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leden 2012 

14. 1. 2012 

Prezident vystoupil na konferenci „Economies in transition – 20 years 
after“ 

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v sobotu dne 14. ledna 2012 ve Vídni na mezinárodní 
ekonomické konferenci „Economies in transition – 20 years after“, kterou ve dnech 13.-14. ledna 2012 
pořádal International Institute for Applied Systems Analysis. 

Prezident se v rámci této své konferenční návštěvy Vídně v sobotu 14. ledna v 11.30 hodin v Hofburgu 
setkal se svým rakouským protějškem Heinzem Fischerem. 

 

17. 1. 2012 

Prezident vystoupil na konferenci „13th GCC Industrialists‘ Conference“ 
v Rijádu 

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v úterý dne 17. ledna 2012 v saudskoarabském Rijádu na 
konferenci „13th GCC Industrialists' Conference", kterou pod záštitou Jeho Královské Výsosti 
Abdullaha Ibn Abdul Azize Al-Sauda ve dnech 17. až 19. ledna 2012 pořádala Rada pro spolupráci v 
Zálivu v oblasti průmyslu společně s ministry průmyslu a obchodu arabských států. 

Prezident se během této své konferenční návštěvy hlavního města Saúdské Arábie setkal s princem Al 
Walid Bin Talalem a s princem Turkim bin Mesharim bin Saudem. V budově Zastupitelského úřadu 
ČR v Rijádu se rovněž pozdravil s českými krajany. 

únor 2012 

14. 2. 2012 

Státní návštěva prezidenta v Turecké republice 

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve dnech 14.-17. února 2012 
státní návštěvu Turecké republiky, během níž jednal se svým tureckým protějškem Abdullahem 
Gülem, s místopředsedou vlády Alim Babacanem, s předsedou parlamentu Cemilem Çiçekem a s 
vrcholnými představiteli všech provincií a měst, které navštívil. V hlavním městě Ankaře také uctil 
památku Mustafy Kemala Atatürka a zahájil Česko-turecké podnikatelské fórum, které pokračovalo i v 
dalších navštívených tureckých městech Adana a Mersin, kam prezidenta doprovázela početná 
delegace zástupců významných českých firem. Ve městě Mersin se prezident rovněž zúčastnil 
slavnostního otevření nového honorárního konzulátu České republiky v Turecku a v Adaně vystoupil 
na Fakultě hospodářského vývoje a mezinárodní ekonomiky Çukurovy Univerzity. 
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18. 2. 2012 

Setkání prezidentů České, Slovenské, Srbské a Chorvatské republiky na 
zámku v Lánech 

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause se ve dnech 18. - 19. února 2012 na zámku v Lánech 
uskutečnilo setkání prezidentů České republiky, Slovenské republiky, Srbské republiky a Chorvatské 
republiky. 

 

21. 2. 2012 

Prezident přijal ministra zahraničí Maďarska 

Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 21. února 2012 v 15.00 hodin na Pražském hradě 
ministra zahraničních věcí Maďarska Jánose Martonyiho, který přicestuje do České republiky na 
oficiální návštěvu. 

 

23. 2. 2012 

Prezident přijal předsedkyni Sejmu Polské republiky 

Prezident republiky Václav Klaus přijal ve čtvrtek dne 23. února 2012 v 11.00 hodin na Pražském hradě 
předsedkyni Sejmu Parlamentu Polské republiky Ewu Kopaczovou, která přicestovala do České 
republiky na oficiální návštěvu. 

 

28. 2. 2012 

Prezident přijal nové velvyslance 

Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali v úterý dne 28. února 2012 na Pražském hradě své 
pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci v České republice: 

J. E. paní Souriya Otmaniová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Marockého království, 
se sídlem v Praze; 

J. E. paní Alison Kellyová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Irska, se sídlem v Praze; 

J. E. paní Jean Dunnová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Australského společenství, 
se sídlem ve Varšavě. 
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březen 2012 

1. 3. 2012 

Státní návštěva prezidenta Libanonské republiky v ČR 

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve dnech 1.-2. března 2012 na státní 
návštěvu České republiky prezident Libanonské republiky Michel Sleiman s manželkou Wafaa 
Sleimanovou. Libanonský prezident silně ocenil vztahy mezi oběma zeměmi a stejně jako prezident 
český vyjádřil naději na jejich prohloubení, stejně jako na dosažení trvalého míru v blízkovýchodním 
regionu. 

Výběr z programu návštěvy (čtvrtek 1. března 2012): 

10.00 hodin – slavnostní uvítací ceremoniál s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu 

10.20 hodin – soukromé setkání prezidentských párů 

11.50 hodin – setkání se zástupci médií 

20.00 hodin – státní večeře pořádaná na počest libanonského prezidentského páru prezidentem 
republiky a paní Livií Klausovou 

 

13. 3. 2012  

Prezident přijal ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského 
království 

Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 13. března 2012 ve 14.00 hodin na Pražském hradě 
ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džúdeho, který přicestoval do 
České republiky na oficiální návštěvu. 

 

19. 3. 2012 

Pracovní návštěva prezidenta v Drážďanech 

Prezident republiky Václav Klaus uskutečnil v pondělí dne 19. března 2012 pracovní návštěvu 
Drážďan, během níž jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Stanislawem Tillichem 
a zahájil podnikatelské fórum saské CDU „Denkfabrik Sachsen“. Ve večerních hodinách se zúčastnil 
pracovní večeře s premiérem Tillichem, s reprezentanty místní CDU a s významnými podnikateli 
regionu. 
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27. 3. 2012 

Pracovní návštěva prezidenta v Bulharské republice 

Prezident republiky Václav Klaus vykonal v úterý dne 27. března 2012 pracovní návštěvu Bulharské 
republiky, během níž jednal se svým protějškem prezidentem Rosenem Plevnelievem, předsedou vlády 
Bojkem Borisovem a předsedkyní Národního shromáždění Tsetskou Dangovskou. V odpoledních 
hodinách se rovněž zúčastnil představení bulharského vydání svých knih Evropská integrace bez iluzí 
a Kde začíná zítřek. 
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leden 2012 

4. 1. 2012 

Předseda Senátu M. Štěch přijal italského velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Italské 
republiky v ČR J. E. pana Pasquale D' AVINO. 

 

10. 1. 2012 

Místopředseda Senátu Z. Škromach přijal představitele Mongolska 

Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí Senátu PČR I. Bárkem a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Eybertem přijímá ředitele evropské sekce 
Ministerstva zahraničí a obchodu Mongolska pana Shijeekhuu Odonbaatara. 

 

18. 1. 2012 

Předsedkyně PS M. Němcová nominuje N. G. Wintona na Nobelovu cenu 
míru 
Předsedkyně PS PČR paní Miroslava Němcová zaslala dopis panu Thorbjornovi Jaglandovi, předsedovi 
Nobelinstituttetu v Oslu, ve kterém nominuje Sira Nicholase George Wintona na Nobelovu cenu míru. 
 

24. 1. 2012 

Předseda Senátu M. Štěch přijal místopředsedu vlády Iráku 

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, místopředsedkyní 
Senátu PČR A. Palečkovou, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, předsedou Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem, místopředsedou Výboru pro záležitosti 
EU Senátu PČR J. Táborským, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. 
Štětinou, předsedou Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
Senátu PČR J. Bisem a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horskou 
oficiálně přijal místopředsedu vlády Irácké republiky pana Hussaina Al-Shahrestaniho. 
Hlavími body diskuse byly rozvoj vzájemných vztahů, potenciál pro prohloubení hospodářské 
spolupráce a aktuální dění v arabském regionu.  
Místopředseda irácké vlády ocenil, že se Česká republika podílí na rekonstrukci Iráku a ujistil M. 
Štěcha, že irácká vláda pokračuje v transformaci země a podporuje demokratizační tendence v celém 
regionu. „Cesta k demokracii nebyla lehká a vyžádala si mnoho obětí. Získané zkušenosti nyní chceme 
uplatňovat v zemích, které změnami také procházejí,“ řekl Hussain Al-Shahrestani.  
„Česká republika je připravena podílet se ještě intenzivněji na obnově Iráku. Investoři v řadě oblastí, 
mezi něž patří energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura, obrana a další, se mohou podílet na 
přípravě a realizaci konkrétních projektů. Předpokladem razantního zvýšení jejich zájmu ovšem je, že v 
regionu bude panovat důvěra a stabilita,“ konstatoval Milan Štěch. 
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24. 1. 2012 

Senátor J. Regec přijal argentinského velvyslance 

Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Argentinské republiky v České republice 
J. E. pana Vicente Espeche Gila předsedou VZOB panem Jozefem Regecem 

 

25. 1. 2012 

Předsedkyně PS přijala delegaci Národní rady Slovenské republiky 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová ve středu 25. ledna přijala oficiální 
parlamentní delegaci Národní rady Slovenské republiky v čele s předsedou Parlamentu Pavolem 
Hrušovským.  

Při jednání se politici věnovali především aktuálnímu dění v Evropské unii a eurozóně. Předseda 
slovenské Národní rady Pavel Hrušovský zdůraznil v této souvislosti důležitost a vliv národních 
parlamentů v EU. „Bez souhlasu národních parlamentů nebude umět EU uvést do života jednotlivé 
kroky,“ uvedl. „V dnešní době je politika více než ideologická, buď zodpovědná nebo nezodpovědná, 
odvážná nebo zbabělá,“ dodal. Ocenil rozhodnutí české vlády o půjčce Mezinárodnímu měnovému 
fondu na pomoc eurozóně. "Oceňuji odpovědný přístup české politické reprezentace, s jakým si 
uvědomuje budoucí osud Evropské unie," uvedl předseda Národní rady Slovenské republiky s tím, že 
není podstatné, kdo jakou částkou přispěje. "Rovněž Slovensko musí být součástí odpovědné politiky. 
Důležité je shodnout se a přijmout taková rozhodnutí, která budou přijatelná pro národní státy 
a národní parlamenty," dodal předseda Hrušovský. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová označila rozhodnutí české vlády za nejlepší možný kompromis. Zároveň však dodala: „Zda 
tyto peníze skutečně pomohou vyřešit krizi eurozóny, zda je to skutečné řešení do budoucna, zůstává 
ale otázkou.“ 

V další části jednání se politici věnovali otázce církevních restitucí. Předsedkyně Miroslava Němcová se 
zajímala, jak se s návratem majetku církvím vyrovnalo Slovensko. „Restituční proces na Slovensku je 
ukončen“, informoval ji předseda Hrušovský.“Návrat majetku církvím jsme řešili v rámci Generálního 
restitučního zákona. Vše, kde církve uměly prokázat vlastnictví, jim bylo vráceno. Tento zákon byl 
později ještě 2x novelizován. Nyní už dobíhají pouze jednotlivé sporné případy, které se řeší soudní 
cestou. Současný vztah států a církví považuji za dobrý. Církve a náboženské společnosti jsou finančně 
podporovány státem. Tyto příspěvky slouží k uhrazení platů duchovních a některých nezbytných 
nákladů, především na údržbu objektů, které patří k národním kulturním památkám,“ upřesnil 
předseda Národní rady Slovenska. 

V závěru jednání se oba politici shodli na důležitosti úzké parlamentní spolupráce obou zemí. „Je 
nepsanou tradicí, že první a pak i poslední návštěva ve funkci předsedy Národní rady Slovenska patří 
vždy České republice,“ upozornil předseda Hrušovský s tím, že jeho funkční období se vzhledem 
k blížícím se předčasným volbám na Slovensku blíží ke konci. „Je to nesmírně hezká tradice. Myslím, 
že je pro naše země mimořádným vzájemným bonusem vědomí, že v současné složité situaci v EU 
máme souseda a blízkého spojence, na kterého se vždy můžeme obrátit,“ dodala Miroslava Němcová. 
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26. 1. 2012 

Senátor P. Trpák se zúčastnil vzpomínkové mise v Osvětimi 

Člen VZOB senátor Pavel Trpák se zúčastnil vzpomínkové mise ve dnech 26. 1. – 27. 1.2012 v Osvětimi, 
kterou pořádá Společnost přátel Izraele. 

 

26. 1. 2012 

Senátor J. Regec se zúčastnil výroční konference Sokola 

Předseda VZOB a člen Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Jozef Regec se zúčastnil výroční 
konference Sokola ve dnech 26. 1. – 30. 1. 2012 ve Fort Worthu. 

