hlavní vývozní komodity ČR: motory a jejich části, chemické a farmaceutické
výrobky, hadice, trubky, zvukové reproduktory, pletací stroje, ložiska, dráty, zápalky, sklo,
hračky
Hlavní dovozní komodity ČR: káva, zinek, cín, rybí produkty, ořechy, bavlněná příze,
vlna, textil, ovoce, přírodní barviva
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Dohoda o spolupráci mezi Parazitologickým ústavem AV ČR a veterinární
a zootechnickou fakultou peruánské univerzity Cayetano Heredia s platností do roku
2009; 12. 11. 2007;

•

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu
a cestovního ruchu Peru, Praha, 5. 12. 2007;

•

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany
Peru o vzájemné spolupráci, Praha, 5. 12. 2007;

•

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Peru o hospodářské a průmyslové spolupráci, Praha,
6. 12. 2007.

Rozvojová spolupráce
V Peru byly v roce 2007 realizovány projekty v hodnotě 9 mil. Kč. Jednalo se
o projekt „Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie“ v sektoru
zemědělství s čerpáním 3 mil. Kč, dále o projekty v sektoru životního prostředí „Rozvoj
využití a ochrana podzemních, zvláště termálních a minerálních vod“ v Peru s čerpáním
3,9 mil. Kč a projekt „Průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí
řeky Puirake a snížení environmentálních faktorů omezujících rozvoj regionu“ s čerpáním
2,1 mil. Kč. Celkové rozpočty těchto projektů za období 2006-2010 dosahují objemu 29 mil.
Kč.
Česká republika nabízí každoročně Peru vládní stipendia ke studiu na českých
vysokých školách. Pro akademický rok 2007/2008 bylo peruánským studentům nabídnuto
sedm stipendií. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 31 studentů, dvanáct
v bakalářském, třináct v magisterském a šest v doktorském studijním programu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo v roce 2007 humanitární pomoc Peru ve
výši 5 mil. Kč na odstranění následků zemětřesení, které postihlo 15. 8. 2007 jižní část
peruánského pobřeží.
Kulturní vztahy
Rok 2007 byl rokem 85. výročí navázání diplomatických vztahů mezi tehdejším
Československem a Peru. Pro připomenutí tohoto výročí se uskutečnila řada akcí – výstava
dokumentů z archivních fondů MZV ČR a MZV Peru, výstava „České stopy na březích
Amazonky“, koncert české klasické hudby v podání umělců Národní konzervatoře Peru.
V říjnu 2007 byla vydána mimořádná příloha deníku El Comercio o ČR. V květnu 2007
hostovalo v Limě Černé divadlo J. Srnce s představením „To nejlepší z černého divadla“;
v září 2007 vystoupili v Limě Komorní sólisté z Brna. Česká filmová tvorba byla
prezentována v rámci každoročního „Festivalu evropského filmu“.

SALVADOR
(Salvadorská republika)
Salvador zůstal i v roce 2007 spolehlivým partnerem ČR v Latinské Americe. Usiluje
o prohloubení politické a ekonomické spolupráce s ČR a EU.
Návštěvy představitelů Salvadoru
•

4. - 8. 11. 2007 - pracovní návštěva viceprezidentky Salvadoru A. V. Escobar.

Vzájemné ekonomické vztahy
V obchodní výměně ČR za rok 2007 figuruje Salvador na 72. místě, v dovozu na 84.
místě. Obchodní bilance je ve prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z oceli, stroje na zpracování kaučuku a plastů,
tantal, stroje na plnění lahví, mechanické stroje, obráběcí stroje, výrobky pro přepravu
a balení zboží, zbraně a pistole, zápalky apod.
Hlavní dovozní komodity ČR: kondenzátory, polymery, výrobky z oceli a káva.

Kulturní vztahy
V Muzeu výtvarných umění v San Salvadoru proběhla v září výstava plakátů
A. Muchy.
Rozvojová spolupráce
Od roku 2003 je v Salvadoru realizován rozvojový projekt „Geologický průzkum
přírodních rizik v jihovýchodním Salvadoru“, jehož gestory jsou MŽP ČR a Česká geologická
služba. Celkový rozpočet první fáze projektu, jehož úkolem je vypracovat komplexní studii
zaměřenou na předpověď přírodních nebezpečí geologického původu, představoval 9 mil. Kč.
Projekt byl v roce 2006 úspěšně ukončen, nicméně v roce 2007 vláda ČR schválila jeho
pokračování (společně s Nikaraguou a Kostarikou) na další tři roky s celkovým rozpočtem
17,2 mil. Kč.

URUGUAY
(Uruguayská východní republika)
Vzájemné česko-uruguayské vztahy jsou tradičně na dobré úrovni, orientované
zejména na obchodně-ekonomickou spolupráci. Velký význam pro rozvoj vzájemných vztahů
má skutečnost, že Uruguay je sídlem Mercosuru. V červenci 2007 rozhodlo MZV ČR v rámci
úsporných opatření o zrušení Velvyslanectví ČR v Montevideu s platností od 30. 6. 2008.
Výkon diplomatického zastoupení pro Uruguayskou východní republiku bude poté zajišťovat
Velvyslanectví ČR v Buenos Aires (Argentina).
Vzájemné ekonomické vztahy
Obchodní výměna mezi ČR a Uruguayí zaznamenala v roce 2007 klesající tendenci ve
srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Uruguaye ve světové obchodní relaci ČR
je na 105. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: automaty na odbavování jízdenek, antibiotika, kožené
výrobky, kufry, aktovky, brašny, ložiska, přírodní alkaloidy, příslušenství pro kotle, potřeby
pro sváření a pájení, sklo pro domácnost, části strojů na zpracování dat, brusné kotouče.

Hlavní dovozní komodity ČR: vlna mykaná a česaná, vlna nemykaná a nečesaná,
maso hovězí a skopové, střeva, vyčiněné usně, plody citrusové, čerstvé ovoce, med.
Rozvojová spolupráce
Jedno nabídnuté stipendium k postgraduálnímu studiu ve školním roce 2006/2007
nebylo uruguayskou stranou využito.
Kulturní vztahy
V březnu se uskutečnil koncert českých písní kytaristy R. Balcara. V červnu proběhly
u příležitosti 65. výročí vyhlazení Lidic vzpomínkové akty u pomníků lidické tragédie
v Montevideu a v Canelones. V červenci Velvyslanectví ČR v Montevideu uspořádalo
v Canelones koncert české hudby. V prosinci v Punta del Este se uskutečnila výstava kreseb
F. Kupky.

USA
(Spojené státy americké)
Vztahy ČR s USA jsou nadstandardní, mají spojenecký charakter a jsou založeny na
společně sdílených hodnotách, na transatlantické vazbě a v neposlední řadě i na těsných
vztazích mezi USA a EU. Politiky obou zemí mají mnoho společných prvků v oblasti boje
proti terorismu a při podpoře demokracie a lidských práv.
Hlavními tématy česko-americké relace byly v roce 2007 debata o umístění
evropského prvku systému americké protiraketové obrany v ČR a jednání o zařazení ČR do
programu „Visa Waiver“.
Protiraketová obrana byla i jedním z hlavních témat dubnové pracovní návštěvy
ministra zahraničí K. Schwarzenberga ve Washingtonu a rozhovorů prezidenta G. Bushe
s klíčovými ústavními činiteli při jeho červnové návštěvě Prahy.
V multilaterálním formátu proběhla na konci dubna 2007 důležitá ministerská jednání
Severoatlantické rady a Rady NATO - Rusko v Oslu. Těm předcházela expertní zasedání
v obou formátech, jež potvrdila alianční konsenzus na základních principech postoje
k protiraketové obraně. Na jaře 2007 rovněž proběhla série slyšení k protiraketové obraně

v Kongresu USA a byl zahájen proces schvalování obranného rozpočtu, jehož součástí jsou
i finance na tento projekt.
Na podzim 2007 se uskutečnila řada návštěv členů Kongresu USA, které se zaměřily
na vysvětlení postoje Kongresu k rozšíření MD na evropské území, vyjádřily jasnou podporu
tomuto projektu ze strany obou hlavních politických stran a vyjasnily i některé otázky spojené
s financováním. Kongresové delegace se sešly s prezidentem V. Klausem, předsedou vlády
M. Topolánkem, ministrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem, ministryní obrany
V. Parkanovou a dalšími vysokými představiteli.
V tematice vízové asymetrie bylo dosaženo značného pokroku. Nové členské státy
EU, které nejsou součástí amerického programu „Visa Waiver“ (VWP), tzn. nemají s USA
bezvízový styk, pokračovaly v rámci vyjednávání s americkými partnery ve spolupráci
v rámci tzv. „Koalice pro vízovou rovnoprávnost“ a v závěru roku jednaly i po bilaterální
linii.
Vzhledem k tomu, že ČR koncem roku 2007 podnikla řadu kroků k tomu, aby
splňovala podmínky pro přijetí do programu Visa Waiver, lze konstatovat, že v roce 2007 se
ČR významně přiblížila ke stanovému cíli. Tím je dosažení vízové symetrie, což v praxi
znamená bezvízový styk se Spojenými státy.
Návštěvy představitelů ČR:
•

26. – 28. 2. 2007 - ve Washingtonu pobývali předsedové Zahraničního a Evropského
výboru Poslanecké sněmovny PČR, O. Liška a J. Hamáček, jejichž konzultace byly
zaměřeny primárně na problematiku participace ČR na evropském prvku protiraketové
obrany. K jednáním je přijali mj. předseda zahraničního výboru Sněmovny
reprezentantů T. Lantos, nejvyšší představitel republikánů v zahraničním výboru
Senátu R. Lugar, senátor J. Sessions a poslanec A. Hastings;

•

4. - 10. 3. 2007 - pracovní návštěvu USA vykonal prezident V. Klaus, který navštívil
Texas, Louisianu a Alabamu a návštěvu zakončil jednáním s viceprezidentem USA
R. Cheneym;

•

19. - 21. 4. 2007 - svou první pracovní návštěvu USA ve funkci ministra zahraničních
věcí ČR uskutečnil K. Schwarzenberg. Ve Washingtonu se setkal s ministryní
zahraničí C. Rice, s ministrem pro vnitřní bezpečnost M. Chertoffem, s ministrem

obchodu C. Gutierrezem, s poradcem prezidenta pro národní bezpečnost S. Hadleyem,
se senátorem B. Nelsonem a s kongresmany Mariem a Lincolnem Diaz-Balartovými;
•

9. - 11. 5. 2007 – USA navštívil místopředseda vlády a ministr životního prostředí
M. Bursík, který se v New Yorku zúčastnil 15. zasedání Komise OSN pro udržitelný
rozvoj;

•

12. - 15. 6. 2007 - senátor M. Mejstřík ve Washingtonu reprezentoval ČR při
slavnostním odhalení nového Památníku obětem komunismu, během něhož vystoupil
jako hlavní řečník prezident G. Bush;

•

23. - 28. 9. 2007 - USA navštívil prezident V. Klaus. Svou cestu zahájil v New Yorku,
kde se zúčastnil Konference ke globálnímu oteplování a diskuse ve Valném
shromáždění OSN;

•

22. - 24. 9. 2007 – ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg se zúčastnil zasedání
Valného shromáždění OSN v New Yorku;

•

18. - 22. 9. 2007 - návštěva delegace Senátu ČR, vedené senátorem J. Zoserem,
v hlavním městě Nebrasky Lincolnu a v Chicagu (Illinois);

•

5. - 8. 11. 2007 – uskutečnila se cesta předsedy ČSSD J. Paroubka a předsedy
poslaneckého klubu ČSSD M. Haška, kteří navštívili Washington na pozvání
Agentury pro protiraketovou obranu. J. Paroubek se sešel s řadou představitelů
exekutivy, Kongresu i akademické obce a diskutoval s nimi především problematiku
protiraketové obrany;

•

14. - 16. 11. 2007 - Washington navštívil místopředseda vlády A. Vondra. Tématy
jeho schůzek byly předsednictví ČR v EU, vízová asymetrie a protiraketová obrana.