 

26. 1. 2012 

Senátorka D. Zvěřinová se zúčastnila zasedání Unie pro Středomoří 

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří D. 
Zvěřinová se zúčastnila zasedání Výboru pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva 
Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří ve dnech 26. 1. - 27.1.2012. 

 

26. 1. 2012 

Předseda Senátu se zúčastnil oslav st. svátku Indie 

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem Indické republiky v ČR J. E. panem Venkatesanem Ashokem u příležitosti státního 
svátku Indické republiky. 

  

29. 1. 2012 

Senátor L.Sefzig se zúčastnil COSAC 

Předseda VEU Luděk Sefzig se zúčastnil ve dnech 29. 1. – 30. 1.2012 setkání předsedů výborů pro 
evropské záležitosti parlamentu zemí EU (COSAC) v rámci dánského předsednictví v Radě EU. 
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únor 2012 

1. 2. 2012 

Senátor J. Regec přijal chargé d´affaires Kuby  

Oficiální přijetí Chargé d´affaires Kuby v České republice pana Fermina Gabriela Quinonese Sancheze 
předsedou VZOB panem Jozefem Regecem. 

 

2. 2. 2012 

Senátoři L. Sefzig a M. Krejča přijali španělského velvyslance 

Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Španělského království v České republice 
J. E. pana Pascuala Navarra předsedou VEU panem Luďkem Sefzigem a místopředsedou VEU panem 
Miroslavem Krejčou. 

 

2. 2. 2012 

Senátor L. Sefzig se setkal s představiteli Fondu budocnosti 

Dne 2. února se předseda VEU L. Sefziga setkal na jednání s představiteli Česko-německého fondu 
budoucnosti. 

 

7. 2. 2012 

Senátor I. Bárek přijal chargé d´affaires Kuby 

Oficiální přijetí chargé d´affaires Kuby v ČR pana Fermina Gabriela Quinonese Sancheze předsedou 
VUZP panem Ivem Bárkem. 

 

3. 2.2012 

Setkání senátora M. Chládka se zástupci národopisných souborů z 28 
zemí světa  

Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Marcel Chládek se v sobotu 
4. února setká v sídle Senátu se zástupci národopisných souborů z 28 zemí světa při příležitosti XIV. 
Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR. 
Na Národní krojový ples přijedou delegace mezinárodních folklorních organizací a národních 
kulturních institucí z 28 zemí, a to nejen z Evropy, ale i Kanady a Asie. Při této příležitosti pozval 
Výbor pro vzdělání, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR jejich představitele a vedoucí 
zahraničních souborů, které budou účinkovat v plesovém programu, do Valdštejnského paláce Senátu 
PČR na odpolední setkání s místopředsedou výboru senátorem Marcelem Chládkem a následnou 
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prohlídku historických prostor Senátu.  
Národní krojový ples je ojedinělou prezentací naší lidové kultury v intencích ČR i celé Evropy. Pozvání 
na tuto vrcholnou akci Folklorního sdružení ČR přijali rovněž velvyslanci a zástupci ZÚ a přední 
osobnosti kulturního a politického života. Záštitu nad XIV. ročníkem Národního krojového plesu 
převzali předsedkyně PS Parlamentu ČR Miroslava Němcová, předseda vlády ČR Petr Nečas a 
předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Stěžejní programovou náplň vytvoří soubory Středočeského 
kraje a Prahy. V programu vystoupí také VUS Ondráš a BROLN se svými sólisty, soubory z Hané a 
jižních Čech, finalisté celostátní soutěže Zpěváček a řada dalších umělců. K tanci budou hrát lidové 
muziky zúčastněných souborů, dechová hudba Žižkovanka a Band Felixe Slováčka. 

 

7. 2.2012  

Náměstek ministra zahraničí T. Dub jednal s poslanci o strategii k 
Latinské Americe 

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se setkal se členy Skupiny přátel zemí Latinské 
Ameriky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Diskutoval s nimi společný postup při formulování a 
realizaci nové Strategie ČR vůči zemím Latinské Ameriky.  

Dokument, který vzniká z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí, si klade za cíl především napomoci 
diverzifikaci a růstu exportu českých firem do tohoto dynamicky se rozvíjejícího teritoria. Poslanci 
českého parlamentu uvítali iniciativu MZV a projevili zájem účastnit se diskuse a následné 
implementace dokumentu.  

Podíl českého vývozu do zemí Latinské Ameriky je dlouhodobě pod jedním procentem z celkového 
exportu ČR a skýtá tak možnost dalšího růstu především v kontextu výrazné ekonomické závislosti ČR 
na evropských trzích.  

Česká republika má v současné době v Latinské Americe 7 zastupitelských úřadů, z toho 6 
velvyslanectví (v Mexiku, na Kubě, v Peru, Chile, Brazílii a Argentině) a generální konzulát v 
brazilském Sao Paulu. 

 

9. 2. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala izraelského velvyslance 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Státu Izrael v ČR J. E. pana Yaakova Levyho. 

 

11. 2. 2012 

Senátor P. Trpák se zúčastnil parlamentního shromáždění NATO 

Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO Pavel Trpák se zúčastnil 
pravidelného společného jednání výborů Parlamentního shromáždění NATO ve dnech 11. 2. – 14. 
2.2012. 
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14. 2. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková navštívila CERN 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková a předseda Podvýboru pro energetiku J. Bis se zúčastnila 
návštěvy Centra pro jaderný výzkum (CERN) na pozvání předsedy Českého výboru pro spolupráci s 
CERNem ve dnech 14. 2. - 15.2.2012. 

 

14. 2. 2012 

Senátor L. Sefzig přijal izraelského velvyslance 

Velvyslance Státu Izrael v České republice Jaakova Levyho přijal dnes předseda Výboru pro záležitosti 
EU Senátu PČR Luděk Sefzig. 

 

16. 2. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala argentinského 
velvyslance 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Argentinské republiky v ČR J. E. pana Vicente Espeche Gila. 

 

17. 2. 2012 

M. Němcová na oficiální návštěvě Lucemburského velkovévodství 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová v čele delegace poslanců navštívila ve 
dnech 15. –16. února Lucemburské velkovévodství.  

Oficiální návštěva české parlamentní delegace se uskutečnila na pozvání předsedy Poslanecké 
sněmovny Lucemburského velkovévodství Laurenta Mosara. 

Na úvod jednání oba politici vyjádřili oboustranný zájem o další prohloubení vzájemných vztahů. 
Připomněli i blízkost našich zemí danou historicky svazkem Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny, rodičů významného českého panovníka Karla IV.“Vzájemný pocit blízkosti a spolupráce 
je důležitý, od něj se budou odvíjet i vztahy v dalších odvětvích,“ konstatovali. 

V následné debatě se věnovali tématu Evropské unie a jejích aktuálních problémů. V této souvislosti 
hovořili o postavení a roli národních parlament.“Cítíme se být součástí EU a cítíme za ní odpovědnost. 
Nejsme sice zemí eurozóny, ale pozorně sledujeme, co se v ní odehrává. V současné době krize stoupá 
význam národních parlamentů, ty jsou nejblíže občanům. Je proto nesmírně důležité zamyslet se, jak 
posílit jejich vzájemnou spolupráci,“ vyslovila názor předsedkyně PS PČR M. Němcová. „Citlivě 
vnímáme převahu Německa a Francie ve vyjednávání v rámci EU. K uvolnění současného napětí 
v eurozóně by nepřispělo, kdyby se někdo menší cítil pod tlakem těch větších. Je proto naším zájmem 
lépe zorganizovat spolupráci národních parlamentů,“reagoval předseda Laurent Mosar. 
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Oba politici se rovněž shodli v názoru na vyváženost zastoupení v Meziparlamentní konferenci 
vykonávající dohled nad Společnou bezpečností a obrannou politikou. “Nevidím žádný důvod, proč by 
počty členů delegací Evropského parlamentu měly mít převahu nad počtem delegátů národních 
parlamentů. Zastoupení by mělo být rovnocenné především s ohledem na mezivládní charakter 
spolupráce v této oblasti,“ konstatovali. 

V rozhovoru se politici věnovali také dalším možnostem spolupráce obou zemí. Hovořili především 
o zájmu na výměně vysokoškolských studentů. „To je přímý příklad rozvoje naší spolupráce. Silnější 
vazby mezi univerzitou v Lucemburku a pražskou Karlovou univerzitou, ale i univerzitami v Brně, 
Olomouci, otevřou do budoucna širší možnosti spolupráce i v dalších oblastech života našich zemí,“ 
shrnula předsedkyně M. Němcová. Shoda panuje i na nutnosti uzavření smlouvy o zabránění dvojího 
zdanění. Začíná se připravovat, je třeba zrychlit její přípravu, a to je úkol také pro Sněmovnu. 

Součástí programu oficiální návštěvy předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR v Lucemburském 
velkovévodství bylo rovněž přijetí Jeho královskou výsostí velkovévodou Jindřichem. Velkovévoda se 
v rozhovoru s předsedkyní Poslanecké sněmovny zajímal především o chystanou změnu Ústavy České 
republiky v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta. 

Návštěva poslanecké delegace pokračovala pracovním setkáním s předsedou komise pro zahraniční 
a evropské věci, obranu, spolupráci a imigraci Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství 
panem Benem Fayotem. Tématem rozhovorů byla současná situace v Evropské unii a reformní kroky 
české vlády, které povedou ke snížení rozpočtového deficitu. 

Předsedkyně PS PČR s delegací poslanců se rovněž setkala s Xavierem Bettelem, starostou města 
Lucemburk. V rozhovoru starosta Bettel ocenil přátelské vztahy s Prahou, která je partnerským 
městem Lucemburku. Připomněl společné historické kořeny a vyslovil přání rozšířit spolupráci o méně 
formální aktivity, které by „přitáhly“ ke společně organizovaným akcím i širší okruh návštěvníků než 
obvyklé „umělecké“ publikum. V závěru setkání požádal předsedkyni Sněmovny M. Němcovou, aby 
tlumočila jeho pozvání zástupcům Prahy k návštěvě Lucemburku. 

Z radnice přešla poslanecká delegace v čele s předsedkyní na malé náměstí v centru Lucemburku, které 
bylo z iniciativy Fernanda Zürna, bývalého zástupce primátora Lucemburku (v 60. letech) 
pojmenováno po Janu Palachovi. K bronzové desce, která je zde umístěna jako připomínka statečného 
činu českého studenta, položila Miroslava Němcová kytici květin v barvách trikolory. 

V rámci své pracovní cesty do Lucemburska navštívila předsedkyně PS PČR M. Němcová spolu 
s delegací poslanců také Soudní dvůr EU. Zde se setkala s předsedou Soudního dvora EU Vassiliosem 
Skourisem, předsedou senátu Soudního dvora EU Jiřím Malenovským a s paní Irenou Pelikánovou, 
předsedkyní Tribunálu. Zástupci Soudního dvora seznámili poslaneckou delegaci s denním chodem 
a agendou Soudní soustavy EU a informovali ji o stavu věcí s českým prvkem. Předsedkyně Sněmovny 
se zajímala o dopad navrhované smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii 
(tzv. fiskální smlouvy nebo smlouvy o fiskální unii) na práci Soudního dvora EU, na vznik některých 
jeho nových pravomocí. „Smlouva dosud nebyla podepsána, stále probíhají jednání a z nich může 
vzniknout úplně jiný text. Nelze se tedy nyní přesně vyjádřit,“ reagoval předseda Vassilios Skouris. 

V závěru pracovní návštěvy Lucemburského velkovévodství se předsedkyně Sněmovny v kryptě 
katedrály Panny Marie poklonila památce Jana Lucemburského otce „Otce vlasti“ Karla IV. 
V Národním muzeu historie a umění se pak setkala s Octavií Modert, ministryní kultury a Michelem 
Polferem, ředitelem muzea a předala jim medaile s portréty významných osobností z rodu 
Lucemburků od českého výtvarníka Michala Vitanovského. Tyto medaile se stanou součástí stálé 
expozice muzea. 

 

  27



20. 2.2012 

Předseda Senátu M. Štěch se setkal s předsedkyní polského Sejmu 

Předseda Senátu Milan Štěch pořádá ve středu 22. února slavnostní oběd na počest předsedkyně 
Sejmu Polské republiky Ewy Kopacz.  
Přijetí se zúčastní rovněž 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, místopředsedové Senátu Alena 
Gajdůšková, Zdeněk Škromach a Petr Pithart, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Jozef Regec, předseda Výboru pro záležitosti EU Luděk Sefzig a předsedkyně Stálé komise 
Senátu pro ochranu soukromí Jana Juřenčáková.  