Návštěvy představitelů USA:
•

4. - 5. 6. 2007 - pracovní návštěvu ČR vykonal prezident G. Bush. Prezident G. Bush
vystoupil v Černínském paláci s projevem na mezinárodní konferenci „Democracy
and Security: Core Values and Sound Policies“, v němž hovořil o šíření demokracie
a svobody a odstranění tyranských režimů. Jádrem návštěvy prezidenta G. Bushe byla
pracovní jednání s prezidentem V. Klausem a předsedou vlády M. Topolánkem.
Během nich byly diskutovány nejen aktuální otázky vzájemných vztahů (protiraketová

obrana,

vízový

režim),

ale

došlo

též

k zásadnímu

potvrzení

přátelských

a spojeneckých vztahů mezi ČR a USA;
•

srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2007 – o protiraketové obraně a dalších tématech
jednaly na podzim v Praze početné delegace amerického Kongresu (vedené
T. Franksem, 27. – 29. 8., E. Tauscherovou, 13. – 15. 9., A. Siresem, bratry Lincolnem
a Mariem Diaz-Balartovými a J. Inhofem, 2.12.);

•

23. - 24. 10. 2007 – návštěva ministra obrany USA R. Gatese, který byl přijat
nejvyššími ústavními činiteli ČR.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005

2006

2007

podíl na celkových ukazatelích
roku 2007 (%)

obrat

tis. Kč

96850519

98237860

99968456

103,7

101,4

101,8

48860950

49365349

47733078

125,4

101,0

96,7

47989569

48872511

52235378

index oproti min. roku

88,1

101,8

tis. Kč

871381

492838

index oproti min. roku
vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

dovoz

tis. Kč

saldo

106,9

2,1

1,9

2,2

-4502300

Zdroj: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu)

Vzájemný obchod mezi ČR a USA se od roku 1989 zvýšil téměř dvacetkrát a v roce
2007 dosáhl obrat dalšího historického maxima ve výši skoro 5 mld. USD. USA v posledních
letech opustily první desítku nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR a v roce 2007
obsadily celkově 14. příčku. Pokračuje trend poklesu významu Spojených států v zahraničním
obchodu ČR, když stále intenzivněji fungují obchodní vazby ČR v rámci EU. Projevuje se
však příznivý trend, kdy se na vývozu ČR stále více podílejí výrobky s vyšší přidanou
hodnotou.
Hlavní vývozní komodity ČR: výpočetní technika, elektronika, součásti vznětových
motorů, letecká technika, optická zařízení, letadla a další dopravní prostředky, zdravotnické
prostředky.

Hlavní dovozní komodity ČR: kancelářské stroje a výpočetní technika, civilní letadla
a součásti letadel, stroje a strojní zařízení, elektrické stroje, zdravotnická technika, léčiva,
farmaceutické výrobky, telekomunikační zařízení, dopravní technika.
Kulturní vztahy
V lednu 2007 prezentovalo české velvyslanectví ve Washingtonu projekt Židovského
muzea v Praze pod názvem „Zmizelí sousedé“, který popisuje osudy židovských obyvatel za
druhé světové války očima současných studentů českých a moravských škol.
Další významnou akcí byla únorová americká premiéra výstavy „It is our problem,
too“ – výstava fotografií manželek kubánských politických vězňů. Vernisáže výstavy, kterou
připravila společnost Člověk v tísni spolu s Centrem pro svobodnou Kubu, se zúčastnil bývalý
prezident ČR V. Havel společně s představiteli kubánského exilu.
Česká hudba ovládla na několik týdnů nejvýznamnější kulturní scénu v USA Kennedyho centrum. Začátkem dubna zde světoznámý český dirigent J. Bělohlávek řídil
americký Národní symfonický orchestr na třech výjimečných koncertech z děl A. Dvořáka,
B. Smetany, L. Janáčka a W. A. Mozarta, poté zde Washingtonská národní opera, opět pod
taktovkou J. Bělohlávka, uvedla operu L. Janáčka Její Pastorkyňa – Jenůfa.
Mediálně vděčnou akcí se stal „Den otevřených dveří“ na velvyslanectvích zemí EU,
který se setkal s nečekanou odezvou; Velvyslanectví ČR navštívilo během několika hodin asi
1000 osob. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu o historii ČR, fotografie z osvobození Plzně
americkými vojáky či film J. Boudníka Sugar Cubes and Chocolate. Měli také možnost
pohovořit s pracovníky velvyslanectví, zástupci CzechTourism a Českého centra v New
Yorku a ochutnat české pivo a koláče.
V červnu byly ministrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem uděleny ceny
Gratias agit 2007 za šíření dobrého jména ČR ve světě. Z USA byli oceněni filantrop
C. Merrill, režisér M. Forman, zastánkyně uprchlíků a bojovnice za lidská práva
I. Kirklandová (in memoriam) a Texas Czech Heritage and Cultural Center v La Grange.
Na konci září byla za účasti ministra K. Schwarzenberga v Charlotte (Severní
Karolína) slavnostně odhalena experimentální socha autora D. Černého. Jde o největší českou
sochu instalovanou v USA; hlava – fontána váží přibližně 13 tun.

Tradičně naplěněný podzimní program výrazně doplnily dvě akce kulturněekonomického rázu, které Velvyslanectví ČR ve Washingtonu připravilo - módní přehlídka
prvního „českého“ butiku ve Washingtonu a prodejní výstava tradičních skleněných českých
vánočních ozdob.
Češi byli letos poprvé výrazněji zastoupeni i na největším veletrhu vizuálních umění,
„Art Base Miami Beach 07“. Veletrhu, resp. „satelitních“ veletrhů k němu přidružených se
zúčastnily jak galerie z Prahy (Hunt Kastner, České centrum fotografie), tak galerie americké,
které několik českých umělců prezentují.

VENEZUELA
(Bolívarovská republika Venezuela)
Bilaterální vztahy České republiky a Venezuely mají dlouhou tradici a jsou na stabilní
úrovni. Soustřeďují se zejména na obchodně-ekonomickou relaci; saldo obchodní bilance je
dlouhodobě aktivní. Česká republika jako členský stát EU přispívá významně ke společné
politicko-ekonomické a kulturní spolupráci s Venezuelou.
Vzájemné ekonomické vztahy
Venezuela zůstala i v roce 2007 jedním z důležitých obchodních partnerů ČR
v Latinské Americe. Tendencí vlády znovuzvoleného prezidenta H. Cháveze zůstává i nadále
zvyšovat výdaje na státní investice. Některé vládní zakázky dávají předpoklady pro další
rozvoj bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů, zejména českého exportu. Celkové
umístění Venezuely ve světové obchodní relaci ČR je na 101. místě, obchodní bilance je ve
prospěch ČR.
Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, traktory, kola aj. vozidla,
turbovrtulové pohony, soustruhy horizontální, dusadla, silniční válce, frézy, ložiska, nářadí,
pletací stavy, plasty a výrobky z plastů, umělá střeva, přístroje elektrického záznamu
a reprodukce zvuku a TV obrazu, parabolické antény, transformátory, rozvaděče, kabely,
přístroje optické, mikroskopy, geodetické přístroje, nápojové sklo a skleněné výrobky
z olovnatého křišťálu, hračky, hry a sportovní potřeby, svítidla, natíraný papír a karton
v kotoučích, cigaretový papír, výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku a slídy, dlaždice
z cementu, vrtule a rotory letadel, tabákový odpad, keramické nádobí kuchyňské a stolní.

Hlavní

dovozní

komodity

ČR:

hliník

nelegovaný,

tabák

homogenizovaný

rekonstituovaný, banány a plantejny čerstvé a sušené, citrony a limety, čočky brýlové
z ostatních materiálů ne ze skla, výrobky z kamene, nerostné směsi pro izolace, vrtule, rotory,
rum aj. destiláty, turbovrtulové pohony do 1100 kV, jednotky zařízení pro automatické
zpracování dat a chladiče pro motorová vozidla.
Rozvojová spolupráce
Vláda ČR poskytla v akademickém roce 2007/2008 venezuelským studentům dvě
místa k vysokoškolskému studiu v České republice. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR
celkem sedm studentů, tři v bakalářském a čtyři v magisterském studijním programu.
Kulturní vztahy
V roce 2007 se uskutečnilo několik významných prezentací české kultury ve
Venezuele.

Na

hudebním

festivalu

Centrální

venezuelské

univerzity

vystoupila

s mimořádným úspěchem jako čestný host pěvkyně M. Kožená s repertoárem českých
a světových skladatelů. Velký úspěch mělo rovněž několik vystoupení Černého divadla Jiřího
Srnce. Na festivalu „Atempo“ měl příznivý ohlas pražský sbor Schola Benedicta. S velkým
zájmem se setkaly filmové projekce českých filmů; šlo o Werichovo Fimfárum na „Dnech
Frankofonie“ a film Správce statku na festivalu EU „Euroscopio“. Významnou kulturní roli
plní krajanské sdružení Venezuelsko-české asociace. Taneční soubor Jatelinka, působící při
krajanském sdružení, uspořádal několik folklorních představení.

7. Vztahy ČR k zemím Asie a Pacifiku
AFGHÁNISTÁN
(Islámská republika Afghánistán)
Česká republika má zájem na stabilitě a rozvoji Afghánistánu. ČR se angažuje
v Afghánistánu aktivně jak na bilaterální úrovni, tak v rámci aktivit mezinárodního
společenství. Afghánistán je významným příjemcem české zahraniční rozvojové pomoci
a v rámci mezinárodních sil také místem působení většího počtu příslušníků Armády České
republiky.

Armáda ČR působila v Afghánistánu v rámci ISAF (International Security Assistance
Force) ve dvou lokalitách, ve Fajzabádu (provincie Badachšán) v severovýchodním
Afghánistánu a na kábulském mezinárodním letišti (Kabul International Airport – KAIA).
Česká republika v období od 1. 12. 2006 do 31. 3. 2007 plnila roli vedoucí země pro
řízení provozu na KAIA. Dne 1. 4. 2007 byla zahájena činnost české polní nemocnice, která
působí v rámci ISAF na kábulském letišti. Ve snaze konsolidovat dosavadní působení ČR
v Afghánistánu a zvýšit celkové možnosti zapojení do rekonstrukce země bylo rozhodnuto
vybudovat od roku 2008 vlastní PRT (Provinční rekonstrukční tým) v provincii Lógar.
V dubnu 2007 zahájilo činnost Velvyslanectví ČR v Kábulu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

1. 4. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka (zahájení činnosti české
polní nemocnice na kábulském letišti);

•

15. – 16. 4. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga
a ministryně obrany V. Parkanové.

Návštěvy představitelů Afghánistánu:
•

29. 4. - 5. 5. 2007 – soukromá návštěva ministra obchodu A. Arsala.

Vzájemné ekonomické vztahy
Hospodářské kontakty mají dlouholetou tradici. Zvýšený zájem afghánských činitelů
i soukromých subjektů v minulých letech posílil příznivý trend obchodní výměny. Pokračující
nestabilita v Afghánistánu ovšem zatím limituje úsilí českých subjektů o obnovení jejich
obchodní a ekonomické přítomnosti v této zemi. Enormní nárůst vývozu z ČR v prosinci 2007
způsobil dar dvanácti vrtulníků armádě Afghánistánu.
Hlavní vývozní komodity ČR: letadla, kosmické lodě a jejich součásti části, vozidla
motorová, traktory, kola aj. vozidla, přístroje na záznam a reprodukci zvuku a obrazu, zbraně,
střelivo, nábytek, výrobky ze železa.

Hlavní dovozní komodity ČR: ořechy, suché plody, přístroje pro reprodukci zvuku,
oděvy, koberce.
Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Realizátor

Doba
realizace

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)

Studie „Výstavba nové železniční tratě
z íránských hranic do Kábulu“
Studie „Rozvoj MHD v Kábulu“

SUDOP
Praha, a.s.
IKP

3 387
4 449

7 900

Vzdělávání

Obnova a podpora Střední zemědělské školy
v Baghlanu v severním Afghánistánu

Člověk
v tísni, o.p.s.

20062009
20062008
20062007

Celkový
rozpočet
projektu (v tis.
Kč)
9 200

11 390

13 500

Životní
prostředí

Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově
Get, s.r.o.
fungování geologických institucí se zaměřením
na využívání surovinových zdrojů

2 870

9 804

22 096

40 404

Doprava

20052007

Celkem
Vládní stipendia
Počet stipendistů

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
3
3
0

CELKEM Afghánistán

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
6
22 096

Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 29. 1. 2007 poskytnutí humanitární pomoci
Afghánistánu ve výši 4,2 mil. Kč. Tato částka byla poskytnuta jako finanční příspěvek
prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu na realizaci projektů humanitární pomoci
místnímu obyvatelstvu (tzv. Quick Impact Projects - QIP) ve spolupráci s kontingentem
Armády ČR v Afghánistánu v místech jeho působení. Schválené finanční prostředky přispěly
k realizaci konkrétních projektů malého rozsahu, na které afghánská strana nemá dostatek
finančních prostředků (např. dokončení malých elektráren instalací turbín a generátorů,
zajištění zdrojů pitné vody, pomoc při budování škol). Do realizace projektů byly v co nejširší
míře zapojovány místní lidské zdroje.
Dne 27. 6. 2007 bylo schváleno poskytnutí další finanční humanitární pomoci
Afghánistánu ve výši 4,2 mil. Kč. Tato částka byla použita jako finanční příspěvek organizaci
HALO Trust na realizaci projektu odminování.

Poskytnutí další humanitární pomoci ministr zahraničních věcí schválil dne
23. 7. 2007, a to ve výši 637.660 Kč, které byly použity jako dotace na projekt nevládní
organizace Berkat, o.s. s názvem „Zdravé oči pro Afghánistán“.
Dne 10. 10. 2007 schválil ministr zahraničních věcí ČR poskytnutí humanitární
pomoci Afghánistánu ve výši 1,2 mil. Kč jako finanční příspěvek prostřednictvím
Velvaslanectví ČR v Kábulu na realizaci projektů humanitární pomoci místnímu obyvatelstvu
(tzv. Quick Impact Projects - QIP) ve spolupráci s kontingentem Armády ČR v Afghánistánu
v místech jeho působení.

AUSTRÁLIE
(Australské společenství)
Austrálie představuje pro Českou republiku z politického, ekonomického i kulturního
hlediska významného partnera v asijsko-tichomořské oblasti. Vzájemné vztahy byly i v roce
2007 na dobré úrovni. V červenci 2007 australská strana zjednodušila vstup občanů ČR do
Austrálie; po zavedení udělování víz elektronickou cestou v roce 2006 byly od 1. 7. 2007
u krátkodobých turistických a obchodních víz zrušeny poplatky za podání těchto žádostí.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy s Austrálií jsou na dobré úrovni a obchodní
výměna v posledních letech velmi dynamicky roste. V roce 2007 vzrostla o 37 %, a to
především zásluhou českého exportu, který se zvýšil o 59 %. Český vývoz výrazně převažuje
nad dovozem.
Hlavní vývozní komodity jsou: strojírenské výrobky, výrobky elektrotechnického
průmyslu, motorová vozidla, hračky, dřevo, papír, výrobky z plastů a sklářské výrobky.
Hlavní dovozní komodity jsou: vlna, farmaceutické výrobky, elektronické součástky,
oxid hlinitý a nápoje, především víno.
Kulturní vztahy
Podle aktuálních odhadů žije v Austrálii cca 27 tisíc českých krajanů. V každém státu
a teritoriu Austrálie existuje český/česko-slovenský klub. Velvyslanectví ČR v Canbeře

a Generální konzulát ČR v Sydney se podílely na pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů
českých umělců a obchodních seminářů. Dne 28. 10. 2007 byla při příležitosti státního svátku
ČR prezidentem republiky předána Medaile za zásluhy M. Kantorovi, honorárnímu
generálnímu konzulovi ČR v Melbourne.

BANGLADÉŠ
(Bangladéšská lidová republika)
Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Bangladéšem jsou v současnosti
velice skromné. Důvodem pro nízkou intenzitu vztahů je dlouhodobě nestabilní politická,
bezpečnostní a ekonomická situace v zemi.
Rozvojová pomoc
Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijním programu.
Bangladéši se vládní stipendia přímo nenabízejí, stipendium bylo uděleno prostřednictvím
UNESCO.
Humanitární pomoc
V roce 2007 byla poskytnuta finanční humanitární pomoc Bangladéši ve výši
1,5 mil. Kč. Tato částka byla použita jako finanční příspěvek Mezinárodní federaci Červeného
kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) na poskytnutí pomoci v důsledku cyklonu Sidr.

BHÚTÁN
(Bhútánské království)
Vztahy s Bhútánem jsou značně omezené, a to hlavně kvůli tradičně izolacionistické
politice Bhútánu. ČR usiluje dlouhodobě o navázání diplomatických vztahů.
Návštěvy představitelů ČR:
•

8. – 10. 3. 2007 - pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí
H. Bambasové.

Rozvojová pomoc
Velvyslanectví ČR v Dillí realizovalo v roce 2007 v Bhútánu malý lokální projekt
z oblasti sociálního rozvoje „Voices“ v hodnotě 500 tis. Kč.

BRUNEJ
(Sultanát Brunej)
Vzájemné vztahy jsou bezproblémové, avšak málo intenzivní.
Návštěvy představitelů ČR:
•

20. - 22. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální
politické otázky J. Bašty.

ČÍNA
(Čínská lidová republika)
Vzájemné vztahy mezi ČR a ČLR jsou bez výraznějších problémů, vyvíjejí se v rámci
možností, resp. limitů, které jsou dány rozdíly politických systémů a nesouměřitelností obou
zemí co do velikosti a mezinárodního významu. Pozici ČR v této relaci posiluje její členství
v EU, v příslušných aspektech vychází ze společné unijní pozice. ČR se během roku 2007
podílela např. na utváření textů závěrečného prohlášení ze summitu EU-ČLR v Pekingu, na
tvorbě mandátu Evropské komise pro jednání s ČLR o budoucí rámcové dohodě o spolupráci
(PCA) a na tvorbě pozice EU k různým dílčím tématům vztahů s ČLR (např. lidskoprávní
dialog, otázka Tibetu). V rámci jednotné pozice EU se převážně zapojovala do interakce
s ČLR také na multilaterálních fórech v systému OSN, během jednání EU a ASEAN+3,
u příležitosti výročního summitu ASEAN v Singapuru a euro-asijského dialogu ASEM.
Hospodářská spolupráce je nadále těžištěm současných česko-čínských bilaterálních styků.
Obchodní bilance se však i přes výraznou aktivitu na politické úrovni nadále vyvíjela - mj.
i vlivem byrokratických překážek a dalších technických specifik teritoria - výrazně
v neprospěch ČR. Na zásadní bilaterální návštěvy na vysoké úrovni z předchozích let

navázaly v roce 2007 další důležité výměny resortních delegací i delegací jednotlivých měst
nebo krajů a provincií.
Návštěvy představitelů ČR:
•

14. - 20.1. 2007 – oficiální návštěva náčelníka generálního štábu Armády ČR
P. Štefky;

•

4 . - 10. 3. 2007 – návštěva hejtmana Karlovarského kraje J. Pavla;

•

16. – 27. 4. 2007 – návštěva delegace hejtmanů České republiky pod vedením
hejtmana Středočeského kraje P. Bendla v Pekingu a Šanghaji;

•

8. - 12. 5. 2007 – návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče;

•

13. – 19. 5. 2007 – návštěva hejtmana Zlínského kraje L. Lukáše;

•

21. – 27. 5. 2007 – návštěva velitele Společných ozbrojených sil Armády ČR
generálmajora J. Sedláka;

•

24. – 29. 5. 2007 – návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana;

•

6. – 9. 6. 2007 – návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu L. Vaňka;

•

18. – 24. 6. 2007 – návštěva místopředsedy Senátu PČR J. Lišky a delegace Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ;

•

18. - 20. 7. 2007 – pracovní návštěva prvního náměstka ministra zahraničních věcí
T. Pojara;

•

17. – 23. 9. 2007 – návštěva člena Poslanecké sněmovny PČR a předsedy ČSSD
J. Paroubka;

•

23. – 30. 9. 2007 – návštěva poslance Evropského parlamentu O. Vlasáka a náměstka
ministra financí J. Volfa;

•

19. – 25. 10. 2007 – návštěva náměstka ministra kultury F. Mikeše;

•

21. - 30. 10. 2007 – návštěva delegace Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu PČR, vedené jeho předsedou K. Bartákem;

•

15. - 19. 11. 2007 – návštěva člena Poslanecké sněmovny PČR O. Plašila.

Návštěvy představitelů ČLR:
•

12. - 15. 5. 2007 - návštěva náměstka Státní komise pro rozvoj a reformu Zhu Zhixin;

•

15. - 22. 5. 2007 - návštěva náměstka ministra pro vědu a technologie Wu Zhongze;

•

3. - 6. 6. 2007 - návštěva místopředsedy Čínského lidového politického poradního
shromáždění Li Guixian;

•

16. – 19. 6. 2007 - návštěva místopředsedy Výboru čínských krajanů v zahraničí
Všečínského shromáždění lidových zástupců Lu Ruihua;

•

4. - 7. 8. 2007 - návštěva náměstka vedoucího Kanceláře pro tchajwanské záležitosti
při Státní radě Zheng Lizhong.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005
obrat

tis. Kč
101 256 923
index oproti min.
102,6
roku
vývoz
tis. Kč
7 154 440
index oproti min.
102,4
roku
dovoz
tis. Kč
94 102 484
index oproti min.
102,6
roku
saldo
tis. Kč
-86 948 044
Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodě).

2006

2007

podíl na celkových
ukazatelích roku 2007
(%)
4,1

137 168 483
135,5

198 696 915
144,9

8 991 734
125,7

13 988 190
155,6

0,6

128 176 748
136,2

184 708 725
144,1

7,8

-119 185 014

-170 720 535

Čína zaujímá 7. místo v pořadí nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR.
V zahraničním obchodě s ČLR se v roce 2007 podařilo dosáhnout rychlejšího růstu vývozu
z ČR než dovozu do ČR. Vývoz vzrostl o úctyhodných 55,6 % na 13,988 mld. Kč a dovoz
dosáhl 184,709 mld. Kč (tedy růst o 44,1 %). I přes tento pozitivní trend došlo k výraznému
nárůstu pasivního salda obchodní bilance o 43,2 % na 170,721 mld. Kč (rychlejší růst oproti
roku 2006). Nadále přetrvává zájem českých firem o informace o čínském trhu a ve zvýšené
míře i o investičním prostředí ČLR. Výrazným způsobem se zde prosadily firmy jako Škoda
Auto (licenční výroba modelu Škoda Octavia v Šanghaji), TOS Varnsdorf, TEDOM,
Vítkovice Steel, LINET a řada dalších.
Hlavní vývozní komodity ČR: díly ke kancelářským strojům a k zařízením pro
automatické zpracování dat, kovoobráběcí stroje, hřídele, převodové kliky, tělesa ložisková,

spojky, textilní a kožedělné stroje, elektrické přístroje, obvody a odpory, osobní automobily
a náhradní díly, sklo, zařízení k ohřevu a chlazení, motory pístové s vnitřním spalováním.
Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení k automatickému zpracování dat a jejich
komponenty, telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku
a obrazu, periferní jednotky; hudební nástroje, monitory a projektory, televizní přijímače,
dětské kočárky, hračky a sportovní potřeby, kancelářské stroje, elektrické stroje a přístroje,
obuv.
Vzájemné obchodně-ekonomické vztahy se rozvíjejí dynamickým způsobem. V roce
2007 proběhla v ČLR celá řada návštěv s obchodně-ekonomickým aspektem na centrální,
resortní

a regionální úrovni. Na konci srpna se uskutečnilo již 7. zasedání Smíšeného

ekonomického výboru v Praze. Hlavním tématem byly investiční aktivity českých a čínských
firem na území obou států, které se v posledních letech zvýraznily – mezi největší investiční
úspěchy českých firem v ČLR patří zahájení projektu Home Credit skupiny PPF Group,
investice do nemovitostí v Pekingu ze strany ECM Group či úspěšné fungování společného
strojírenského podniku TOS Kunming. Na čínské straně je největším projektem investice
firmy Changhong do výroby TV přijímačů v Nymburku, dále lze zmínit investice firem
Shangai Maling (zpracování masa), CITIC Marmes (montáž jízdních kol) a další.
Kulturní vztahy
V listopadu 2007 se uskutečnil svým rozsahem a tematickou šíří v česko-čínských
stycích nebývalý projekt „Česká republika - křižovatka Evropy“. Projekt byl součástí
celoročního cyklu propagačních aktivit na podporu české ekonomické a obchodní spolupráce
s ČLR, přičemž se podařilo tuto prezentaci skloubit i s dalším projektem „Mediální
prezentace ČR v ČLR“. Přehlídka české kultury, umění, filmu, designu (výstava moderního
designu), módy (módní show H. Fejkové, prezentace bižuterie z produkce firmy Jablonex),
ilustrací dětských knih, moderního skla a dalších artefaktů a uměleckých výsledků českých
tvůrců byla velmi úspěšným doplněním propagace českých firemních značek a turistických
služeb reprezentovaných v Pekingu agenturou CzechTourism. Hlavní událostí sezóny se pro
milovníky klasické hudby v Šanghaji staly dva koncerty České filharmonie v listopadu 2007.
V říjnu se v Pekingu uskutečnil „Týden českého filmu“ a v galerii Jintai Art Museum byla
prezentována výstava kresleného humoru V. Jiránka.

Hongkong
Česká republika rozvíjí své vztahy s Hongkongem jakožto Zvláštní administrativní
oblastí ČLR s důrazem na rozšiřování vzájemné spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti,
prohlubování akademických kontaktů a rozvoj kulturních styků.
Návštěvy představitelů ČR:
•

22. – 24. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty;

•

26. – 28. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra dopravy I. Vykydala;

•

28. – 30. 10. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, vedené jeho předsedou K. Bartákem.