 

21. 2. 2012 

Předsedkyně PS přijala ministra zahraničních věcí Maďarska 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová v úterý 21. února přijala 
ministra zahraničních věcí Maďarské republiky Jánose Martonyiho, který je v těchto dnech na 
pracovní návštěvě České republiky.  
 

 
21. 2. 2012 

Místopředseda Senátu P. Sobotka a další senátoři přijali místopředsedu 
OBSE 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu se členem Stálé delegace Parlamentu ČR do 
Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a členem Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijímá 
místopředsedu Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) 
pana Riccarda Miglioriho. 

 

22. 2. 2012 

Přijetí předsedkyně Sejmu Polské republiky v Poslanecké sněmovně 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová ve středu 22. února přijala oficiální 
parlamentní delegaci Sejmu Polské republiky v čele s předsedkyní Ewou Kopacz. 

V úvodu jednání předsedkyně Sejmu Polské republiky vyslovila soustrast s nedávným úmrtím 
bývalého prezidenta České republiky Václava Havla. „Odchod Václava Havla je velkou ztrátou nejen 
pro Českou republiku, ale i pro Evropu a celý svět. Polsko a Poláci v něm ztratili blízkého přítele,“ 
sdělila Ewa Kopacz. 

V průběhu svého dalšího rozhovoru obě političky vyjádřily uspokojení nad mimořádně kvalitními 
sousedskými vztahy mezi Polskou a Českou republikou. Nicméně konstatovaly, že v době, kdy se 
Evropská unie potýká s krizí jednoty, by oběma stranám prospělo prohloubení spolupráce obou 
parlamentů. Předsedkyně Ewa Kopacz navrhla praxi, kterou polská strana praktikuje ve vztahu 
s německým Bundestagem, kdy se každé dva roky k pracovnímu jednání setkává nejen vedení obou 
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parlamentů, ale i předsedové odborných parlamentních výborů, především výboru zahraničního 
a výboru pro evropské záležitosti. „Vítám tuto myšlenku a velmi podporuji intenzivnější spolupráci 
našich parlamentů. Považuji za potřebnou i užší spolupráci mezi hospodářskými výbory, které budou 
mít svou váhu při současném rozhodování v rámci EU,“ reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny 
PČR Miroslava Němcová. 

Předsedkyně hovořily také o dalších příležitostech pro těsnější spolupráci. Připomněly v minulosti 
tradiční setkávání na Sněžce a také spolupráci v rámci Visegradské 4. „To vše jsou platformy, kde 
bychom spolu měli „sladit noty“ pro společný postup v rámci jednání v EU, který by nás měl posílit,“ 
shodly se. 

Krátce také hovořily o nadcházejícím setkání předsedů národních parlamentů ve Varšavě v dubnu 
tohoto roku. Tématem jednání bude snaha najít dohodu o početním zastoupení delegátů národních 
parlamentů a Evropského parlamentu v Meziparlamentní konferenci vykonávající dohled nad 
Společnou bezpečností a obrannou politikou. „My máme platné usnesení parlamentních výborů – 
zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti, které doporučuje stejné početní zastoupení 
delegátů. Nevidím žádný důvod, proč by počty členů delegací Evropského parlamentu měly mít 
převahu nad počtem delegátů národních parlamentů. Zastoupení by mělo být rovnocenné především 
s ohledem na mezivládní charakter spolupráce v této oblasti. Myslím, že kdyby Evropský parlament 
vyšel vstříc, situace by se zklidnila a konečně by se mohlo začít pracovat. Odporu EP k vyváženému 
zastoupení delegátů nerozumím,“ konstatovala předsedkyně M. Němcová. 

V souvislosti s nadcházejícím evropským fotbalovým mistrovstvím, které se v tomto roce bude konat 
v Polsku, požádala předsedkyně Ewa Kopacz českou stranu o spolupráci v oblasti bezpečnosti na 
stadionech. Předsedkyně se dohodly o navázání spolupráce na úrovni příslušných poslaneckých 
výborů, které se věnují oblasti sportu. Rovněž padl dotaz, zda bude na české straně dokončena silniční 
investice z Bohumína na D 47 ještě letos před zahájením fotbalového mistrovství. Předsedkyně 
Miroslava Němcová odpověděla kladně. 

V závěru setkání předsedkyně Sejmu Polské republiky pozvala předsedkyni M. Němcovou k návštěvě 
Polska. „Děkuji za pozvání. Ani nevíte, jak mám Polsko ráda a moc si tohoto pozvání vážím. Stejně jako 
moji kolegové, kteří to cítí stejně,“ poděkovala M. Němcová. 

 

22. 2. 2012 

Účast poslanců na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE 

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H. Doupovcová, P. 
Bratský, J. Štětina se zúčastnili zimního výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve 
dnech 22. 2. – 25. 2.2012. 

 

22. 2. 2012 

Předseda Senátu přijal německého velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Spolkové republiky Německo v ČR J. E. pana Detlefa Lingemanna. 
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22. 2. 2012 

Senátor J. Regec přijal iráckého velvyslance 

Předseda VZOB senátor J. Regec přijal velvyslance Iráku J. E. pana Hussaina Saleh Majeed MUALLU. 

 

27. 2. 2012 

Setkání M. Němcové se Slovensko-českou obchodní komorou 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se v pondělí 27. února setkala se členy Slovensko-české obchodní 
komory. Tématem setkání byla Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. 
 

29. 2. 2012 

Místopředseda Senátu P. Sobotka se setkal s ruským velvyslancem  

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR J. Hajdou se setkali s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské 
federace v ČR J. E. panem S. B. Kiselevem a představiteli českých exportérů do Ruské federace. 

březen 2012 

1. 3. 2012 

Přijetí prezidenta Libanonské republiky předsedkyní PS 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová přijala dne 1. března 2012 prezidenta 
Libanonské republiky pana Michela Sleimana s chotí.  

 

1. 3. 2012 

Místopředseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil večeře na počest 
libanonského prezidenta 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka s chotí se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem 
republiky V. Klausem s chotí na počest prezidenta Libanonské republiky J. E. pana Michela Sleimana s 
chotí. 

 

2. 3. 2012 

Předseda senátu navštívil SRN 

Předseda Senátu jednal v Německu o budoucnosti eurozóny, energetice a splavnosti Labe  
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Předseda Senátu Milan Štěch uskutečnil ve dnech 1. a 2. března návštěvu Spolkové republiky Německo. 
Cesta se konala na pozvání prezidenta Spolkové rady Horsta Seehofera v době, kdy si Česko, Slovensko 
a Německo připomínají 20. výročí podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci a dobrém sousedství.  
Během cesty jednal M. Štěch s místopředsedkyní Spolkové rady SRN a ministerskou předsedkyní 
Severního Porýní-Vestfálska Hannelore Kraftovou, předsedou Spolkového sněmu Norbertem 
Lammertem, státní ministryní na Ministerstvu zahraničních věcí SRN Cornelií Pieperovou, poslanci 
Spolkového sněmu SRN v čele s předsedou Česko-německé parlamentní skupiny Heinz-Peterem 
Hausteinem, ministerským předsedou spolkové země Braniborsko Matthiasem Platzeckem, 
ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Stanislawem Tillichem a dalšími členy Spolkové 
rady.  
Účastníci jednání se vzájemně informovali o ekonomickém a politicko-společenském vývoji v obou 
zemích. Diskuse se dále zaměřila na situaci v eurozóně a okolnosti zdrženlivého postoje ČR vůči 
fiskálnímu paktu. „S jistými obavami sledujeme vývoj v eurozóně. Česká ekonomika je na exportu do 
zemí eurozóny a zvláště do Německa závislá. Český Senát proto zásadně odmítá postoj české vlády 
nepřipojit se k fiskálnímu paktu, protože tím ČR do jisté míry pozbývá možnosti spolurozhodovat o 
dalším směřování eurozóny a EU. Přitom je zcela zřejmé, že pokud se nebude dařit Německu, 
respektive zemím eurozóny, nebude se dařit ani České republice,“ vysvětlil M. Štěch. 
„Fiskální pakt zavazuje účastnické země k rozpočtové kázni a vyrovnaným rozpočtům. Usilujeme o to, 
aby stabilizované hospodářství a rozpočet mělo nejen Německo, ale také další evropské země. Je třeba, 
abychom postupovali společně, protože naše ekonomiky jsou vzájemně propojené,“ konstatoval N. 
Lammert.  
Jedním z hlavních témat jednání byl v nedávné minulosti učiněný a na nejvyšší úrovni potvrzený 
závazek Německa na obnovení splavnosti Labe 345 dní v roce. Jedná se o dopravně-hospodářskou 
prioritu ČR, jejíž naplnění bude bezesporu přínosné i pro Německo. Nyní však na obnovení splavnosti 
Labe nepanuje v Německu s ohledem na finanční náročnost projektu shoda. „Česká republika trvá na 
obnovení labské vodní cesty, ačkoli si to vyžádá určité investice, a žádáme německou stranu, aby 
splnila příslib, který Česku poskytla. Obnovení splavnosti přispěje k rozvoji hospodářství Česka a 
Německa. Navíc tak bude zprovozněna dopravní cesta, která je maximálně šetrná k životnímu 
prostředí,“ zdůraznil při všech jednáních předseda Senátu Milan Štěch.  
Dalším klíčovým bodem diskusí byla energetická strategie obou zemí. Představitelé Německa 
zopakovali, že se německá energetika vzdá jádra, a to zvláště z bezpečnostních důvodů. Přiznali přitom, 
že si uvědomují riziko přílišné energetické závislosti na dodávkách z jiných zemí. „Česko se vydalo 
jinou cestou než Německou, a to cestou jaderné energie. Dbáme přitom na to, aby naše elektrárny 
splňovaly nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Pokud se Německu podaří najít dostatečně efektivní 
alternativní zdroje, bude to jedině dobře a ostatní země ho jistě budou následovat. Při prosazování 
alternativní energie by nicméně mělo Německo pamatovat na to, že její distribuce je mnohem 
náročnější pro přenosové soustavy. České republice kvůli tomu v polovině února dokonce hrozil black-
out a velké škody na přenosové soustavě i hospodářství,“ upozornil M. Štěch.  
Pozornost byla věnována také rozvoji silniční a dálniční infrastruktury, kontrolám na hranicích a boji 
proti obchodu s drogami, přeshraniční spolupráci, rozvoji vzájemných investic a společných projektů, 
kooperaci v oblasti kultury, školství a zdravotnictví. 
Senátní delegace se zúčastnila 893. zasedání Spolkové rady a prohlédla si muzeum a Komenského 
zahradu ve vesničce Český Rixdorf v berlínské čtvrti Neukölln.  
Senát vedle jeho předsedy reprezentovali v Berlíně senátoři Jaroslav Kubera, Jiří Čunek, Jan Horník a 
Eva Richterová 
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2. 3. 2012 

Senátor K. Korytář jednal se zástupci parlamentů Albánie a Kosova 

Pracovní oběd předsedy Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu Karla Korytáře a vedoucího 
Kanceláře Senátu Jiřího Ukleina se zástupci parlamentů Albánie a Kosova, kteří jsou v ČR na studijní 
cestě. 

 

2. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala ukrajinského 
velvyslance 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Ukrajiny v ČR J. E. pana Ivana Grytsaka. 

 

4. 3. 2012 

Senátoři se zúčastnili jednání se Spolkovým úřadem ŽP 

Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova P. Šilar, místopředsedkyně Stálé komise J. 
Juřenčáková,členové Stálé komise H. Doupovcová a M. Nenutil se zúčastnili jednání se zástupci BAFU 
(Spolkový úřad pro životní prostředí), návštěva spalovny v Bernu, Limmattalu. 
Jednání se zástupci hornorakouské zemské vlády a prohlídka spalovny firmy AVE proběhlo ve Welsu 
ve dnech 4. 3. – 7. 3.2012. 