Vzájemné ekonomické vztahy
Hongkong je jednou z mála asijských ekonomik, kde má ČR za posledních několik let
(od 1999) aktivní obchodní bilanci. Převážná část položek obchodní výměny jsou reexporty
směrem do oblasti jižní ČLR, či naopak z jižní ČLR do ČR. V roce 2007 pokračovala
korespondenčně jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění.
Hlavní vývozní komodity ČR: skleněné komponenty, elektronické součástky,
elektrické stroje a přístroje, průmyslové stroje a komponenty, videohry.
Hlavní dovozní komodity ČR: elektronika, počítačové periferie, textil, obuv,
integrované obvody, hračky, nenahraná elektronická média a další spotřební zboží.
Kulturní vztahy
Součástí přehlídky 31. ročníku „Hong Kong International Film Festival“ byl v dubnu
snímek režiséra J. Švankmajera Šílení, který byl uveden v rámci sekce „Třída mistrů“. Snímek
režiséra B. Slámy Divoké včely byl v říjnu a listopadu promítán v kinosálech a posluchárnách
hongkongských univerzit v rámci 14. ročníku „EU Film Festival“. V listopadu navštívila
Hongkong delegace Národní galerie v Praze, vedená generálním ředitelem M. Knížákem,
která jednala s vedoucími představiteli hlavních kulturních institucí Hongkongu (Hong Kong
Museum of Art, Leisure and Cultural Services Department) o možnostech spolupráce při
výměnách výstav či zapůjčení exponátů ze sbírek. V prosinci v Hongkongu vystoupil

s vánočními koncerty chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri, který představil koledy a tradiční
vánoční písně evropských zemí, evropskou klasickou hudbu a české lidové písně a folklor.

Tchaj-wan
V rámci „politiky jedné Číny“ udržuje ČR diplomatické styky s Čínskou lidovou
republikou a ve vztahu k Tchaj-wanu se soustřeďuje na rozvoj dvoustranné expertní
spolupráce v ekonomicko-obchodní, kulturní, vědecké, školské a turistické oblasti. ČR je zde
zastoupena Ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-pcheji.
Vzájemné ekonomické vztahy
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19 846 381

26 835 323

26 664 154
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1) ČSÚ, únor 2008 (údaje o zahraničním obchodě)

Charakter obchodních vztahů s Tchaj-wanem v roce 2007 nikterak nevybočil
z dlouhodobého trendu: došlo k dalšímu prohloubení deficitu obchodní bilance o 12 %.
Pokračoval příliv tchajwanských investic do ČR, koncem roku byla zahájena výstavba již
druhého závodu na výrobu počítačů.
V březnu 2007 bylo oznámeno, že mezi ČR a Tchaj-wanem bylo dosaženo dohody
o vzájemném uznávání

ekologických značek a o pomoci tchajwanské strany českým

orgánům při zpracování dokumentů potřebných pro vydávání ekologických značek výrobcům.
Dohoda, podepsaná koncem roku 2006, též zmocňuje Tchaj-wan k posuzování žádostí
o ekologické značky předkládané tchajwanskými firmami, které chtějí vyvážet zboží nebo
služby do ČR. V říjnu 2007 byla v Tchaj-pcheji mezi úřady pro civilní letectví ČR a Tchajwanu podepsána dohoda o výměně leteckých přepravních práv, která by měla umožnit

zavedení přímého leteckého spojení Prahy s Tchaj-pchejí prostřednictvím společnosti China
Airlines.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky a tržní výrobky tříděné
hlavně podle materiálu, v dovozu dominovaly rovněž stroje a dopravní prostředky a dále
průmyslové spotřební zboží.
Kulturní vztahy
Česká kultura byla od listopadu 2007 do začátku roku 2008 na Tchaj-wanu úspěšně
prezentována Výstavou tradičních českých loutek ve spolupráci Ministerstva kultury ČR
a Rady pro kulturní záležitosti (Council of Cultural Affairs) Tchaj-wanu.

FILIPÍNY
(Filipínská republika)
V roce 2007 pokračoval úspěšný rozvoj česko-filipínských vztahů. ČR na Filipínách
zahájila realizaci dalšího rozvojového projektu a v Praze proběhly pravidelné meziministerské
konzultace na úrovni náměstků ministra zahraničních věcí. Utužování vzájemných vztahů
napomáhají rovněž dvě významná historická pouta. Od 16. století je na Filipínách uctíváno
Pražské jezulátko a nejlepším přítelem filipínského národního hrdiny J. Rizala byl litoměřický
občan F. Blumentritt. V této souvislosti lze za významný příspěvek k budování českofilipínských vztahů považovat rovněž návštěvu delegace vedení Řádu rytířů J. Rizala
v Litoměřicích.
Návštěvy představitelů Filipínské republiky:
•

30. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí E. Basilio.

Vzájemné ekonomické vztahy
Český vývoz na Filipíny za posledních pět let stabilně stoupá, naopak dovoz
filipínského zboží do ČR klesá, nicméně obchodní bilance zůstává nadále pasivní. Filipínský
export je

reprezentován dovozem levných elektronických komponentů a paměťových

jednotek do ČR. Tato situace je výsledkem působení zahraničních investorů v ČR, kteří

v rámci investičních pobídek přenesli své výrobní kapacity do ČR a využívají dvojí
komparativní výhodu – levné filipínské komponenty a relativně levnou českou pracovní sílu
pro výrobu hotových elektronických výrobků.
Hlavní vývozní komodity ČR: integrované elektronické obvody a jiné součástky,
elektrické kondenzátory, výrobky z plastů, vodní turbíny, vodní kola a regulátory.
Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení pro automatické zpracování dat, elektronické
komponenty, optická vlákna, kabely, čočky, hranoly, kaučuk, textilní výrobky.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byly na Filipínách realizovány dva projekty v celkové hodnotě
8,1 mil. Kč. Jednalo se o projekt v sektoru průmyslového rozvoje „Pomoc při opatřeních
zajišťujících dodávku pitné vody pro Manilu“ za 6,3 mil. Kč a o projekt „Zlepšení
odpadového hospodářství v Naga City“ v sektoru životního prostředí za 1,8 mil. Kč. Celkový
rozpočet na tyto projekty na léta 2006 – 2010 činí 48 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti, tři v bakalářském a jeden
v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena
dvě stipendia.
Kulturní vztahy
V březnu darovalo velvyslanectví ČR na Filipínách vysvěcenou repliku Pražského
jezulátka kardinálovi Filipín G. Rosalesovi. V říjnu byla v Litoměřicích založena první
pobočka Řádu rytířů J. Rizala na území ČR.

INDIE
(Indická republika)
Vzájemné vztahy navazují na tradici dlouhodobého a bezproblémového přátelství
mezi oběma národy, o jejichž rozvoj v průběhu novodobých dějin usilovaly takové osobnosti
jako D. Néhrú, I. Gándhí, V. Havel aj. Současné česko-indické vztahy vykazují vzestupnou
tendenci a vyznačují se vysokou úrovní vzájemných kontaktů s převahou návštěv z ČR.

U příležitosti oslav 60. výročí navázání diplomatických styků se v roce 2007 uskutečnily
pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga a předsedy Senátu PČR
P. Sobotky, které výrazným způsobem posílily dynamiku vzájemných vztahů a připravily
podmínky pro jejich rozvoj, a to zejména v oblasti obchodní a ekonomické.
V roce 2007 probíhala pokračující, resp. přípravná jednání v oblasti smluvní základny
týkající se smlouvy o sociálním zabezpečení, dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic,
dohody o spolupráci v obranném průmyslu a programu spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy
a kultury. Dále byla koncem roku 2007 iniciována vzájemná spolupráce diplomatických
akademií.
Návštěvy představitelů ČR:
•

11. - 15. 3. 2007 -

pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí

H. Bambasové;
•

18. - 21. 11. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;

•

2. - 6. 12. 2007 - pracovní návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky.

Vzájemné ekonomické vztahy
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Těžiště vzájemných vztahů je v oblasti dynamicky se rozvíjející obchodní
a ekonomické spolupráce. Indie byla v roce 2007 podle obratu zahraničního obchodu
29. největším obchodním partnerem České republiky. Vzájemný obchod se velmi přiblížil
očekávané magické hranici jedné miliardy USD a bilance je již několikátým rokem aktivní.
V roce 2007 však neočekávaně rychle rostl indický dovoz do ČR (o 36,3 %). Velký podíl na

tom má především dovoz bezešvých ocelových trubek, který se na celkovém indickém
dovozu podílel 12,99 % a oproti předchozím letům skokově narostl. V roce 2007 byla
navázána další partnerství indických a českých podniků.
Hlavní vývozní komodity ČR: karoserie a další součásti osobních vozidel, motory
a převodovky pro osobní vozidla, nákladní vozidla, textilní stroje, obráběcí stroje,
heterocyklické sloučeniny, elektrické motory a generátory.
Hlavní dovozní komodity ČR: bezešvé ocelové trubky, válcované profily, části
elektromotorů, transformátory, léčiva, bavlněná příze a trička, obuv, nenahraná média pro
záznam zvuku, elektrické kabely.
Rozvojová spolupráce
Česká republika poskytla Indii v akademickém roce 2007/2008 jedno stipendium.
Celkem koncem roku 2007 v ČR studovalo osm studentů, dva v bakalářském, dva
v magisterském a čtyři doktorandském studijním programu.
Kulturní vztahy
Výstava „Czech Art Nouveau“ byla instalována v lednu 2007 v prostorách butiku
Tarini. Sortiment indických stylových textilií a uměleckých předmětů prodejny a exponáty
výstavy manifestovaly ideu Muchova úsilí o harmonickou syntézu umění pro každodenní
život.
Na filmovém festivalu „Little Europe“, který je organizován Fakultou slavistiky
Dillíské univerzity, studenti shlédli český film Babí léto. Česká republika byla zastoupena
filmem Tři oříšky pro Popelku na „Mezinárodním festivalu filmů pro děti“, který se konal
v Kalkatě. Film Hanele byl součástí přehlídky „12. Filmového festivalu Evropské uni“, který
se konal v období od dubna do května 2007 v Dillí, Pune, Kozhikode a Kalkatě. V listopadu
2007 byla prezentována „Retrospektiva filmového díla K. Kachyni“ v programu
„International Forum of New Cinema“ Kalkatského filmového festivalu. Promítnuto bylo osm
filmů (Smrt mouchy, Setkání v červenci, Malá mořská víla, Král Šumavy, Kráva, Směšný pán,
Už zase skáču přes kaluže, Hanele).

Výstava „Současná česká divadelní architektura“ byla součástí přehlídky European
Cultural Weeks. Rozmanité kulturní akce byly pořádány převážně v Dillí v termínu od
listopadu do prosince 2007.
V dětské výtvarné soutěži „Lidice 2007“ byly oceněny výtvarné práce 22 indických
dětí. V Šankarově mezinárodní výtvarné soutěži 2006 medaile obdrželo 26 českých výherců.

INDONÉSIE
(Indonéská republika)
Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Indonésií jsou velmi dobré a dlouhodobě
bezproblémové. Jejich základem je především tradice hospodářské spolupráce. Byly rovněž
vytvořeny podmínky pro úspěšný rozvoj spolupráce v oblasti obrany. O intenzitě vzájemných
vztahů svědčí poměrně vysoká frekvence bilaterálních návštěv. ČR je v Indonésii aktivní
rovněž v rámci humanitární a rozvojové spolupráce.
Návštěvy představitelů ČR:
21. - 26. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální
politické otázky J. Bašty;
•

11. - 14. 11. 2007 - pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana.

Návštěvy představitelů Indonésie:
•

24. 9. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí E. Hariyadhiho;

•

4. - 7. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Komise I (pro zahraniční styky, obranu,
komunikaci a informatiku) indonéského parlamentu, vedená jejím předsedou
T. Sambuagou.

Vzájemné ekonomické vztahy
Náš obchod s Indonésií má mnohaletou tradici a v poslední době se úspěšně rozvíjí.
V listopadu 2007 se uskutečnila pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu M. Římana do
Indonésie. Dne 12.11.2007 byla ministrem M. Římanem a ministrem zahraničních věcí

Indonésie H. Wirayudou podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České
republiky a vládou Indonéské republiky. Tato dohoda dává vzájemné ekonomické spolupráci
moderní právní rámec.
Hlavní vývozní komodity ČR: sloučeniny dusíku, telekomunikační zařízení, kotle,
kohouty, ventily a armatury pro potrubí, textilní a kožedělné stroje a jejich díly, čerpadla
a kompresory.
Hlavní dovozní komodity ČR: přírodní kaučuk, zařízení k automatickému zpracování
dat, telekomunikační zařízení, přístroje k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku, obuv.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské
spolupráci, Jakarta, 12. 11. 2007.

Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byly v Indonésii realizovány čtyři projekty v celkové hodnotě
6,8 mil. Kč. Jednalo se o projekt v sektoru zemědělství „Vybudování konzultačního
a poradenského centra pro oblast zemědělského a environmentálního inženýrství na univerzitě
UNITA v Tarutungu“ za 1,2 mil. Kč a o tři projekty v sektoru dopravy „Řešení dopravní
obsluhy v Yogyakartě: Vypracování komplexní studie řešení dopravní situace a zlepšení
dopravní obslužnosti regionu Yogyakarta“ za 2 mil. Kč, „Zpracování studie rozšíření
přistávací dráhy letiště Adisucipto v Yogyakartě“ za 3 mil. Kč a „Strategická studie možností
rozvoje letecké dopravy na Jávě se zvláštním zřetelem na provincii Yogyakarta“ za 600 tis.
Kč. Celkový rozpočet na tyto projekty na léta 2005 – 2008 činí 18 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti v magisterském studijním
programu. Na akademický rok 2007/2008 byla přidělena dvě stipendia. Na základě
memoranda o porozumění mezi ČVUT Praha a Technologickým institutem v Bandungu
studovalo v roce 2007 na Technologickém institutu šest českých studentů a v Praze dva
indonéští studenti.

Kulturní vztahy
V indonéském hlavním městě Jakartě a v centru javánské kultury Yogyakartě proběhla
v listopadu výstava české výtvarnice O. Pětivoké.

JAPONSKO
Pro Českou republiku je Japonsko jedním z nejvýznamnějších partnerů na asijském
kontinentu jak v ekonomické, tak v politické oblasti. Ve vzájemných vztazích mají tradičně
významné postavení silné kulturní vazby vzhledem k oblibě jak české kultury v Japonsku, tak
tradičních forem japonského umění v ČR. Prohlubuje se oboustranná snaha zvýšit spolupráci
v oblastech vědy, techniky, výzkumu a vývoje. Příliv japonských investic do ČR pokračoval
i v roce 2007.
Návštěvy představitelů ČR:
13. – 16. 2. 2007

– oficiální návštěva prezidenta republiky V. Klause;

10. – 19. 3. 2007

– pracovní návštěva delegace Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR;
22. – 24. 4. 2007

– pracovní návštěva náměstka ministra dopravy I. Vykydala;

21. – 25. 5. 2007

– pracovní návštěva náměstka ministryně školství, mládeže

a tělovýchovy P. Komárka.
Návštěvy představitelů Japonska:
19. – 20. 8. 2007 – pracovní návštěva delegace Kontrolního a administrativního
výboru Dolní komory Parlamentu;
22. – 23. 8. 2007 – pracovní návštěva delegace Rozpočtového výboru Dolní komory
Parlamentu.
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Japonsko patří v současné době mezi nejvýznamnější ekonomické partnery České
republiky. Bilaterální hospodářské vztahy jsou patrně nejlepší za celé poválečné období.
V roce 2007 pokračoval příliv japonských investic do ČR, i když s patrnou tendencí ke
zpomalování (bylo oznámeno osm projektů). Kumulovaná hodnota investic činí cca 60 mld.
Kč a zaměstnává v ČR cca 43 tisíc pracovníků. Japonsko se tak udrželo na jednom z předních
míst v přílivu investic do ČR; v počtu projektů na třetím místě za SRN a USA, ve výši
investic na druhém místě za SRN a v počtu plánovaných pracovních míst na třetím místě za
SRN a USA.
Obchodní bilance za rok 2007 skončila záporným saldem ve výši cca 67 mld. Kč, což
představuje nárůst o 24 % oproti předchozímu roku.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, silniční
vozidla, stroje a zařízení k výrobě energie.
Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci
zvuku, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, silniční vozidla.

Kulturní vztahy
Česká kultura se v Japonsku tradičně prezentuje na vysoké umělecké úrovni a za
velikého zájmu publika. Vysoké oblibě se těší především česká klasická hudba. Významná
byla zvláště vystoupení Státní opery Praha v říjnu 2007 a koncertní turné České filharmonie
v listopadu 2007. V propagaci české kultury hraje klíčovou úlohu České centrum, které bylo
otevřeno v areálu velvyslanectví v Tokiu. Za první rok své existence uskutečnilo přes
40 kulturních akcí zahrnujících mj. výstavy, prezentace, workshopy, přednášky, projekce,
koncerty, salon kulturní výměny a česko-japonský filmový festival.
Mezi Japonskem a Českou republikou se uskutečnila výměna čtyř vysokoškolských
studentů na dvouletá stipendia. Pět japonských studentů se zúčastnilo Letní školy slovanských
studií. Další stipendia byla poskytnuta českým studentům zejména technických oborů
a japanologie.

KAMBODŽA
(Kambodžské království)
Současné bilaterální vztahy s Kambodžou se postupně rozvíjejí. Nový impuls dostaly
česko-kambodžské vztahy v roce 2004 s nástupem krále Norodoma Sihamoniho, který
studoval v Praze, na trůn. Vztahy se rozvíjejí zejména v oblasti humanitární a rozvojové
pomoci, kulturní oblasti a cestovního ruchu.
Návštěvy představitelů ČR:
•

30. 9. - 3. 10. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra financí E. Janoty.

Vzájemné ekonomické vztahy
Kambodža patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země a také úroveň obchodní výměny
mezi ČR a Kambodžou dosahuje velmi malých objemů. Mezi obchodními partnery ČR
obsadila Kambodža 115. místo (celkový obrat vzájemného obchodu), resp. 90. místo (dovoz
ČR) a 177. místo (vývoz ČR).

V legislativní oblasti byl pokračovala finální jednání Dohody o restrukturalizaci
a splacení dluhu Kambodžského království vůči České republice a byla dokončena jednání
o Dohodě o podpoře a ochraně investic.
Hlavní vývozní komodity ČR: antény, pneumatiky pro jízdní kola, pračky, žehlící
stroje.
Hlavní dovozní komodity ČR: textilní výrobky, obuv, jízdní kola.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 proběhla v Kambodži realizace jednoho projektu v sektoru životního
prostředí „Rozšíření infrastruktury pro udržitelný rozvoj turistiky za kulturními památkami
Angkoru“ v hodnotě 1,5 mil. Kč. Celkový rozpočet projektu v letech 2006 – 2007 činil
2,9 mil. Kč.
Velvyslanectví ČR v Bangkoku realizovalo v roce 2007 v Kambodži malý lokální
projekt z oblasti vzdělávání „Stavba základní školy krále Sihamoniho ve vesnici Wat
Kirisraasong“ v hodnotě 1 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti, dva v bakalářském a dva
v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena dvě
stipendia.
Kulturní vztahy
V dubnu proběhla v Kambodži návštěva českého fotbalového klubu Amfora, který se
utkal s týmem bývalých olympijských reprezentantů Kambodže. Návštěva se uskutečnila na
základě osobního pozvání kambodžského krále Norodoma Sihamoniho v návaznosti na jeho
návštěvu v ČR na podzim 2006. V rámci následného kulturního vystoupení pro představitele
vlády, bývalé studenty v Československu a další zájemce v divadle Chaktomuk v Phnom
Penhu byla prezentována výstava fotografií zachycující historii česko-kambodžských vztahů
a návštěvu kambodžského krále v ČR.
V rámci Filmového festivalu EU v Phnom Penhu byl promítnut úspěšný český film
Musíme si pomáhat.

KAZACHSTÁN
(Republika Kazachstán)
Těžištěm česko-kazašských vztahů byla spolupráce v obchodní a ekonomické oblasti.
O jistém oživení bilaterální relace v politické oblasti lze hovořit v návaznosti na realizované
výměny návštěv. Stále zbývá vyřešit problém kazašského dluhu vůči České republice. V říjnu
2007 ukončilo Velvyslanectví ČR svou činnost v Almaty a přesunulo se do hlavního města
Astany. V Almaty byla zřízena Pobočka Velvyslanectví ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
•

25. – 28. 3. 2007 – návštěva předsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR
J. Vidíma;

•

7. – 11. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty.

Návštěvy představitelů Kazachstánu:
•

5. – 7. 4. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro mezinárodní záležitosti,
obranu a bezpečnost Mažilisu v čele s předsedou S. Abdrachmanovem.

Vzájemné ekonomické vztahy
Kazachstán je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky

ze zemí

Střední Asie a ve vzájemných bilaterálních vztazích převládá zejména ekonomická dimenze.
Objem výměny zboží se v posledních pěti letech úspěšně rozvíjí. České podniky se zajímají
o projekty modernizace kazachstánské infrastruktury, o dodávky technologií do budovaných
nových výrobních kapacit a o výstavbu nových objektů.
Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, montážní komponenty
osobních automobilů Škoda, farmaceutické výrobky, rozvodové přístroje pro vysoké napětí,
výrobky z buničiny a papíru, hliník a výrobky z hliníku, čerpadla, dřevotřískové desky.
Hlavní dovozní komodity ČR: minerální paliva, fosfor a selen, surová bavlna,
zkapalněný propan a butan, feroslitiny, tabák.

Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl v Kazachstánu realizován projekt „Ochrana biodiverzity jižního
Altaje v kontextu současných environmentálních transformací a socio-ekonomického
rozvoje“ spadající pod sektor životního prostředí. Celková hodnota tohoto projektu v letech
2005-2007 činila 9,7 mil. Kč, v roce 2007 byly vyčerpány 3 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem dvanáct studentů, šest v bakalářském, pět
v magisterském a jeden v doktorském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008
byla přidělena čtyři stipendia.

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
V roce 2007 došlo k oživení vzájemných vztahů zejména v oblasti školství, kultury
a mezilidských výměn, větší intenzitu zaznamenal rovněž ekonomický rozměr českokorejských vztahů. Spolupráce v politické oblasti zůstává s ohledem na vývoj otázky
denuklearizace Korejského poloostrova na úrovni předešlých let.
Vzájemné ekonomické vztahy
Ekonomické vztahy s KLDR spočívají především ve vzájemném obchodu, jehož saldo
je dlouhodobě pasivní. Zatímco dovoz z KLDR narostl meziročně o 30 %, propad vývozu
o 338 % ukázal, že prudký nárůst této položky v roce 2006 byl jednorázovým výkyvem,
nikoli tendencí.
Hlavní vývozní komodity ČR: strojní zařízení, elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče.
Hlavní dovozní komodity ČR: výrobky z plastů, elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče a oděvní výrobky a doplňky.
Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem 27 studentů, čtrnáct v bakalářském
a třřináct v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 bylo
přiděleno pět stipendií.

Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 28. 8. 2007 poskytnutí finanční humanitární
pomoci Korejské lidově demokratické republice ve výši 500.000 Kč. Tato pomoc byla
poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného
půlměsíce (IFRC) na léky obyvatelstvu postiženému záplavami.
Kulturní vztahy
S úspěchem se setkala putovní výstava o památkách UNESCO České republiky,
pořádaná od srpna do října ve městech Pchjongjang, Nampcho a Wonsan.

KOREJSKÁ REPUBLIKA
Korejská republika patří mezi nejdůležitější partnery České republiky ve východní
Asii. V roce 2007 došlo k dalšímu rozvoji vzájemných styků v oblasti školství, kultury,
vědecko-technické spolupráce a cestovního ruchu a byly navázány přímé kontakty mezi
městy. Těžištěm spolupráce zůstává především ekonomická oblast. Impulsem k jejímu
dalšímu rozvoji bylo zahájení výstavby automobilky Hyundai na severní Moravě.
Návštěvy představitelů ČR:
•

18. - 20. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra informatiky a vnitra
L. Ptáčkové-Melicharové.

Návštěvy představitelů Korejské republiky:
•

26. 4. 2007 – účast hlavního poradce prezidenta KR Kim Byong-joona na slavnostním
zahájení výstavby továrny Hyundai, byl přijat premiérem M. Topolánkem;

•

27. 11. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Shim YoonJoe;

•

14. - 16. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro národní obranu Národního
shromáždění KR, vedené předsedou Hye-young Wonem;

•

28. 6. 2007 - přijetí ministra vládní administrativy a vnitra KR Park Myung-jae
náměstkyní ministra vnitra L. Ptáčkovou-Melicharovou.

Vzájemné ekonomické vztahy

2005

2006

2007

podíl na celkových
ukazatelích r. 2007 (%)

obrat

tis. Kč
index oproti min. roku

16 285 210
102,4

18 917 712
116,1

25 944 962
137,1

0,5

vývoz

tis. Kč
index oproti min. roku

2 316 791
158,34

2 734 254
118,0

4 595 173
168,0

0,2

dovoz

tis. Kč
index oproti min. roku

13 968 419
96,8

16 183 458
115,85

21 349 789
131,9

0,9

saldo

tis. Kč

-11 651 628

-13 449 204

-16 754 615

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Postavení Korejské republiky v investiční a obchodní spolupráci ČR se zeměmi
východní Asie se v porovnání s rokem 2006 nadále upevnilo. Celkovým objemem obratu se
Korejská republika v současné době řadí na 24. místo, což je nejlepší umístění za posledních
deset let.
Přestože deficitní vývoj vzájemné obchodní bilance pokračoval i v roce 2007, byl
tento rok ve srovnání s předcházejícími mimořádně úspěšný. V porovnání s rokem 2006 došlo
k nárůstu objemu vývozu o 68 %. Dovoz ve stejném období rostl pomaleji, a to o 32 %.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky těžkého strojírenství, elektrotechnické
součástky a náhradní díly dopravních prostředků. Překvapivě se na druhé místo, co do
objemu, zařadil vývoz hraček.
Hlavní dovozní komodity ČR: vyspělá spotřební elektrotechnika a její součásti, osobní
automobily a jejich náhradní díly.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou,
Praha, 14. 12. 2007.

Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkemdva studenti v magisterském studijním
programu. V akademickém roce 2007/2008 bylo přiděleno jedno stipendium.

Kulturní vztahy
Mezi oběma zeměmi existují intenzivní vztahy v oblasti kultury. V roce 2007
vystupovali v KR Kühnův dětský sbor, soubor Bambini di Praga, Talichovo kvarteto,
P. Šporcl a Státní opera Praha. Oblibu původních českých

muzikálů potvrdilo úspěšné

uvedení korejské verze Hamleta J. Ledeckého v Soulu. Na festivalu etnické hudby v Ulsanu
byla skvěle přijata skupina Gipsy.cz. Nezanedbatelnou roli hraje rovněž výměna filmů –
v roce 2007 se v Soulu uskutečnila přehlídka filmů režiséra J. Menzela.
Ke kulturní výměně přispívají rovněž Institut českých a slovenských studií na
universitě Hankuk a Ústav dálného východu FF UK. V KR studuje češtinu jako hlavní obor
přibližně 120 studentů.

KYRGYZSTÁN
(Kyrgyzská republika)
Vzájemné vztahy nejsou zatíženy otevřenými problémy. Základem vzájemné
spolupráce je obchodně-ekonomická oblast. Kyrgyzská strana projevuje snahu o oživení
vztahů na bilaterální úrovni. Dne 1. 11. 2007 byl v Praze slavnostně otevřen Honorární
konzulát Kyrgyzské republiky v ČR.
Návštěvy představitelů ČR:
•

28. – 30. 3. 2007 – návštěva deleegace Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny
PČR;

•

14. – 18. 12. 2007 – pobyt členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění
OBSE v Kyrgyzstánu.

Návštěvy představitelů Kyrgyzstánu:
•

1. 11. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí E. Ibraimova.

Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl v Kyrgyzstánu realizován projekt „Analýza rizik a omezení důsledků
protržení hrází vysokohorských jezer“ spadající pod sektor životního prostředí. V roce 2007

byly na projekt vyčerpány 2,7 mil. Kč, celkový rozpočet projektu pro léta 2007-2009 činí
13,2 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkedevět studentů, tři v bakalářském, tři
v magisterském a tři v doktorském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla
přidělena dvě stipendia.

MALAJSIE
Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Malajsií jsou velmi dobré a v uplynulém
období se dále úspěšně rozvíjely na bilaterální i multilaterální úrovni. Malajsie představuje
pro ČR významného partnera v oblasti jihovýchodní Asie. Vztahy mezi oběma zeměmi dále
posilují rovněž v kontextu prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Sdružením států
jihovýchodní Asie ASEAN. Větší možnosti se nabízejí ve využití potenciálu pro obchodní
a ekonomickou spolupráci.
Návštěvy představitelů ČR:
•

20. - 22. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu
M. Tlapy;

•

2. - 8. 12. 2007 – pracovní návštěva náčelníka generálního štábu Armády ČR
V. Picka.

Návštěvy představitelů Malajsie:
•

21. - 22. 1. 2007 – návštěva generálního tajemníka MZV Rastama Mohameda Isy;

•

18. - 20. 5. 2007 – pracovní návštěva ministra zdravotnictví Chua Soi Leka;

•

13. - 18. 6. 2007 – pracovní návštěva ministra lidských zdrojů Fong Chan Onna;

•

18. - 20. 9. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Syeda Hamida Albara;

•

21. - 23. 10. 2007 - pracovní návštěva ministra plantážní výroby a komodit P. Chin
Fah Kui.

Vzájemné ekonomické vztahy
2005
Obrat

tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč
index oproti min. roku
tis. Kč
index oproti min. roku

Vývoz
Dovoz
Saldo

12 792 160
80,6
1 389 111
130,4
11 403 050
77,0
- 10 013 940

2006
16 086 188
125,8
1 280 250
92,2
14 805 937
129,8
- 13 525 689

2007
18 773 989
116,7
1 288 728
100,7
17 485 262
118,1
- 16 196 536

Podíl na
celkových
ukazatelích roku
2007 (%)
0,4
0,05
0,7

Zdroj: ČSÚ, březen 2008

Nepříznivá obchodní bilance související především s dovozem dílů a součástek pro
montáž a výrobu počítačů na území ČR se prohloubila. Podle podílu na celkovém objemu
zahraničního obchodu ČR zaujímal obchod s Malajsií 30. místo z hlediska obratu, 22. místo
v dovozu a 61. místo ve vývozu.
Hlavní vývozní komodity ČR: papír, lepenka a výrobky z nich, chemikálie a výrobky
z umělé hmoty, zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku, elektrická
zařízení a přístroje, nábytek a sušené mléko.
Hlavní dovozní komodity ČR: tradičně elektrická a elektronická zařízení a přístroje
(procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat
(zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení a z nestrojírenských komodit surový
kaučuk.
Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí schválil dne 25. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární
pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii ve výši 400 tis. Kč. Tato pomoc byla poskytnuta
prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia na poskytování zdravotní péče
uprchlíkům.
Kulturní vztahy
České velvyslanectví v Kuala Lumpuru uspořádalo v roce 2007 dvě výstavy fotografií
– v únoru z díla M. Cajse a v listopadu výběr fotografií Prahy J. Všetečky. V březnu
vystoupila na „Mezinárodním literárním festivalu“ v Kuala Lumpuru spisovatelka
E. Kriseová. V září se v Kuala Lumpuru uskutečnil charitativní koncert Prague Sinfonia

Orchestra pod vedením dirigenta Ch. Bendy. U příležitosti oslav 26. výročí založení
Malajsijské národní agentury pro rozvoj filmu (National Film Development Corporation
Malaysia) se uskutečnilo promítání filmu Kolja režiséra J. Svěráka. ČR se podílela také na
tradičním „Filmovém festivalu zemí EU“ v Malajsii, kde představila film Tmavomodrý svět.
Českou hudební scénu v Malajsii reprezentoval hráč na bicí P. Fajt, který v prosinci vystoupil
na mezinárodním jazzovém festivalu na ostrově Penang a v Kuala Lumpuru.
Pokračuje úspěšná bilaterální spolupráce v oblasti školství. Druhým rokem jsou
vysíláni malajsijští studenti na lékařské fakulty v Praze, Hradci Králové a Olomouci.
V současné době v ČR studuje více než 150 studentů z Malajsie. ČR se rovněž zúčastnila
„Veletrhu vysokého školství Evropské unie v Malajsii“, kde byla zastoupena Univerzitou
Karlovou, Mendelovou univerzitou z Brna a Národní agenturou pro evropské vzdělávací
programy MŠMT.

MALEDIVY
(Republika Maledivy)
Oficiální politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Maledivami jsou
v současnosti velice skromné. V listopadu 2007 uskutečnil krátkou pracovní návštěvu
Malediv ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg.
Návštěvy představitelů ČR:
•

22. 11. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga.

Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijním programu.
V akademickém roce 2007/2008 se Maledivám vládní stipendia již nenabízela.

MONGOLSKO
Mezi Mongolskem a Českou republikou panují tradičně velmi dobré vztahy. ČR
považuje Mongolsko za významného partnera a oceňuje jeho úspěchy při transformaci
společnosti po roce 1990. Zájem ČR o Mongolsko potvrzuje i skutečnost, že od září 2007

bylo Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru posíleno o diplomata na obchodně-ekonomickém
úseku. Mongolsko je jednou z osmi prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Česká republika patří k nejvýznamnějším zahraničním investorům v Mongolsku.
Návštěvy představitelů ČR:
•

19.- 22. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR,
vedené jeho předsedou J. Vidímem.

Návštěvy představitelů Mongolska:
•

12.–16. 9. 2007 – návštěva delegace Státního velkého churalu, vedené předsedou
D. Lundédžancanem;

•

9. 10. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Ts.Tsolmona.

Vzájemné ekonomické vztahy
Mezi Mongolskem a Českou republikou panují tradičně velmi dobré vztahy, které
nejsou zatíženy žádnými problémy. Je však obecně konstatována nízká úroveň obchodního
obratu. Mezi oběma zeměmi existuje kvalitní smluvní základna, která je předpokladem
dalšího rozvoje vzájemných ekonomických vztahů. České firmy se mohou uplatnit v oblasti
hledání nových zdrojů vody a zařízení pro čerpání a čištění vody.
Usnesením vlády ČR č. 664 ze dne 1.6.2005 byl schválen „Program rozvojové
spolupráce ČR a Mongolska na léta 2006 až 2010“. V současnosti je v zemi realizováno
šestnáct rozvojových projektů v celkové hodnotě přesahující 277 mil. Kč. Projekty jsou
směřovány do prioritních oblastí (vodohospodářství, ekologie, zpracovatelský průmysl,
zemědělství, energetika, sociální oblast).
Hlavní vývozní komodity ČR: potravinářské výrobky, dopravní prostředky, stavební
materiály a výrobky související se stavebnictvím.
Hlavní dovozní komodity ČR: textilní výrobky a kůže.

Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Průmyslový
rozvoj

Sociální
rozvoj
Zemědělství

Životní
prostředí

Celkem

Realizátor

Doba
realizace

Čerpání v r.
2007 (v tis.
Kč)

Zřízení technoparku pro výuku
točivých strojů na Mongolské
univerzitě – II. etapa
Závod na zpracování masa a kůží

ZAT,a.s. Příbram

20062010

2 500

Celkový
rozpočet
projektu (v tis.
Kč)
15 000

AlphaCon, s.r.o. Praha

4 000

27 440

Modernizace technického vybavení a
rozvoj lidských zdrojů v nemocnici v
Ulánbátaru
Čistička odpadních vod v kožedělném
závodě v Darchanu
Dodávka vodohospodářských celků
pro oblasti s nedostatkem pitné vody
Modernizace pohonů a řízení bloku
elektrárny č.4 v Ulánbátaru
Obnova výrobního zařízení malého
závodu na zpracování kůží
Příprava a zavedení studijního
programu Sociální práce, Ulánbátar

Hospimed,s.r.o. Praha

20062010
20062010

4 927

27 440

20062010
GEOtest,a.s. Brno
20062010
ZAT,a.s. Příbram
20032010
AplphaCon, s.r.o. Praha 20072010
Charita Česká republika 20062010

5 100

27 440

3 970

27 440

6 000

64 000

2 300

12 500

2 650

12 100

20062009

4 100

9 980

Obnovení rostlinné výroby
Mendelova zemědělská
v semiaridních oblastech severní Gobi a lesnická univerzita
Brno
Zlepšení rostlinné produkce
ADRA
v provincii Dornogobi

20062009

2 500

6 200

20072009

1 300

12 000

Označování zvířat v Centrálním
regionu

Česká zemědělská
univerzita Praha

20072009

1 000

9 700

Zajištění zdrojů a dodávek pitné vody
v nově osídlovaných částech města
Ulánbátar
Zásobování města Erdenet a jeho
okolí pitnou vodou

Vodní zdroje,a.s.

20062008

7 424

24 290

Geomin družstvo

20062008

3 500

12 799

Posouzení environmentálních rizik
kontaminace rtutí při těžbě ložisek
v povodí řeky Selenge
Obnova a zajištění vodních zdrojů
v polopouštních oblastech provincie
Suchbátar

Geomin družstvo

20062008

3 000

9 821

Geomin družstvo

20072009

2 030

13 030

56 301

311 180

Podpora výroby vajec a drůbežího
masa v drůbežárně Bochog

Eurosound, s.r.o. Praha

AlphaCon,s.r.o. Praha

Malé lokální projekty při ZÚ
Sektor
Název projektu
ZÚ
Ulánbátar

Modernizace Dětského centra
pro vzdělávání opuštěných dětí
Zvýšení počtu pracovních míst
tělesně postiženým osobámnavýšení rozpočtu
Pomoc při modernizaci
nemocnice Rinčinlumbe

Realizátor

Doba
realizace
2007

Objem čerpání
v r. 2007 (v tis.
Kč)
350

Celkový
rozpočet (v
tis. Kč)
x

Dětské centrum pro vzdělávání
opuštěných dětí, obvod
Bajanzurkh
„TUMUR“ Foundation support
for people with wheel chair of
Mongolia
Nemocnice v Rinčinlumbe
Chubsugulského kraje

2007

340

x

2007

310

x

1 000

x

Celkem

Vládní stipendia
Počet stipendistů

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
18
11
5

CELKEM Mongolsko

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
34
57 301

Kulturní vztahy
V dubnu a prosinci 2007 se uskutečnilo slavnostní předání medailí a diplomů
mongolským dětem, které byly oceněny v rámci 34. a 35. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy „Lidice 2006“ a „Lidice 2007“.

MYANMAR/BARMA
(Myanmarský svaz)
Vztahy ČR a Myanmaru/Barmy jsou v oblasti politické i ekonomické ve fázi
dlouhodobé stagnace a omezily se pouze na udržování základní úrovně kontaktů. Otázka
lidských práv v Myanmaru/Barmě patří mezi priority zahraniční politiky ČR. ČR poskytuje
humanitární pomoc zejména utečencům z Myanmaru/Barmy a významně finančně podporuje
české projekty transformační spolupráce.
Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem dva studenti v magisterském studijním
programu.

Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 25. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární
pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii ve výši 400 tis. Kč. Tato pomoc byla poskytnuta
prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia na poskytování zdravotní péče
barmským uprchlíkům.
Dne 8. 10. 2007 ministr zahraničních věcí ČR schválil poskytnutí finanční humanitární
pomoci ve výši 2 mil. Kč barmským obětem a rodinám postiženým represemi. Tato pomoc
byla rozdělena, první část ve výši 1 mil. Kč byla realizována prostřednictvím organizace
Thailand Burma Border Consortium (TBBC) a druhá část ve výši 1 mil. Kč byla realizována
prostřednictvím britské organizace Humanitarian Aid Relief Trust (HART).
Dalších 300 tis. Kč na pomoc barmským uprchlíkům poskyto MZV ČR
prosřednictvím Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a konsorcia TBBC.
Transformační spolupráce
MZV ČR poskytlo Myanmaru/Barmě v roce 2007 v rámci transformační spolupráce
téměř 3,6 mil. Kč. Přibližně 2,9 mil. Kč bylo poskytnuto prostřednictvím humanitární
organizace Člověk v tísni na přímou podporu barmského demokratického hnutí. Projekty
zahrnovaly semináře o transformaci, podporu rozhlasové a televizní stanice Democratic Voice
of Burma a nezávislých barmských novinářů a disidentů, přímou podporu rodinám politických
vězňů, finanční pomoc barmským expertům v oblasti vzdělávání, stáže pro mladé barmské
aktivisty a akce na zvýšení povědomí o barmské otázce. Dalších 700 tis. Kč bylo poskytnuto
na projekty Barmského filmového centra realizované FAMU.
Kulturní vztahy
V červenci proběhl v Rangúnu již tradiční Seminář dokumentárního filmu za účasti
profesorů z pražské FAMU. Seminář se tentokrát zaměřil na základní a technické prvky
tvorby dokumentárního filmu a dvacet vybraných studentů vytvořilo pod dohledem českých
profesorů několik dokumentárních filmů o umění a kultuře současné Barmy.

NEPÁL
Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Nepálem jsou v současnosti velice
skromné. Důvodem pro nízkou intenzitu vztahů je dlouhodobě nestabilní politická,
bezpečnostní a ekonomická situace v zemi.
Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem dva studenti, jeden v bakalářském a jeden
v magisterském studijním programu.
Humanitární pomoc
V roce 2007 byla poskytnuta finanční humanitární pomoci Nepálu ve výši 2 mil. Kč.
Tato pomoc byla použita jako finanční příspěvek Nepálské společnosti červeného kříže
(NRCS) na zajištění pomoci obyvatelstvu postiženému záplavami.

NOVÝ ZÉLAND
Vzájemné vztahy byly v roce 2007 na dobré úrovni. Obě země mají shodná či blízká
stanoviska ke klíčovým mezinárodním otázkám, zejména ke spolupráci v multilaterální
oblasti a v boji proti terorismu. ČR plně využila kvótu nabízenou v rámci naplňování
bilaterální dohody o pracovních prázdninách.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy s Novým Zélandem jsou na dobré úrovni
a obchodní výměna se dynamicky zvyšuje. V roce 2007 vzrostla o 44 %, a to především
zásluhou českého exportu, který se zvýšil o 72 %. Český vývoz výrazně převažuje nad
dovozem. V roce 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky elektrotechnického průmyslu, hračky,
motorová vozidla, strojírenské výrobky, papír a sklářské výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: vlna, strojírenské výrobky, výrobky elektrotechnického
průmyslu maso, zelenina, ovoce, nápoje a ryby.

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmů, Praha, 26. 10. 2007.

Kulturní vztahy
Dochází k zintenzivnění vzájemné kulturní, školské a vědecké spolupráce. V důsledku
bezproblémového provádění dohody o pracovních prázdninách roste počet studentů ČR
pobývajících na Novém Zélandu. Podle posledních odhadů žije na Novém Zélandu cca jeden
tisíc českých krajanů.

PÁKISTÁN
(Pákistánská islámská republika)
Bilaterální vztahy České republiky a Pákistánu v posledních letech nastoupily
pozitivní trend a zdárně se rozvíjejí. Rok 2007 se vyznačoval jejich další intenzifikací
a vyvrcholením rostoucí dynamiky vzájemných vztahů byla návštěva české delegace vedené
předsedou vlády M. Topolánkem v květnu 2007. V rámci návštěvy se uskutečnila pokračující
jednání směřující k podepsání dohody o zamezení dvojímu zdanění, dohody o podpoře
a vzájemní ochraně investic a programu spolupráce mezi ministerstvy kultury. Zároveň byla
formou Memorand o porozumění dohodnuta vzájemná spolupráce akademií věd,
hospodářských

komor,

diplomatických

akademií

a

spolupráce

mezi

ministerstvy

zdravotnictví.
V roce 2007 byla zahájena příprava k otevření honorárních konzulátů ČR v Láhauru
a Karáčí.
Návštěvy představitelů ČR:
•

8. - 10. 5. 2007 - oficiální návštěva předsedy vlády M. Topolánka.

Návštěvy představitelů Pákistánu:
•

30. 10. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí A. Zéba.

Vzájemné ekonomické vztahy
Rok 2007 pokračoval ve vzestupné tendenci vzájemných ekonomických vztahů
a celkovém oživení bilaterální relace, které bylo nastartováno začátkem nového tisíciletí.
Pákistánský trh skýtá značný a doposud ne zcela prozkoumaný potenciál pro české exportéry.
Vzájemná obchodní výměna se v roce 2007 navýšila na 132 mil. USD oproti 72 mil. USD
v roce 2006, což představuje nárůst o 83 %.
Hlavní vývozní komodity ČR: textilní a obráběcí stroje, strojírenské výrobky,
energetická zařízení, bižuterie a výrobky ze skla, papír, chemické a farmaceutické výrobky.
Hlavní dovozní komodity ČR: kožené výrobky, textil, oděvy, sportovní potřeby.
Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl v Pákistánu realizován jeden trilaterální projekt „Odpadové
hospodářství ve městě Bagh“. Projekt byl realizován ve spolupráci s Evropskou komisí,
příspěvek ČR činil 2 mil. Kč.
Velvyslanectví ČR v Islamábádu realizovao v roce 2007 v Pákistánu malý lokální
projekt z oblasti sociálního rozvoje „Poskytnutí zjednodušené stavby pro samosprávu města
Bágh“ v hodnotě 530 tis. Kč.
Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijném programu.
Na akademický rok 2007/2008 nebyla Pákistánu žádná vládní stipendia nabídnuta.
Kulturní vztahy
Výtvarné soutěže „Lidice 2007“ se se svými kresbami zúčastnilo několik desítek
kašmírských dětí z oblasti města Bághu, kde je ČR dobře známa díky působení organizace
Člověk v tísni. Dva dětské účastníky z této části Kašmíru porota ocenila čestnými diplomy.
V dubnu 2007 v rámci neziskového festivalu evropského filmu Velvyslanectví ČR
v Islámábádu zorganizovalo promítání českého filmu Tmavomodrý svět.
V měsíci listopadu 2007 v rámci mezinárodního kulturního festivalu „World
Performing Arts Festival“, pořádaného každoročně v pákistánském městě Láhauru, vystoupily
dvě české umělecké skupiny – hudební skupina Čankišou a divadelní soubor Krepsko.

SINGAPUR
(Singapurská republika)
Vztahy mezi Českou republikou a Singapurem jsou bezproblémové a rozvíjejí se
úspěšně v různých oblastech. Těžištěm vztahů je obchodní a ekonomická oblast, což je
přirozeným důsledkem faktu, že Singapur plní roli obchodního a finančního centra
jihovýchodní Asie. ČR vykonávala v zemi ve druhé polovině roku 2007 zástupné
předsednictví. Rozvoj vzájemných vztahů pozitivně ovlivnilo rovněž konání výročního
summitu EU-ASEAN, který v Singapuru proběhl v listopadu 2007 a na jehož úspěšném
průběhu se významně podílela ČR prostřednictvím svého zastupitelského úřadu
vykonávajícího zástupné předsednictví EU.
Návštěvy představitelů ČR:
21. - 22. 11. 2007 – účast ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Summitu
EU-ASEAN.
Vzájemné ekonomické vztahy
Singapur je stabilně jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR v oblasti
jihovýchodní Asie a potenciálním důležitým investorem v ČR. V roce 2007 dosáhl roční obrat
vzájemného obchodu 12,3 mld. Kč, což je významný nárůst oproti roku 2006, kdy obrat
vzájemného obchodu činil 7,3 mld. Kč. Ve vzájemných vztazích přetrvává deficit, který
v roce 2007 činil 5,4 mld. Kč.
Hlavní vývozní komodity ČR: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronické
součástky.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje pro zpracování dat a jejich periférie, integrované
obvody a další elektronické součástky, přírodní kaučuk a pryskyřice, telekomunikační
zařízení.
Kulturní vztahy
V květnu ČR participovala na již 17. ročníku „Evropského filmového festivalu“
v Singapuru. V listopadu proběhl v Singapuru koncert českého varhaníka P. Kohouta.

SRÍ LANKA
(Srílanská demokratická socialistická republika)
Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Srí Lankou v posledních letech
stagnují, ale jsou korektní. Probíhá spolupráce v obranné oblasti. Na ostrově jsou aktivní
české nevládní humanitární organizace.
Návštěvy představitelů Srí Lanky:
•

11. - 13. 11. 2007 - pracovní návštěva státního tajemníka MZV Srí Lanky P. Kohony.

Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl na Srí Lance realizován projekt „Znečištění vnitrozemských vod na
Srí Lance“ spadající pod sektor životního prostředí. V roce 2007 byly na projekt vyčerpány
1,2 mil. Kč, celkový rozpočet projektu pro léta 2007 – 2009 činí 7,8 mil. Kč.
Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 11. 6. 2007 poskytnutí finanční humanitární
pomoci Srí Lance ve výši 3 mil. Kč. Tato částka byla použita prostřednictvím nevládní
organizace Charita Česká republika formou dotace na projekt humanitární pomoci.
Další finanční humanitární pomoc byla schválena dne 25. 9. 2007, a to ve výši 2,2 mil.
Kč. Tato částka byla použita prostřednictvím nevládní organizace Člověk v tísni – společnost
při České televizi, o.p.s. formou dotace na projekt humanitární pomoci.

THAJSKO
(Thajské království)
Vzájemné vztahy Thajska a ČR jsou tradiční a bezproblémové a soustřeďují se
především na spolupráci v obchodně-ekonomické oblasti. Thajsko je oblíbenou turistickou
destinací českých turistů, jejichž počet každoročně roste. V roce 2007 byly bilaterální vztahy

negativně ovlivněny omezením oficiálních styků EU a ČS EU s Thajskem po vojenském
převratu v září 2006. V dubnu 2007 byl otevřen Honorární konzulát ČR na ostrově Phuket.
Vzájemné ekonomické vztahy
Thajsko patří trvale mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR v jihovýchodní Asii.
Při hodnocení obchodních partnerů ČR patří Thajsku 31. místo (celkový obrat vzájemného
obchodu), resp. 23. místo (dovoz ČR) a 53. místo (vývoz ČR).
V hospodářské oblasti jsou mezi ČR a Thajskem podepsány tyto dohody: Dohoda
o podpoře a ochraně investic (4.5.1995) a Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (14.8.1995).
Byla dokončena jednání o uzavření nové Dohody o ekonomické spolupráci (podpis se
předpokládá v roce 2008) a probíhají renegociace Dohody o vzájemné podpoře a ochraně
investic.
Hlavní vývozní komodity ČR: sušené mléko, čerpadla pohonných hmot, zbraně
a střelivo, turbogenerátory, umělá střeva, parní turbíny.
Hlavní dovozní komodity ČR: stroje automatického zpracování dat, elektronické
součásti audio a video techniky, optická vlákna, tištěné obvody, přírodní kaučuk, pneumatiky,
měděné trubky.
Rozvojová spolupráce
Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem sedm studentů, jeden v bakalářském a šest
v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena dvě
stipendia.
Kulturní vztahy
Kulturní vztahy v roce 2007 byly poměrně intenzivní. V rámci série obchodněekonomických, kulturních a společenských akcí pořádaných Velvyslanectvím ČR
v Bangkoku a nazvaných „Dny České republiky“ proběhly následující kulturní akce: výstava
koláží J. Chmelaře, výstava uměleckých fotografií Prahy P. Žůrka, výstava obrazů thajského
malíře Boonkasem Saekowa nazvaná „Mé první dojmy z Česka“ a „Dny české gastronomie“
doprovázené hudebními vystoupeními Pražského pouťového orchestru. Mezi úspěšné kulturní
akce patřil také koncert klasické české komorní hudby v podání česko-thajského Tria Nueva.