 

6. 3. 2012 

Slavnostní setkání Senátu k 20. výročí česko-německé spolupráce 

Slavnostní setkání v Senátu připomnělo 20. výročí spolupráce Česka, Slovenska a Německa  

V sídle Senátu se dnes za účasti zahraničních hostů konalo slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí 
podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo 
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.  
Akci pořádal předseda Senátu Milan Štěch. „Tato mezistátní smlouva se stala důležitým zlomem v 
sousedských vztazích mezi nejprve Československem, následně Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo. (…) Díky všem dobovým aktérům, pravým Evropanům s dobrou vůlí vytvořit 
nový „starý“ kontinent, bylo mezi Prahou a Berlínem, nyní jinak partnerskými městy, nastoleno 
směřování, jež trvá podnes. Všem, kteří se o to zasloužili, patří naše poděkování a úcta. I díky nim jsou 
dnešní vzájemné vztahy přátelské, oproštěné od výraznějších problémů. Přičemž se stále, zejména od 
našeho vstupu do Evropské unie a následně do „Schengenu“, prohlubují,“ zdůraznil ve svém 
vystoupení M. Štěch.  
Projevy přednesli rovněž předseda Národní rady Slovenské republiky Pavol Hrušovský, 1. 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a ministr zahraničních věcí 
SRN Guido Westerwelle. 
P. Hrušovský připomněl, že podpis smlouvy významně přispěl k překonání následků komunistických 
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režimů a k dalšímu sjednocování Evropy. „Tato smlouva nás po desítkách let rozdělení přivedla na 
společnou startovací čáru,“ řekl.  
G. Westerwelle uvedl, že intenzivní spolupráce mezi zeměmi po roce 1989 pozitivně ovlivnila proces 
znovusjednocení Německa, ale rovněž umožnila začlenění Česka a Slovenska do Evropské unie v roce 
2004: „Smlouva o dobrém sousedství mezi našimi zeměmi byla důležitým krokem Česka a Slovenska 
na cestě do Evropské unie. Německo tuto cestu sledovalo jako spolehlivý partner.“ 
Ministr zahraničních věcí SRN také zdůraznil, že projekt Evropské unie nelze chápat jen jako reakci na 
historii: „Nesmíme zapomínat na to, že jednotná Evropa nám přinesla svobodu, mír a blahobyt. Je to 
zároveň cesta k naší budoucnosti.“  

 

7. 3. 2012 

Místopředseda Senátu P. Pithart přijal kazachstánského velvyslance 

Místopředseda Senátu PČR P. Pithart oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Republiky Kazachstán v ČR J. E. pana Anarbeka Karasheva. 

 

7. 3. 2012 

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Klein se setkal s pakistánským 
velvyslancem 

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se oficiálně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem 
Pakistánské islámské republiky v ČR J. E. panem Aitzazem Ahmedem. 

 

7. 3. 2012 

Předseda Senátu M. Štěch přijal argentinského velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Argentinské republiky v ČR J. E. pana Vicente Espeche Gila. 

 

11. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková se zúčastnila Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy 

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková se 
zúčastnila zasedání Právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve dnech 11. 3. – 12. 
3.2012. 
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11. 3. 2012 

Senátor J. Regec se zúčastnil konference COFACC 

Předseda VZOB senátor J. Regec se zúčastnil konference předsedů zahraničních výborů parlamentů 
členských zemí EU (COFACC) v rámci dánského předsednictví v Radě EU ve dnech 11. 3. – 12. 3.2012. 

 

13. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková se zúčastnila oslav Dne práv 
žen 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní debaty na téma „Ženy v aktivním životě“ u 
příležitosti Mezinárodního dne práv žen pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem 
Francouzské republiky v ČR J.E. panem Pierrem Lévym. 

 

13. 3. 2012 

Předseda Senátu M. Štěch přijal francouzského velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Francouzské republiky v ČR J.E. pana Pierra Lévyho. 

 

14. 3. 2012 

Senátoři přijali rumunskou delegaci 

Přijetí delegace Výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl a specifické služby 
Poslanecké sněmovny Rumunska předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. 
Hajdou za účasti členů výboru P. Šilara, A. Jílka a J. Strnada. 

 

15. 03. 2012 

Účast předsedy Senátu M. Štěcha na zasedání Asociace evropských 
senátů  

Předseda Senátu Milan Štěch se ve dnech 15. až 17. března zúčastní zasedání Asociace evropských 
senátů v Paříži. Hlavním tématem zasedání je ekonomická a finanční krize eurozóny.  
„Ekonomická a finanční krize se v plném rozsahu týká i České republiky, která není sice členem 
eurozóny, ale je s ní velmi úzce spjata a to především skutečností, že přes 80 % z celkového podílu 
exportu ČR směřuje právě do zemí EU a konkrétně 33 % do Německa, našeho ekonomicky 
nejsilnějšího partnera. Přes nárůst pesimistů, a to i v ČR, jsem přesvědčen, že společná měna euro má 
stále budoucnost, i když není možné v současnosti přesně říci jak složitý a náročný bude vývoj. Avšak 
co lze s jistotou říci, je skutečnost, že samotné euro není primární příčinou světové finanční krize, ale 
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spíše její obětí,“ konstatuje předseda Senátu M. Štěch.  
Zasedání bude rozděleno do dvou bloků: 
1. „Mají parlamenty v zemích eurozóny kontrolní roli v této oblasti?“ 
2. „Jaké formy spolupráce by mohly pomoci restartovat růst v Evropě? Jakou roli mohou národní 
parlamenty sehrát při hledání řešení krize?“ 

 

 

20. 3. 2012 

Předseda Senátu M. Štěch přijal kyperského velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Kyperské 
republiky v ČR J. E. pana Phaedona Anastasiou. 

 

21. 3. 2012 

Senátor L. Sefzig se zúčastnil konference o finančním rámci 2014–2020 

Předseda VEU L. Sefzig se zúčastní 2. konference o Víceletém finančním rámci na roky 2014 – 2020 na 
pozvání předsedy Evropského parlamentu, předsedy Evropské komise a předsedkyně vlády Dánska ve 
dnech 21. 3. – 22. 3.2012. 

 

21. 3. 2012 

Senátor J. Štětina se zúčastnil Fóra EU – východní partnerství 

Člen VZOB senátor J. Štětina se zúčastnil Fóra EU – Eastern Partnership Forum ve dnech 21.3. - 24.3. 
2012  na pozvání Institutu východních studií ve Varšavě. 

 

21. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala bulharskou chargé ď 
affaires 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá a. i. Bulharské republiky v ČR paní 
Eleonoru Dimitrovu. 
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22. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala rakouského velvyslance 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Rakouské republiky v ČR J. E. pana Ferdinanda Trauttmansdorffa. 

 

23. 03. 2012 

Senátoři přijali představitele Srí Lanky  

V pátek 23. března přijal 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka a předsedové zahraničního 
výboru Senátu PČR Josef Regec a hospodářského výboru Senátu PČR Jan Hajda náměstka ministra 
zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky a člena Parlamentu Srílanské 
demokratické socialistické republiky Neomala Perera a místopředsedu Parlamentu Srílanské 
demokratické socialistické republiky Chandima Weerakkodyho spolu s delegací Srílanského 
parlamentu. 
„Vyrovnali jsme se s dědictvím ozbrojených sporů a třiceti letům minulosti a nyní jsme partnery, kteří 
otevírají dveře do Indočíny, naše společnost je postavena na demokratických základech, máme velké 
nerostné bohatství. Jsme proto rádi, že Česká republika má zájem na rozvoji vzájemných vztahů,“ 
uvedl Neoma Perera. „Otevírání ekonomiky Srí Lanky je velkou příležitostí i pro české podnikatele, 
jsme si dobře vědomi toho, že přístavy Srí Lanky jsou bránou ke dvěma miliardám lidí,“ řekl mimojité 
Přemysl Sobotka. 
Čeští senátoři uvedli, že čeští podnikatelé mají zájem na rekonstrukci rafinérií na Srí Lance, na obnově 
a modernizaci vodních elektráren a na projektech likvidace sekundárních odpadů. 
„Máme v této oblasti dobré jméno, ale jen z toho se podnikat nedá. Záleží na rychlosti našich 
podnikatelů, na jejich pružnosti. Pak se jim otevírají dveře dokořán,“ doplnil Přemysl Sobotka. 

 

23. 3. 2012 

Senátorka D. Zvěřinová se zúčastnila Parlamentního shromáždění Unie 
pro Středomoří 

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří D. 
Zvěřinová se zúčastnila 8. plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří ve 
dnech 23. 3. – 26. 3.2012. 

 

23. 3. 2012 

Místopředseda Senátu P. Sobotka se setkal s náměstkem ministra 
zahraničí Srí Lanky 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Senátu PČR J. Regece, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu 
PČR J. Hajdy a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. 
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Bratského pořádal oběd pro náměstka ministra zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické 
republiky pana Neomala Pereru. 

 

26. 3. 2012 

Místopředsedkyně Senátu A. Palečková přijala ministra průmyslu Alžíru 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v 
zahraničí a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem a členem Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnadem oficiálně přijala ministra průmyslu, 
malého a středního podnikání a podpory investic Alžírské demokratické a lidové republiky pana 
Mohameda Benmeradiho. 

 

28. 3. 2012 

Senátoři na návštěvě Německa 

Předseda VEU L. Sefzig, členové VEU J. Doubrava, T. Grulich, V. Koukal, místopředseda VVVK M. 
Janeček a člen VZOB P. Trpák se zúčastnili prohlídky Frauhofer Institutu, setkali se s ředitelem FI 
zodpovědným za evropskou spolupráci. Jednání s poslanci Bundestagu proběhla ve dnech 28. 3. – 29. 
3.2012. 

 

29. 3. 2012 

V Ugandě se uskutečnilo 126. Shromáždění Meziparlamentní unie 

Diskuse o současné politické, ekonomické a sociální situaci ve světě a debata o podpoře dobrého 
vládnutí jako prostředku k dosažení míru a bezpečnosti byly součástí 126. Shromáždění 
Meziparlamentní unie, které se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna v hlavním městě Ugandy 
Kampale. 

Diskuse o současné politické, ekonomické a sociální situaci ve světě a debata o podpoře dobrého 
vládnutí jako prostředku k dosažení míru a bezpečnosti byly součástí 126. Shromáždění 
Meziparlamentní unie (MPU), které se konalo od soboty 31. března do čtvrtka 5. dubna v hlavním 
městě Ugandy Kampale. Shromáždění je ústřední orgán MPU. 

Zasedání se zúčastnili členové české stálé parlamentní delegace do MPU. Delegaci vedl její předseda, 
poslanec Ivan Fuksa (ODS). Jejími členy dále byla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta 
Parkanová (TOP 09S), poslanci Jaroslav Lobkowicz (TOP 09), Jan Vidím (ODS) a Vladimír Koníček 
(KSČM) a senátoři Jiří Pospíšil (ODS) a Miluše Horská (členka senátorského klubu KDU-ČSL). 

Účastníci 126. Shromáždění MPU se zabývali mimo jiné vztahem parlamentů a občanů, přístupem lidí 
ke zdravotní péči a rolí parlamentů v jejím zajišťování pro ženy a děti. Věnovali se i současným 
událostem na Blízkém východě a v severní Africe. Uskutečnilo se rovněž setkání Skupiny 
zprostředkovatelů MPU pro Kypr se zástupci řecko-kyperské a turecko-kyperské komunity a byl 
projednáván pokrok v mírových jednáních o tzv. "kyperském problému". Skupina zprostředkovatelů 
má 3 členy a jedním z nich je i poslanec Jaroslav Lobkowicz. 
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V rámci 17. Zasedání parlamentářek MPU v panelové debatě "Ženy v politice" za ČR vystoupila se svým 
příspěvkem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová. 

Zároveň během tohoto Shromáždění bylo oficiálně předáno českého parlamentní předsednictví V4 
v rámci MPU polské delegaci. Předání se uskutečnilo na úrovni vedoucích stálých delegací – za ČR 
poslanec Ivan Fuksa, za Polsko poslankyně Bożenna Bukiewicz. 

Meziparlamentní unie je mezinárodní organizace, která byla založena v roce 1889. Sdružuje 
představitele národních parlamentů. Prostřednictvím meziparlamentního dialogu se snaží podporovat 
kontakty a výměnu názorů a zkušeností mezi členy parlamentů z celého světa, zkoumat otázky 
celosvětového významu se záměrem aktivně zapojit parlamenty do jejich řešení a napomáhat ochraně 
lidských práv. 
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Vláda České republiky 
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leden 2012 

5. 1. 2012 

Ministr J. Dobeš přijal velvyslance Spolkové republiky Německo 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš se setkal s velvyslancem Spolkové republiky 
Německo Detlefem Lingemannem.      

Ministr Josef Dobeš v rámci setkání nejprve krátce shrnul hlavní oblasti spolupráce ve  vzdělávání 
mezi oběma státy a ocenil její vysokou úroveň. „Velmi si vážím podpory našich německých partnerů v 
oblasti výuky německého jazyka na základních a středních školách, zvláště pak oceňuji program 
rozšířené výuky německého jazyka - Německý jazykový diplom II, který je realizován na 24 gymnáziích 
v České republice. Jsem rád, že se Německý jazykový diplom I rozšiřuje i na základních školách,“ uvedl 
v této souvislosti ministr.  

Ministr školství rovněž zmínil kooperaci s Goethe-Institutem v Praze, se kterým MŠMT úzce 
spolupracuje při vytváření standardu pro zkoušku z německého jazyka v rámci tzv. srovnávacích 
zkoušek v 5. a 9. třídách. „Jsem velmi rád, že tato zkouška bude žákyním a žákům otevírat cestu 
k získání mezinárodní zkoušky z německého jazyka na úrovni A1, resp. A2,“ dodal Josef Dobeš a ocenil 
také dlouholetou podporu Goethe-Institutu v Praze v oblasti dalšího vzdělávání učitelek a učitelů 
němčiny. 
V oblasti vysokého školství byla vyzdvihnuta oboustranná nabídka stipendijních pobytů pro studentky 
a studenty vysokých škol a vysokoškolské učitelky a učitele. Zároveň bylo konstatováno, že se každým 
rokem zvyšuje počet stipendistek a stipendistů, a to nejen v rámci bilaterálních programů, ale stoupá i 
zájem o stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. 
Další část diskuse se věnovala otázce podpory výuky jazyků v sousedních zemích. Ministr školství 
informoval o výsledcích maturitních zkoušek z cizích jazyků a uvedl: „Kroky, které děláme na české 
straně v oblasti jazykového vzdělávání, mají vést ke zvyšování jazykových kompetencí žákyň a žáků 
základních a středních škol. Jakkoli je u nás dominantní zájem o výuku anglického jazyka, považuji za 
důležité podpořit také výuku dalších cizích jazyků na základních a středních školách. Proto si budou 
žákyně a žáci v rámci srovnávací zkoušky v 5. a 9. třídách volit mezi angličtinou, němčinou a 
francouzštinou.“ V této souvislosti připomněl také nedávnou cestu do Německa: „Smluvní dokumenty 
dokládající kompetence německých žákyň a žáků v českém jazyce podepsané v roce 2011 s Bavorskem 
a Saskem otevírají cestu k získání dodatečné kvalifikace s ohledem na přístup těchto absolventů na trh 
práce.“  

Velvyslanec Detlef Lingemann závěrem setkání zmínil projekty realizované na podporu výuky 
německého jazyka, zejména pak projekt „Šprechtime“. Dále také nabídl možnost prohloubení 
spolupráce v oblasti odborného vzdělávání.  

 

9. 1. 2012 

Ministr M. Kuba prosazoval české firmy do zakázek v Mongolsku 

O zapojení českých firem do energetického sektoru a těžebního průmyslu Mongolska v pondělí jednal 
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s ministrem nerostných surovin a energetiky Mongolska 
Dashdorjem Zorigtem. Následného setkání s mongolským ministrem se zúčastnily zástupci třech 
desítek českých firem. 
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„Chtěli jsme, aby do České republiky přijel právě člen mongolské vlády, který je zodpovědný za 
nerostné suroviny a energetiku. Toto jsou dva klíčové sektory, díky nimž mongolská ekonomika dnes 
roste téměř dvacetiprocentním tempem. Zároveň v těchto sektorech české firmy dlouhodobě působí a 
mají v nich rozsáhlé zkušenosti. Chtěl jsem proto pomoci našim podnikatelům otevřít cestu k dalším 
zakázkám v této zemi," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

„V minulosti se české firmy podílely na rozvoji těchto odvětví mongolské ekonomiky především 
prostřednictvím projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Teď, v době kdy Mongolsko realizuje či 
bude realizovat velké projekty v řádech desítek či stovek miliónů dolarů, musíme udělat vše pro to, 
abychom využili dosud nabytých zkušeností českých firem a jejich schopnosti nabídnout kvalitu za 
rozumnou cenu. Tradice, dlouhodobost a vzájemné sympatie obou zemí tady jsou. Teď jde o to, 
abychom tyto synergie přeměnili do podstatně vyššího objemu českého vývozu a zvýšení české 
přítomnosti v Mongolsku," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod 
Milan Hovorka. 

O tom, že české firmy mají o vstup na mongolský trh velký zájem, svědčí třicetičlenná účast českých 
podnikatelů na setkání s ministrem Zorigtem. „Byla to velmi dobrá příležitost prezentovat panu 
ministrovi, co umíme, čeho jsme již v Mongolsku dosáhli, a o jaké oblasti spolupráce bychom měli 
zájem. Jsem přesvědčený o tom, že tento pocit si ze schůzky odnesly všechny přítomné firmy,“ řekl Jiří 
Šarec, výkonný ředitel sdružení Česká dobývací technika. 

Mongolsko je středně-příjmovou zemí s obrovskými zásobami nerostných zdrojů, avšak ne s příliš 
rozvinutým průmyslem a infrastrukturou. V řadě surovin patří Mongolsko k předním světovým 
producentům. Zejména je to měď, zinek, molybden, černé uhlí, železnou rudu, zlato a také další 
suroviny. Současné období příznivých cen surovin z pohledu producentů se Mongolsko snaží využít k 
vytvoření předpokladů pro využití zásob, na jejichž ověření se v minulosti podílely i české firmy. 
Cestou k tomu je vytvoření nezbytné sítě pro dopravu těchto surovin k potenciálním zákazníkům doma 
i v zahraničí a nových energetických zdrojů. 

Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby je zásadní, aby české firmy měly aktuální a ověřené 
informace o těch obchodních a investičních příležitostech, které by pro ně mohly být zajímavé, a aby 
jim byl stát schopen nabídnout servis, včetně konkurenceschopného financování, který je v soutěži s 
konkurencí posune kupředu. „Projeví-li o to české firmy zájem a pomůže-li to rozvoji jejich 
podnikatelských aktivit, jsem připraven osobně podpořit na místě jejich aktivity“, uzavírá ministra 
Kuba.  

 

10. 1. 2012 

MPO podpoří účast českých firem na zahraničních veletrzích  

Projekt představuje zejména pro malé a střední podnikatele ideální možnost prezentace potenciálním 
zahraničním partnerům. Již více než 1 600 českým firmám a profesním organizacím pomohl projekt 
Ministerstva průmyslu a obchodu "Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v 
zahraničí", jehož realizátorem je od roku 2010 agentura CzechTrade a dodavatelem Hospodářská 
komora České republiky. Zejména pro malé a střední podnikatele projekt představuje ideální možnost, 
jak se prezentovat potenciálním zahraničním partnerům a uzavírat s nimi obchodní kontrakty.  

"Podporu exportu českých firem považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Naše ekonomika na schopnosti českých firem prosadit se na zahraničních trzích naplno 
závisí a mým cílem je udělat vše pro to, aby stát byl českým exportérům spolehlivým a přínosným 
partnerem. Je to o to důležitější v současné nelehké ekonomické situaci. Léty prověřená podpora 
prezentace českých exportérů na zahraničních veletrzích je jedním z nejúčinnějších přímých opatření, 
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jak našim firmám prospět. Statistiky z let minulých ukazují, že každá koruna vložená do účasti na 
veletrhu se podnikatelům stonásobně vrátí v podobě nových zakázek. Podpora vystavujících firem je 
tak jednou z těch nejúčinnějších, které můžeme podnikatelům nabídnout. Chceme v ní pokračovat i v 
dalších letech," zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.  

V letošním roce plánuje ministerstvo v rámci projektu "Společná účast na specializovaných výstavách a 
veletrzích v zahraničí" (SVV) podpořit společnou účast více než 800 českých firem a asociací na 57 
akcích ve 23 zemích světa, včetně nových, intenzivně se rozvíjejících trhů jako jsou Brazílie, Čína, Indie 
či Vietnam. České firmy tak budou díky projektu SVV své výrobky a služby prezentovat například v 
Dubaji, Pekingu, Bombaji či Buenos Aires.  

Dosud, od února 2010 do konce roku 2011, se díky projektu SVV v zahraničí představilo celkem 1615 
firem a profesních organizací ze všech regionů ČR, a to na 114 veletrzích ve 33 zemích na čtyřech 
kontinentech. Původní plány projektu přitom počítaly pro období let 2010—2012 s podporou zhruba 
1400 firem na minimálně 100 vybraných výstavách a veletrzích. 

Díky projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,— Kč na přímé náklady 
spojené s účastí na veletrhu, všestrannou pomoc při přípravě a realizaci expozice a zejména mohou 
představit svoji nabídku přímo v zahraničním teritoriu. Projekt je financovaný z prostředků 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).  

 

10. 01. 2012 

Ministr Tomáš Chalupa jednal s ministrem nerostných surovin a 
energetiky Mongolska  

Ministr Tomáš Chalupa se setkal s mongolským ministrem nerostných zdrojů a energetiky 
Dashdorjem Zorigtem. Hlavním tématem jednání byla oblast nerostných surovin a jejich těžba.  

Ministr Tomáš Chalupa ocenil především velmi dobré vztahy obou zemí a dosavadní spolupráci v 
oblasti geologického mapování a hydrologie, na kterou lze v budoucnu navázat. V této souvislosti 
zmínil možnost spolupráce s českými odborníky v oblasti zajištění vodních zdrojů pro udržitelnou 
těžbu nerostných surovin v poušti Gobi, zejména v okolí města Sainshand. Ministr Chalupa také 
připomněl vysokou expertní úroveň a aktuální působení českých firem v Mongolsku.  

Mongolský ministr Dashdorj Zorigt vyzdvihl spolupráci s Českou geologickou službou mj. v souvislosti 
s aktivitami v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v sektoru životního prostředí. 
Zároveň projevil zájem o zkušenosti České republiky s přípravou legislativy a dalších standardů 
nutných ke vstupu do Evropské unie. Na závěr setkání ministra Chalupu pozval na návštěvu 
Mongolska.  

Mongolsko stále zůstává prioritní zemí pro zahraniční rozvojovou spolupráci České republiky i v 
novém programovacím období 2010 – 2017, v němž hraje sektor životního prostředí klíčovou roli. V 
letech 1997 – 2010 bylo v Mongolsku realizováno 12 rozvojových projektů ČR v gesci Ministerstva 
životního prostředí v celkovém objemu přesahujícím 8 mil. USD. Projekty byly zaměřeny především na 
spolupráci v oblasti hydrogeologie, řešení starých ekologických zátěží a odpadového hospodářství. 
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18. 1. 2012 

Premiér P. Nečas a vláda jednali o smlouvě o stabilitě eurozóny  

Vláda se dnes zabývala evropskou agendou, protože se blíží několik velmi významných kroků. Příští 
týden zasedá Rada ministrů hospodářství a financí ECOFIN, 30. ledna by se mělo konat mimořádné 
jednání Evropské rady. V diskusi jsou například nové dohody o fiskální disciplíně a také otázky, které 
se týkají půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. 

„Co se týče dohody o hospodářské unii, nebo tzv. Fiscal Compact, nezabývali jsme se detailně těmi 
částmi, které se týkají obsahu této smlouvy, z prostého důvodu: Skutečně definitivní znění tohoto 
návrhu dohody bude známo až po skončení jednání Evropské rady 30. ledna letošního roku. Teprve až 
pak bude možné se vyjádřit k obsahu,“ vysvětlil Nečas.  

 „Nicméně dnes jsme vedli velmi užitečnou diskusi o podmínkách přistoupení k této smlouvě, včetně 
debaty o způsobu ratifikace. Ta debata byla nejednoznačná. Na druhou stranu vláda jako ústavní orgán 
rozhoduje ve sboru svým hlasováním a je také evidentní, že takto vláda postupovat musí, tzn. že musí 
se nakonec dopracovat k jistému rozhodnutí,“ doplnil premiér Nečas.  