Režisér J. Menzel se osobně zúčastnil jako čestný host „Filmového festivalu EU“ v Bangkoku
se svým filmem Obsluhoval jsem anglického krále. Během jeho návštěvy byl v Bangkoku
promítnut také oscarový film Ostře sledované vlaky, následovaný besedou s režisérem. Letní
„Univerziády 2007“ v Thajsku se účastnila početná delegace českých sportovců. U příležitosti
80. narozenin thajského krále Pchúmipchóna Adunyadéta byly knihovně Evropské unie na
Univerzitě v Chiang Mai věnovány české knihy.

UZBEKISTÁN
(Republika Uzbekistán)
Těžištěm

vzájemných

česko-uzbeckých

vztahů

byla

především

spolupráce

v obchodně-ekonomické oblasti, která má vzrůstající tendenci. Česko-uzbecké vztahy byly
i nadále poznamenány pokračováním sankcí EU, které byly přijaty v reakci na potlačení
povstávání v Andižanu v květnu 2005. ČR vykonávala v zemi ve druhé polovině roku 2007
zástupné místní předsednictví EU.
Návštěvy představitelů Uzbekistánu:
•

3. – 6. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty.

Vzájemné ekonomické vztahy
Uzbekistán je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední
Asie. V celkovém pořadí zahraničněobchodních partnerů ČR podle obratu zahraničního
obchodu figuruje na 80. místě. Proti roku 2006 zaznamenala vzájemná obchodní výměna
v roce 2007 nárůst o 51%.
Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z pryže, stroje a strojní zařízení, léčiva
a farmaceutické výrobky, čistící a leštící prostředky, zařízení pro telekomunikace a zařízení
pro záznam a reprodukci zvuku.
Hlavní dovozní komodity ČR: bavlněná textilní vlákna a příze, oděvní výrobky
a doplňky, výrobky z barevných a vzácných kovů.

Rozvojová spolupráce
V roce 2007 byl v Uzbekistánu realizován projekt „Zlepšení kvality pitné a závlahové
vody v oblasti Aralského moře použitím zařízení sorbentů české výroby“, spadající pod sektor
zemědělství. V roce 2007 byly na projekt vyčerpány 3,5 mil. Kč, celkový rozpočet projektu
na léta 2004 - 2007 činil 12 mil. Kč.
Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem dvacet studentů-vládních stipendistů, deset
v bakalářském, šest v magisterském a čtyři v doktorském studijném programu. Celkem však
studovalo v ČR několik set studentů z Uzbekistánu.

VIETNAM
(Vietnamská socialistická republika)
Vietnamská socialistická republika se trvale řadí k tradičním partnerům České
republiky v oblasti jihovýchodní Asie. Těžiště vzájemných vztahů dlouhodobě spočívá
v obchodně-ekonomické spolupráci. Vietnam je rovněž jednou z osmi prioritních zemí
zahraniční rozvojové spolupráce ČR. K rozvoji vzájemných vztahů přispívá také početná
komunita vietnamských občanů žijících v ČR a bývalí vietnamští studenti českých vysokých
škol. V roce 2007 se vztahy mezi oběma zeměmi úspěšně rozvíjely na bilaterální
i multilaterální úrovni. Vyvrcholením byla návštěva předsedy vlády VSR Nguyen Tan Dunga
v ČR v září 2007. Během návštěvy byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů a bilaterální
ekonomické dohody v celkové hodnotě 3,5 mld. USD.
Návštěvy představitelů ČR:
1. - 5. 4. 2007 - pracovní návštěva delegace Rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny PČR v čele s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR V. Filipem;
11. - 14. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra životního prostředí J. Dusíka;
14. - 16. 11. 2007 – pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana.
Návštěvy představitelů Vietnamské socialistické republiky:
31. 1. - 5. 2. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, techniku a životní
prostředí Národního shromáždění v čele s členem Politbyra ÚV KS Ho Duc Vietem;

16. 3. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Le Cong Phunga;
16. 7. 2007 – pracovní návštěva ministryně práce, válečných invalidů a sociálních věcí
Nguyen Thi Kim Ngan;
12. - 13. 9. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády Nguyen Tan Dunga.
Vzájemné ekonomické vztahy
Vietnamská socialistická republika patří v obchodně-ekonomické oblasti k tradičním
partnerům ČR v oblasti jihovýchodní Asie. V roce 2007 došlo k podstatnému zvýšení objemu
českého exportu do Vietnamu.
Tato výše ale zejména z české strany dosud neodpovídá potenciálu tradičních
hospodářských vztahů, ačkoli český export do Vietnamu začíná v posledním období nabývat
na dynamice. Lze očekávat, že v návaznosti na jednání českých a vietnamských firem během
návštěvy předsedy vlády Vietnamu v ČR v roce 2007 dojde v příštích letech k dalšímu růstu
obchodního obratu a snižování českého salda (projekty z oblasti energetiky, výroby
stavebních hmot a potravinářství).
Hlavní vývozní komodity ČR: strojírenské výrobky, letecká technika, textilní stroje
a jejich díly, skleněné výrobky, kosmetika, mléčné výrobky, pivo, slad, léčiva a farmaceutické
výrobky, chemikálie a plasty a různé průmyslové výrobky (měřicí a kontrolní přístroje,
osvětlovací technika, oděvní doplňky, sportovní potřeby).
Hlavní dovozní komodity ČR: obuv, rybí produkty, výrobky potravinářského
průmyslu, kovové výrobky, káva, čaj, přírodní kaučuk, textil a oděvy, nábytek a řemeslné
výrobky, tropické ovoce.
Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období
•

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi
Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů
a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky, Hanoj, 12. 4. 2007;

•

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
o předávání a přebírání občanů obou států, Praha, 12. 9. 2007;

•

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické
republiky o předávání a přebírání občanů obou států, Praha, 12. 9. 2007.

Rozvojová spolupráce
Bilaterální projekty
Sektor
Název projektu

Realizátor

Doba
realizace

Průmyslový
rozvoj

Fakultní nemocnice
v Motole, Praha

19962007

Hospimed,s.r.o., Praha

20062010
20062010

Sociální
rozvoj
Zemědělství

Životní
prostředí

Celkem

Vybudování střediska ortopedie a
rehabilitace pro zdravotně postiženou
mládež v provincii Bac Thai
Rekonstrukce a modernizace technického
vybavení nemocnice v Haiphongu
Osvojení surovinové základny pro
průmyslové využití ve sklářském
průmyslu
Vybudování střediska pro vyšší odborné
vzdělávání a pro zvyšování odborné
kvalifikace
Rozvoj malých vodních elektráren pro
venkovské oblasti formou dodávky
technologie
Technická a metodická pomoc při
zakládání fakulty technického,
environmentálního a zemědělskopotravinářského inženýrství
Sociální začleňování ohrožených skupin
obyvatelstva – region Thua Hue

GET,a.s., Praha

Čerpání v r. Celkový
2007 (v tis. rozpočet
Kč)
projektu (v tis.
Kč)
1 000
46 000
4 985

27 440

5 000

27 440

Technická univerzita
Liberec

20062010

4 661

24 500

Strojírny Brno, a.s.

20062010

1 464

24 500

Česká zemědělská
univerzita, Praha

20062010

2 900

9 800

Mgr. Jiří Kocourek

20062009

2 702

13 500

Revitalizace odlesněných území místními
druhy jako nástroj rozvoje venkova v
oblasti centrální vrchoviny Vietnamu
Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita,
Brno
Česká zemědělská
univerzita, Praha

20062007

2 300

6 224

20062009

3 300

8 040

Obnova a udržitelný rozvoj lesa
v komunitě Phong My

Mott MacDonald

20072009

3 376

7 990

Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné
vody na vybraných lokalitách provincie
Nghe An
Rehabilitace provincie Thua Thien Hue
zasažené dioxiny

Gekon,s.r.o.

20052007

3 262

9 934

DEKONTA,a.s.

20062008

6 959

23 632

Regionální produkty odpadového
hospodářství ve středním Vietnamu

ETC Consulting
Group,s.r.o.

20062008

2 721

6 289

44 630

235 289

Malé lokální projekty při ZÚ
Sektor Název projektu
ZÚ
Hanoj

Nákup zubařských křesel a souvisejícího
nástrojového vybavení pro Nemocnici vietnamskočeskoslovenského přátelství v Haiphongu

Realizátor

Doba
realizace

Viet Tiep
Haiphong
Hospital

2007

Celkem
Trilaterální projekty
Sektor Název projektu/spolupracující organizace
MZV

Capacity Building for Environmental Risk
Awareness CAPERA/CIDA Foundation

Realizátor

Doba
realizace

Development
World Wide, o.s.

2007

Objem čerpání
v r. 2007 (v tis.
Kč)
1 019

Celkový
rozpočet (v
tis. Kč)
x

1 019

x

Objem čerpání
v r. 2007 (v tis.
Kč)
1 017

Celkový
rozpočet (v tis.
Kč)
x

1 017

x

Celkem

Vládní stipendia
Počet stipendistů

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
12
6
9

CELKEM Vietnam

Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč)
27
46 666

Kulturní vztahy
Česká kultura se ve Vietnamu prezentuje především prostřednictvím akcí
organizovaných Velvyslanectvím ČR v Hanoji. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2007 patřily
“Týden české kuchyně”, koncerty F. Slováčka doprovázeného zpěvačkou L. Machálkovou
a výstava „Česká secese“. ČR se v rámci „Dnů evropské kultury“ podílela rovněž na
květnovém Festivalu dětských filmů v Hanoji.

VÝCHODNÍ TIMOR
(Demokratická republika Východní Timor)
Vzájemné vztahy jsou dobré, avšak málo intenzivní.
Návštěvy představitelů ČR:
18. - 21. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální
politické otázky J. Bašty.

STÁTY TICHOMOŘÍ
KIRIBATI
(Republika Kiribati)
Dne 27. 6. 2007 podepsala velvyslankyně České republiky v Malajsii spolu se státním
tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Republiky Kiribati komuniké o navázání
diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

NAURU
(Republika Nauru)
Dne 19. 2. 2007 navázala Česká republika diplomatické styky s Republikou Nauru.
Vztahy jsou rozvíjeny prostřednictvím Velvyslanectví ČR na Filipínách. První český
velvyslanec předal pověřovací listiny v listopadu 2007.
Rozvojová spolupráce
Velvyslanectví ČR v Manile realizovalo v roce 2007 na Nauru malý lokální projekt
z oblasti sociálního rozvoje „Water for Nauru“ v hodnotě 500 tis. Kč.

PALAU
(Republika Palau)
Rozvojová spolupráce
Velvyslanectví ČR v Manile realizovalo v roce 2007 na Palau malý lokální projekt
z oblasti zdravotnictví „Vyslání českého zubaře“ v hodnotě 500 tis. Kč.

PAPUA NOVÁ GUINEA
Rozvojová spolupráce
Velvyslanectví ČR v Jakartě realizovalo v roce 2007 v PNG malý lokální projekt
z oblasti vzdělávání „Schola ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada“
v hodnotě 700 tis. Kč.

ŠALOMOUNOVY OSTROVY
Humanitární pomoc
Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 24. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární
pomoci Šalomounovým ostrovům ve výši 400 tis. Kč. Tato částka byla převedena na
Velvyslanectví ČR v Canbeře, které zprostředkovalo realizaci humanitární pomoci
obyvatelstvu postiženému zemětřesením a cunami prostřednictvím vlády Šalomounových
ostrovů.

TONGA
(Království Tonga)
Dne 19. 9. 2007 velvyslanec ČR v Austrálii a ministr zahraničních věcí Království
Tonga podepsali v hlavním městě Nuku´alofa dvoustranné komuniké, jímž byly k uvedenému
dni oficiálně navázány diplomatické vztahy mezi ČR a Královstvím Tonga. Při příležitosti
navázání diplomatických vztahů Tonga jednostranně zařadila ČR na seznam zemí, jejichž
občanům je při vstupu do země udělováno vízum po příletu na letišti.