 Vláda se nakonec rozhodla přijmout rámcovou pozici, kde je povinností členů vlády upozorňovat, že 
pokud by došlo k přesunu kompetencí na unijní orgány, je vláda svým vládním programovým 
prohlášením vázána řešit tento problém referendem.  

  „Já chci zdůraznit, že to neznamená nutně, v případě že by se ČR připojila k této dohodě, referendum. 
Já osobně spíše preferuji hlasování, které by se, v případě že se připojíme k této dohodě, týkalo celého 
komplexu dohod, ke kterým budeme muset přistoupit v souvislosti se vstupem do eurozóny,“ uvedl 
Nečas.   

Dalšími body, kterými se vláda zabývala, byla i otázka půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Vláda 
jednoznačně potvrzuje postoj, který deklaroval již několikrát Petr Nečas, tzn. že odpovědnost musí nést 
vláda České republiky, nikoliv bankovní rada ČNB. Že to musí být vláda ČR, která rozhodne, ať už 
kladně, nebo záporně, že nesmí nastat situace, kdy vláda bude alibisticky přenášet rozhodování na 
Českou národní banku.  

 „Dnes jsme se dohodli tak, že pan ministr financí přinese na příští jednání vlády detailnější návrh s 
konkrétními parametry. Musím říci, že dnes už je evidentní, že v případě 'když by', a rozhodnuto není, 
se náhodou ČR rozhodla k této půjčce přistoupit a tuto půjčku poskytla Mezinárodnímu měnovému 
fondu, částka 90 miliard korun je vyloučena. Ta suma by musela být velmi výrazně nižší,“ upozornil 
premiér. Konkrétní částkou se vláda bude zabývat na svém příštím jednání.  

 

23. 1. 2012 

Ministr M. Kuba podepsal memorandum o obchodní spolupráci s Irákem 

Podpis memoranda doprovázel podnikatelské fórum, na které zavítala bezmála stovka zástupců 
českých firem. 

Česká republika a Irák budou intenzivněji spolupracovat na prohlubování vzájemného obchodu — 
alespoň to slibuje memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a iráckým 
Ministerstvem průmyslu a nerostných surovin, které dnes ministři obou resortů podepsali při 
příležitosti návštěvy místopředsedy irácké vlády v Praze. 
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Ministr Kuba (vpravo) při podpisu memoranda o obchodní spolupráci s Irákem"V memorandu se 
hlásíme k tomu, že přivítáme možnost nabídnout našim iráckým partnerům školení a naše zkušenosti 
v oblasti správy průmyslu; irácká strana na oplátku zdůrazňuje svoji připravenost zvát české 
podnikatele k investicím do svých strategických průmyslových projektů," říká ministr průmyslu a 
obchodu Martin Kuba. 

"Českou republiku s Irákem spojují hluboké historické vazby. Chceme přispět k tomu, abychom tyto 
vztahy pomohli přetavit do dalšího rozvoje vzájemného obchodu. Podepisované memorandum 
zdůrazňuje možnosti zejména v oblasti petrochemického průmyslu, strojírenství, vodního 
hospodářství, energetiky nebo dopravního inženýrství či informačních a telekomunikačních 
technologiích," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka. 

Podpis memoranda doprovází podnikatelské fórum organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
Svazem průmyslu a dopravy ČR a velvyslanectvím Irácké republiky v ČR. Tohoto fóra se v pondělí 
zúčastnila bezmála stovka zástupců firem. Od neděle do úterý je na oficiální návštěvě České republiky 
irácký místopředseda vlády pro energetiku Hussain al—Shahrestani. Svého vicepremiéra v Česku 
doprovází ministr průmyslu a nerostných zdrojů Ahmed Naser Deli Al—Karboli a ministr obrany 
Sadoon Al—Dulaimi. 

 

24. 1. 2012 

Ministr M. Kalousek na jednání v Bruselu: Postoj Česka v EU nikdo 
nechápe 

Postoji české vlády k unijní smlouvě o rozpočtových pravidlech představitelé ostatních členských států 
EU nerozumí, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. VV a ODS ve vládě navzdory nesouhlasu 
Kalouskovy TOP 09 prosadily, že přistoupení Česka k dohodě musí lidé odsouhlasit v referendu. 

"Seznámil jsem své kolegy s pozicí české vlády, že v případě, že se rozhodne podepsat tuto smlouvu, 
bude prosazovat ratifikaci referendem. V očích všech svých kolegů ze zemí Evropské unie jsem četl 
totální nepochopení tohoto postoje," řekl Kalousek v úterý v Bruselu. 
"Nepochopil to nikdo z nich. Já se mu nedivím, já bych to také nepochopil," dodal ministr, který je 
místopředsedou TOP 09, jež v otázce referenda s koaličními partnery společnou řeč nenašla. 

ODS a Věci veřejné minulý týden přehlasovaly při jednání vlády o smlouvě TOP 09. Kabinet prosadil, 
že o evropské rozpočtové by měli rozhodovat občané v referendu. ČSSD chce jen obecné referendum, 
to ale občanští demokraté odmítli. 

Smlouva má zpřísnit rozpočtový dohled. Země by měly do svého práva zakotvit pravidla vyrovnaného 
či přebytkového rozpočtu. Dohoda má platit pro státy eurozóny, pro ostatní členské státy Unie by se 
stala závazná až po přijetí eura. 

 

25. 1. 2012 

MMR pořádalo setkání o velkých projektech a CEF v Praze  

Odborníci z České republiky, zemí V4 a Slovinska se sjeli do Prahy diskutovat o velkých projektech 
financovaných z evropských fondů a připravovaných nástrojích kohezní politiky pro období 2014-
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2020. Setkání pořádané ministerstvem pro místní rozvoj v rámci českého předsednictví zemí 
Visagrádské skupiny se uskutečnilo 25. ledna 2012.  

Diskuse probíhala k hodnocení spolupráce s experty Evropské investiční banky, sdruženými do 
iniciativy JASPERS, kteří novým členským zemím poskytují odbornou podporu při přípravě velkých 
infrastrukturních projektů. Významným tématem byly návrhy nové evropské legislativy a zejména 
nově navrhovaný a široce diskutovaný Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který by měl poskytnout v 
příštím programovém období na 50 miliard eur pro rozvoj infrastruktury vyspělejších členských zemí. 
„Nemusíme s návrhy Evropské komise souhlasit, ale je potřeba o věcech diskutovat a být připraveni,“ 
říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který vede přípravu nového programového období za 
Českou republiku. 

 Mezi účastníky byli zástupci Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG 
REGIO) i pro dopravu (DG MOVE), zástupci zemí V4 a Slovinska nejen z úrovně centrálních 
koordinátorů, ale i řídících orgánů, které implementují velké projekty. Setkání podpořilo i spolupráci s 
iniciativou JASPERS. Část jednání byla vyhrazena odborným sektorovým diskusím k oblastem: věda a 
výzkum, doprava a životní prostředí.  

 

26. 1. 2012 

MD organizovalo Mezinárodní konferenci Galileo Application Congress 
Prague 2012  

Galileo Application Congress Prague 2012 organizovaná Ministerstvem dopravy 26. a 27. ledna 2012 v 
Praze se stane místem setkání klíčových osobností na poli satelitní navigace, obzvláště evropských 
projektů Galileo a EGNOS. Konference proběhne pod záštitou premiéra Petra Nečase, který taktéž 
přednese úvodní projev a zúčastní se jí mj. Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař 
odpovědný za průmysl a podnikání, Jean-Jacques Dordain, generální ředitel Evropské vesmírné 
agentury (ESA) a Carlo des Dorides, výkonný ředitel agentury GSA.  

Konference Galileo Application Congress Prague 2012 je společnou iniciativou Ministerstva dopravy a 
agentury GSA. Jedná se o oficiální zahájení partnerství mezi Českou republikou a agenturou, jejíž 
přesun z Bruselu do Prahy je plánován na polovinu roku 2012. 

Zástupci médií jsou proto srdečně zváni na slavnostní podpis Hostitelské smlouvy mezi Českou 
republikou a GSA, která je klíčovým dokumentem, otvírajícím cestu pro úspěšné fungování agentury v 
České republice. Smlouva bude podepsána ministrem dopravy Pavlem Dobešem a výkonným 
ředitelem agentury GSA Carlem des Doridesem za přítomnosti premiéra Petra Nečase a místopředsedy 
Evropské komise Antonia Tajaniho. Po slavnostním podepsání smlouvy bude následovat společná 
tisková konference. 

Jak uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš: „Je mým cílem ještě více propojit úspěšnou budoucnost 
projektu Galileo s dalším rozvojem a růstem české ekonomiky a budu i nadále usilovat o to, aby Česká 
republika byla důležitým hráčem na poli satelitní navigace.“ 

Vzhledem k úzké spolupráci mezi ČR a GSA, zdůraznil před konferencí výkonný ředitel GSA Carlo des 
Dorides, že „Agentura GSA přinese do ČR znalostní základnu a významnou koncentraci 
technologického know-how a aktivit. Je zároveň katalyzátorem pro odbornou a tvůrčí výměnu v rámci 
regionu, čímž může přispět k inovačnímu potenciálu. Jsme připraveni v našem poslání spolupracovat s 
Prahou a Českou republikou jako naším přirozeným centrem“. 
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25. 1. 2012  

Vláda schválila bilaterální půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu  

Vláda schválila bilaterální půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 1,5 miliardy eur (cca 38 
miliard korun).  

Vláda pověřila ministra financí, aby požádal Českou národní banku o poskytnutí prostředků na tuto 
půjčku ze svých devizových rezerv. Mezinárodní měnový fond původně žádal částku 3,34 miliardy eur, 
vládní kabinet nakonec schválil poskytnutí necelé poloviny této sumy. Stejnou částku dá k dispozici 
například sousední Slovensko.  

„Pro nás by bylo těžko akceptovatelné původní číslo 3,5 miliardy euro, protože by to znamenalo, že 
padesát procent stávajících devizových rezerv by bylo celkem exponováno vůči Mezinárodnímu 
měnovému fondu a to by byl riskantní krok,“ vysvětlil premiér Petr Nečas.  

 Podle premiéra vedly k tomuto rozhodnutí dva politické signály. „Tím prvním je, že nám záleží na 
stabilitě eurozóny. Jsme s ní velice úzce ekonomicky provázáni. Situace v eurozóně nám není a nesmí 
být lhostejná,“ prohlásil předseda vlády.  Druhým důvodem k poskytnutí půjčky Mezinárodnímu 
měnovému fondu je podle premiéra skutečnost, že Česká republika patří k ekonomicky zdravým 
zemím Evropské unie.  

„Pokud se podíváte na seznam členských států Evropské unie, které půjčku poskytují a které ji 
neposkytují, tak je tam s několika výjimkami jasná dělící linka mezi státy, které jsou považovány za 
ekonomicky zdravé a konsolidující své finance, a ty nějakou půjčku poskytují a pak státy, které nejsou 
považovány za ekonomicky zdravé a tedy s velmi diskutabilními výsledky v oblasti konsolidace 
veřejných financí,“ vysvětlil premiér. 

 „Vláda České republiky pod mým vedením považuje za důležité, aby byl vyslán signál, že i účastí na 
této půjčce patříme do té první skupiny,“ prohlásil premiér Petr Nečas. 

 Účelem půjčky je posílení stability měnového fondu, který poskytuje záchranné půjčky členským 
zemím Evropské unie. Požadavek na navýšení prostředků MMF byl vznesen na Evropské radě na 
začátku prosince loňského roku. 

Celkem příspěvek MMF od členských zemí eurozóny dělá 150 miliard euro, země mimo eurozónu mají 
přispět až 50 miliardami. 

  

25. 1. 2012 

Dobeš podepsal smlouvu o přesunu GSA do Prahy  

Dnes byla podepsána Hostitelská smlouva mezi Českou republikou a GSA, která je klíčovým 
dokumentem, otvírajícím cestu pro úspěšné fungování agentury v České republice. Tuto historickou 
smlouvu  podepsal ministr dopravy Pavel Dobeše a výkonný ředitel agentury GSA Carlo des Dorides za 
přítomnosti premiéra Petra Nečase a místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho. Aktem 
podpisu byla dovršena pětiletá snaha České republiky o přesunutí centrály evropské agentury pro 
vesmírný systém Galileo (GSA) z Bruselu do Prahy. 
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Podmínky, které si pro přesun do budovy bývalé konsolidační agentury v Holešovicích GSA stanovila, 
česká strana splnila na konci loňského roku. Zhruba 45 úředníků agentury by se tak mohlo do Prahy 
začít stěhovat v květnu. Během léta by mohl úřad začít s obvyklým provozem. 

 

30. 1. 2012 

Ministr P. Bendl se setkal s britským protějškem 

Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Jimem Paicem, ministrem zemědělství a 
potravinářství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, o budoucí podobě Společné 
zemědělské politiky EU, mezinárodní smlouvě o posílené hospodářské unii i o tom, jak postupovat 
proti zemím, které nesplnily směrnici Evropské unie na chov nosnic v komfortnějších klecích. 

Setkání obou ministrů je pokračování spolupráce České republiky a Velké Británie při společné 
obhajobě zájmů obou zemí v budoucí podobě Společné zemědělské politiky. „Na půdě EU nás ještě 
čekají dlouhá a náročná vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013. 
Pozitivní je, že některé podpory budou rozšířeny, takže je budou moci využívat i zemědělci nebo 
potravináři, kteří na ně zatím neměli nárok. Zároveň by ale současný návrh SZP vedl k nárůstu různých 
kontrol a další, podle nás zbytečné, administrativě,“ řekl po setkání ministr Petr Bendl s tím, že 
v tomto mají stejný názor s britským ministrem. 

Velká Británie chce v nové SZP zejména omezit regulace a má velký zájem na programech rozvoje 
venkova, vzdělávání a výzkumu, stejně jako na zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství. 

„S ministrem Jimem Paicem jsme se shodli i v tom, že odmítáme capping, neboli zastropování plateb 
podle velikosti podniku a také v otázce povinného ozeleňování. Pan ministr mne ujistil, že Velká 
Británie souhlasí s tím, že ozeleňování musí mít rozumnou míru a především nesmí zvýšit 
administrativní náročnost,“řekl Petr Bendl. 

Podle J. Paice by se země, které mají stejný pohled na budoucí podobu Společné zemědělské politiky, 
měly při prosazování shodných zájmů spojit. „Budeme spolupracovat na úrovni pracovních skupin. 
Velká Británie je proti cappingu, je to potlačování konkurenceschopnosti a vedlo by to k rozbíjení 
farem. Velká Británie je i proti požadavku, aby 7% půdy zůstalo povinně ležet ladem. Systém musí být 
jednoduchý, flexibilní a musí zohlednit specifika jednotlivých zemí,“ řekl Jim Paice. Setkání českého a 
britského ministra zemědělství navazuje na předchozí jednání. Ministr Petr Bendl bude v těchto 
schůzkách pokračovat v Bruselu i na bilaterální úrovni. 

 

30. 1. 2012 

Česká vláda posoudila finální znění evropské fiskální smlouvy 

Česká vláda detailně posoudí a nechá v následujících týdnech právně zanalyzovat výsledné znění tzv. 
fiskální úmluvy, na které se dohodli lídři států. Cílem smlouvy je přispět k řešení současné dluhové 
krize v Evropě, především v eurozóně. 

"Jak z důvodů obsahových, tak z důvodu nejasnosti v proceduře následné ratifikace i rozhodování o 
datu účinnosti, tj. přijetí eura, jsem nemohl nyní souhlasit s dohodou. Za nesmírně cenné považuji, že 
se podařilo změnit ustanovení smlouvy tak, že je možné k ní přistoupit kdykoli v budoucnu," řekl na 
tiskové konferenci po neformálním jednání Evropské rady český premiér Petr Nečas. 
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Jedním z problematických míst smlouvy je podle premiéra Nečase například nedostatečná účast zemí 
se závazkem přijmout euro na summitech eurozóny. 

"Posun směrem k větší účasti na summitech eurozóny je pro Českou republiku nedostatečný. Jsem 
přesvědčen, ze České republice jako kandidátské zemi na vstup do eurozóny náleží stálé místo 
pozorovatele na všech summitech eurozóny, nikoli jen některých," řekl premiér Nečas. Neméně 
podstatná je i absence tzv. dluhového kritéria v čl. 7, které Česko považovalo a považuje za zcela 
zásadní. 

Vzhledem k tomu, že účast na původně zamýšlených úpravách primárního práva Unie nakonec 
odmítlo Spojené království, bylo zvoleno řešení prostřednictvím mezinárodní smlouvy stojící mimo 
architekturu unijních zakládacích smluv. 

Smlouvou se nyní bude zabývat Česká vláda a také parlamentní výbory. Dokud nebude provedena 
detailní právní analýza, vyřešena otázka ratifikace i rozhodování o budoucí účinnosti Smlouvy, jakož i 
vedena důkladná politická diskuze, nemůže vyjádřit Česká republika konečné stanovisko. 

 

30. 1. 2012 

Ministerstvo zemědělství dostalo ocenění za vynikající prezentaci  

Na veletrhu Internationale Grüne Woche 2012 obdrželo včera Ministerstvo zemědělství čestné uznání 
za vynikající prezentaci České republiky. Ocenění, které hodnotí nejlepší expozici na veletrhu, předal 
zástupce veletržní správy Messe Berlin, ředitel veletrhu Internationale Grune Woche pan Lars Jaeger. 
Toto ocenění obdržela Česká republika jako jediná na tomto veletrhu v letošním roce. Velkým 
lákadlem české expozice byla restaurace ve stylu selské lidové architektury, ve které mohli návštěvníci 
ochutnat tradiční české speciality. Naše expozice, kterou realizovala firma EXPO IGC GROUP, 
seznámila návštěvníky s činností Ministerstva zemědělství a s výrobky českých potravinářských firem. 
Kromě českého Ministerstva zemědělství letos na veletrhu vystavovala potravinářská a šlechtitelská 
společnost Chovservis zaměřená na skot, prasata a uzeniny, Darilis Business specializující se na nápoje 
na bázi směsi alkoholu a ovoce, firma Derer Import dovážející české produkty na německý trh a 
Pekařství Valašské frgály, které se zabývá ruční výrobou tradičního valašského pečiva. České 
potravinářství reprezentovaly na veletrhu pivovary Holba, Litovel, Zubr, Vratislavice a Plzeňský 
prazdroj. Stoprocentní přírodní ovocné šťávy předváděla společnost Vitaminátor. 

„Na výstavě se scházejí podnikatelé z různých zemí, a tak je to výborná příležitost k navázání 
obchodních vazeb. Navíc je pro vystavovatele účast na Grüne Woche vysoce prestižní záležitostí. 
Samotné ocenění je pak dokladem, že ČR bere výstavu skutečně vážně,“ řekl ministr Petr Bendl. 

  

31. 1. 2012 

Přesun finančních prostředků posílí produkční rybáře v České republice 

Evropská komise 20. ledna 2012 schválila revizi Operačního programu Rybářství, na základě které 
dojde k přesunu finančních prostředků v rámci prioritních os. Díky tomu bude možné ještě efektivněji 
čerpat finanční prostředky, posílí se produkční rybářství v ČR a jeho konkurenceschopnost. Řídící 
orgán (ŘO) Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) na základě výsledků střednědobého 
hodnocení a na základě absorpční kapacity na ose II zaměřené na přímou podporu 
konkurenceschopnosti produkčních firem připravil revizi programového dokumentu s cílem posílit na 
ose II finanční zdroje. Evropská komise vydala Rozhodnutí o schválení revize OP Rybářství 2007-2013, 
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jejíž podstatnou součástí je realokace finančních prostředků v rámci OP Rybářství z prioritní osy 3 
(Opatření společného zájmu) do prioritní osy 2 (Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury) a jejich uvádění na trh v celkové výši zhruba 86 milionů korun. 

„Přesun finančních prostředků v rámci OP Rybářství je velkým úspěchem z hlediska posílení 
produkčních rybářů v České republice a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Čerpání finančních 
prostředků z operačního programu díky tomu bude efektivnější,“ uvedl ministr Petr Bendl. 

únor 2012 

3. 2. 2012  

Proč se ČR nezavázala k ratifikaci smlouvy o fiskální unii 

Předseda vlády Petr Nečas nechal vypracovat neoficiální překlad Smlouvy o stabilitě, koordinaci a 
řízení v hospodářské a měnové unii, tzv. fiscal compact. Českou i anglickou verzi Úřad vlády poskytuje 
široké veřejnosti. Přinášíme zároveň i souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím Česká 
republika nezavázala k podpisu. 

Finální text smlouvy není pro Českou republiku příliš uspokojivý a zatím nepanuje dohoda na způsobu 
její ratifikace. Na pondělním jednání Evropské rady proto premiér Petr Nečas oznámil, že v tuto chvíli 
nemůže politicky podpořit tzv. fiskální pakt. Ani však nevyloučil možnost jeho podepsání v budoucnu. 

1. Procedurální aspekty: nejasná ratifikace a málo času k analýzám 

Premiér Petr Nečas jasně deklaroval, že se nebude zavazovat k podpisu smlouvy dříve, než bude mít 
jistotu, že tento závazek bude moci naplnit. „Dokud nebude rozhodnuto o způsobu ratifikace této 
smlouvy a současně také o způsobu rozhodování o jejím vstupu v účinnost, tedy okamžiku přijetí eura, 
nemohu ji podepsat. Na tom se vláda dohodla,“ říká předseda vlády Petr Nečas. 

Podle českého premiéra se stalo také nešvarem, že přímo na jednání Evropských rad hlavy států a vlád 
přepisují texty, o nichž bezprostředně poté závazně hlasují, bez možnosti řádného přečtení, 
analyzování a zhodnocení. „Tímto způsobem se zkrátka nejedná a Česká republika pod mým vedením 
se nenechá vmanévrovat k takto zásadním rozhodnutím za podivných podmínek, při jednání kroužku 
několika evropských lídrů, na základě dokumentu, který v konečné podobě leží přede mnou pět minut. 
I kdybychom byli v celé EU jediní, budeme respektovat všechny demokratické procedury a všechny své 
kroky racionálně zvažovat,“ dodává premiér Petr Nečas. 

Současně podle předsedy vlády platí, že i v případě, že by vláda smlouvu o fiskální unii chtěla podepsat, 
musí si k tomu vyžádat zplnomocnění prezidentem republiky. A také by se k textu předem měly 
vyjádřit obě komory parlamentu. 

2. Hlasovací kartel je masivní změnou fungování EU 

Co se týče samotného obsahu smlouvy, nepodařilo se prosadit, aby vedle kritéria rozpočtového 
schodku bylo závazně do článku 7 zahrnuto i dluhové kriterium. Článek 7, neboli tzv. hlasovací kartel, 
je sám o sobě masivní změnou ve fungování EU, která se předsedovi vlády nelíbí, a to z hlediska 
principu, neboť zavazuje stát hlasovat pro návrhy Evropské komise i proti jeho vůli. 

3. Podmínky účasti na eurosummitech jsou nedostatečné 

Stejně tak se nepodařilo ke spokojenosti České republiky upravit podmínky účasti na tzv. 
eurosummitech. Konečný text vychází z kuloárně dojednaného kompromisu, který není pro Českou 
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republiku výhodný a je ve skutečnosti zhoršením oproti původnímu návrhu. Text zajišťuje pouze 
omezenou účast nečlenů eurozóny na summitech k určitým tématům. Neříká ovšem, kdo bude témata 
určovat a předem interpretovat. Předseda vlády je toho názoru, že všechny země, jež se zavázaly 
přijmout euro, by měly být standardně zvány jako pozorovatelé (samozřejmě bez hlasovacích práv) na 
všechny summity, pokud má jejich závazek platit. 

Nerespektováním tohoto principu byl fakticky zpochybněn i tento závazek. V jedné podstatné věci 
došlo u eurosummitů na Evropské radě dokonce k podstatnému zhoršení: eurosummity se budou 
svolávat i k tématům konkurenceschopnosti, jež by podle názoru předsedy vlády měly být řešeny v 
rámci evropské sedmadvacítky, neboť se týkají vnitřního trhu. To je krok směrem ke zcela zbytečnému 
a nebezpečnému rozdělování Evropy a reakce v podobě „být raději u toho“ by byla ve skutečnosti 
pasivním smířením se s touto skutečností. 

4. Česká republika je v jiné situaci než ostatní státy 

Státy eurozóny jsou na smlouvě zainteresovány z povahy věci: jedni dostávají peníze z Evropského 
nástroje finanční stability (EFSF) a dalších mechanismů, druzí je platí a chtějí od těch prvních podpis 
tohoto paktu. To je zcela logický vztah, jenž by Česká republika v případě plného členství v eurozóně 
jistě respektovala. 

U nečlenů eurozóny je to jiné. Polovina z nich jsou či nedávno byly tzv. programové země, tedy čerpají 
či čerpaly v nedávné minulosti pomoc pro stabilizaci veřejných financí z Mezinárodního měnového 
fondu (MMF) nebo z Evropské unie a nejsou v tzv. plánu finančních transakcí MMF, tj. mezi 
makroekonomicky zcela „zdravými“ státy. S ohledem na jejich tíživou ekonomickou situaci bylo pro ně 
přistoupení ke smlouvě jaksi logickým krokem. 

Naopak Česká republika je mezi pěti nečleny eurozóny, u nichž se počítá, že budou finančně pomáhat 
nemalými částkami ke stabilizaci eurozóny. Česká vláda také s touto pomocí již vyjádřila souhlas. Ze 
států střední a východní Evropy jsme navíc jediní, kdo nečerpá ani nemá v rámci MMF nic přislíbeno (i 
na rozdíl od Polska s jeho „flexibilní úvěrovou linií“), a jsme tak ve stejné pozici jako Dánsko či 
Švédsko. Můžeme si ale také proto dovolit větší manévrovací prostor, než státy, které jsou či nedávno 
byly naopak závislé na pomoci ostatních, dostaly nedávno varovný dopis Evropské komise ohledně 
rozpočtového schodku či mají již přislíbenou pomoc. Je přitom třeba zdůraznit, že nelze tuto věc 
směšovat např. s politickou soudržnosti v EU (jak se někdy v politické diskusi děje), v jejímž rámci jsou 
podporovány chudší regiony a státy, ovšem bez ohledu na jejich rozpočtovou situaci (proto podpis 
fiskálního paktu nelze považovat ani za nějakou morální povinnost vůči tzv. čistým plátcům v EU). 

„Z hlediska nečlenů eurozóny jsme tak společně s Dánskem, Švédskem a Spojeným královstvím v 
situaci, jež nám umožňuje relativně značnou volnost rozhodování. V rámci uvedených států má ovšem 
Dánsko a Švédsko dávno dojednané referendum jako podmínku případného přijetí eura, Dánsko a 
Spojené království navíc mají i trvalou výjimku z eura. Naopak my jsme státem se závazkem euro 
přijmout a (zatím) bez dojednaného referenda o jeho přijetí. Také tuto specifickou situaci, jež nám na 
jedné straně dovolila větší manévrovací prostor, na druhé straně rozhodnutí pro případný podpis 
učinila mnohem obtížnější, je třeba vzít v úvahu. S ohledem na to, že navíc celá smlouva není účinným 
příspěvkem k vyřešení krize v eurozóně, který by ospravedlňoval s ní spojené přenosy pravomocí, 
nemohl jsem s klidným svědomím za Českou republiku souhlasit,“ dodává premiér. 

5. Úspěch ČR: Ke smlouvě se lze připojit později 

Hlavním úspěchem při vyjednáváních je fakt, že smlouva o fiskální unii zůstává otevřena k podpisu 
všem členským státům i do budoucna, a to bez podmínky souhlasu stávajících smluvních stran jako 
jakési vstupenky. „Podařilo se nám totiž na žádost a iniciativu ČR změnit článek 15 tak, aby nikdo 
nemohl pozdější přistoupivší odmítnout,“ říká premiér. 
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6. 2. 2012 

Premiér a ministr průmyslu prezentovali Exportní strategii 2012 – 2020 

Otevřít nové trhy pro české vývozce a poskytnout jim chytré služby ze strany státu, to jsou hlavní cíle 
nové Exportní strategie České republiky pro období 2012 - 2020. Strategie klade důraz na prosazení 
pozitivních změn v české ekonomice, na podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou a posunutí 
českých vývozců v hodnotovém řetězci směrem ke konečným zákazníkům. 

Předseda vlády Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba dnes společně představili návrh 
Exportní strategie České republiky pro období 2012 - 2020. Strategie má ambici změnit extrémně 
vysokou závislost českého exportu na hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit českým firmám 
podívat se více do světa. Navíc koncentrace vývozu na odvětví jako je strojírenství včetně výroby 
dopravních prostředků nebo elektrotechniky, mimořádně vysoký, zhruba dvoutřetinový, podíl na 
vývozu generovaný pouze několika málo největšími vyvážejícími firmami a také působení českých 
firem primárně v roli subdodavatelů, jsou pádnými důvody pro změnu. 

„Závislost na vnitřním trhu Unie nenabízí příliš prostoru pro další dynamický růst českého vývozu. 
Právě země, které jsou v této strategii zařazeny mezi prioritní a zájmové, mají trvale rostoucí podíl na 
světovém dovozu, dosahují vyšší tempa růstu , a představují pro české vývozce zajímavé obchodní a 
investiční příležitost. Chceme tyto příležitosti našim firmám přiblížit. Vycházíme přitom z toho, že 
investice do podpory exportu mají silný multiplikační efekt pro ekonomiku, podporují 
konkurenceschopnost a inovačním potenciál firem a vytvářejí nové pracovní příležitosti,“ řekl 
předseda vlády Petr Nečas. 

“Integrace a efektivní koordinace kapacit v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu umožní téměř 
zdvojnásobit počet zahraničních zastoupení v zemích se značným potenciálem pro české vývozce. 
Přitom nebude potřeba vynaložit dodatečné finance ze státního rozpočtu, protože pro budování 
integrované sítě hodláme hledat prostředky uvnitř resortu a využít stávajících zahraničních zastoupení 
vládních agentur CzechTrade a CzechInvest,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

Česká republika patří ve světovém srovnání k zemím s největším podílem vývozu zboží a služeb na 
HDP a tato závislost stále stoupá. Zatímco v roce 1995 se export zboží a služeb podílel na hrubém 
domácím produktu 51 procenty, v roce 2000 pak 63 procenty, za rok 2010 to bylo necelých 79 procent. 
Pro porovnání v Německu, tedy u našeho největšího obchodního partnera, export tvoří necelých 50 
procent HDP. 

„Zásadním výchozím bodem Exportní strategie je definování klíčových trhů pro české vývozce ve 
spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového potenciálu daných zemí, vysoké 
absorpční schopnosti trhů a také komplentarit ve vztahu k české ekonomice. Prioritní země představují 
zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily, a také trhy, na 
nichž svou přítomností zaostáváme za konkurencí z jiných zemí. Zájmové země se pak vyznačují 
vysokou dynamikou růstu dovozu a vidíme v nich také nadějný růstový potenciál pro české firmy., 
Země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého 
exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve 
prospěch malých a středních podniků,“ vysvětluje ministr Kuba a dodává: „Umístění obchodních 
zastoupení tak pokryje země, které realizují 75 % světového dovozu. Teď půjde o to, abychom nový 
exportní potenciál, který takto vytvoříme, dokázali náležitě využít.“ 

Vytvoření Exportní strategie předcházelo zevrubné vyhodnocení dosavadních proexportních aktivit a 
jejich nástrojů, zmapování současného stavu a identifikace toho, co česká ekonomika potřebuje z 
hlediska zachování a rozvoje dlouhodobé konkurenceschopnosti. Návrh Sstrategie je postaven na třech 
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základních pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. 
Projekty budou naplňovány prostřednictvím série konkrétních opatření, jejichž hlavním cílem je 
přenastavení a zefektivnění systému podpory exportu. 

 „Exportní strategie přinese zásadní změnu v podobě jednotné sítě CzechInvestu a CzechTrade do které 
HK ČR přispěje možností využití honorárních zástupců HK ve světě. Tuto jednotnou sít bude na rozdíl 
od minulosti řídit Rada složená ze zástupců MPO, HKČR SPaD a ICC, znamená to tedy možnost rychle 
korigovat rozhodnutí a i svá rozhodnutí kontrolovat . Pokud jde o nově budovaná obchodní místa, 
očekáváme, že na nich budou pracovat skuteční odborníci, včetně zástupců podnikatelských 
reprezentací. Určitě budeme chtít využít také kompetence „honorárních“ zástupců komory, kteří v 
zahraničí zastupují zájmy českých firem,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr 
Kužel. 

„Stagnaci i krizi dokážeme překonat sami, ale potřebujeme podporu státu právě v této oblasti, účinnou 
asistenci při navazování kontaktů a prosazování zájmů českých podnikatelů, jsme rádi že nový pan 
ministr společně s námi tento dokument předkládá, a jsme rádi, že tam bude právě přítomen byznys a 
finanční instituce,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy. 

„Dovolte mi připomenout, že na posledních zasedáních NERVu se problematika zahraničního obchodu 
dostala do popředí a konstatovali jsme, že v době, kdy klesá domácí poptávka a veřejné investice, je 
růst HDP udržován jenom díky převaze vyššího exportu nad dovozem. Konkrétně jde například i o to, 
že ČR vynakládá velmi významné prostředky na mezinárodní pomoc, na mezinárodní finanční 
instituce, ale čeští exportéři se zatím neumí ucházet o veřejné tendry financované mezinárodními 
institucemi,“ zmínil člen NERV a předseda Mezinárodní obchodní komory ČR, prof. Michal Mejstřík.  

 

3. 2. 2012 

ČR představila výcvikové centrum pro vrtulníky aliančním partnerům 

V Bruselu se za účasti ministra obrany Alexandra Vondry a náčelníka Generálního štábu Armády ČR 
armádního generála Vlastimila Picka uskutečnilo ve dnech 2. a 3. února 2012 pravidelné zasedání 
ministrů obrany zemí NATO a partnerských států.  

Zasedání se neslo v duchu přípravy na květnový summit NATO v Chicagu, kde spojenci představí své 
příspěvky do společného budování aliančních schopností  (tzv. Smart Defence).  
Česká strana prezentovala jako svůj příspěvek do Smart Defence projekt na vybudování 
Mnohonárodního centra leteckého výcviku pro piloty vrtulníků a pozemního personálu. Projekt, který 
před deseti dny při jednání s Alexandrem Vondrou v Pentagonu, podpořil i ministr obrany USA Leon 
Panetta, by mohl získat reálnou podobu po chicagském summitu. 
V této souvislosti v Bruselu proběhlo bilaterální jednání s chorvatským ministrem obrany Ante 
Kotromanovičem, jehož země má velký zájem se na provozu centra podílet. Dvoustranná technická 
dohoda definující budoucí spolupráci by měla být podepsána v nejbližší době.  
  „Česká republika má výcvikové kapacity i dlouholeté zkušenosti, které v rámci vzájemné spolupráce 
nabízíme i jiným státům Aliance,“ komentoval jednání ministr obrany. 
„Výcvik by probíhal jak u nás, tak ve vysokohorském prostředí v okolí chorvatského Zadaru,“ doplnil 
generál Vlastimil Picek. 
 Druhým zásadním tématem zasedání byl Afghánistán, respektive otázka dalšího působení Aliance v 
této zemi. Spojenci se shodli, že ruku v ruce s předáváním odpovědnosti do afghánských rukou budou 
postupně utlumovat bojové aktivity. Všichni se naopak o to více zaměří na výcvik tamních 
bezpečnostních složek. 
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 „Nikdo předčasně neodchází, rozdělanou práci chceme dokončit. Nadále platí, že společně jsme přišli, 
společně odejdeme,“ zhodnotil jednání o misi ISAF Alexandr Vondra. 

 

6. 2. 2012 

Vláda pozastavila ratifikaci dohody ACTA 

Vláda podle premiéra pozastaví ratifikační proces Obchodní dohody proti padělatelství ACTA. Možné 
reálné dopady této mezinárodní smlouvy chystá podle premiéra Petra Nečase vláda ještě analyzovat. 

 „Nechceme v žádném případě připustit situaci, kdy by nějakým způsobem byly ohroženy občanské 
svobody a svobodný přístup k informacím. Takže ratifikační proces ke smlouvě ACTA bude pozastaven 
a znovu to podrobíme analýzám,“ říká premiér, který trvá na posouzení odborníků. „Vyžádáme si i 
nezávislé posudky, musíme se podívat na to, co by to obnášelo v reálném životě,“ uvedl. 

 „Chci zdůraznit, že nikdy ani omylem v ČR nehrozily nějaké kontroly laptopů na hranicích, 
monitorování uživatelů internetu, nějaké filtrace a podobně. To nehrozilo nikdy ani na okamžik,“ 
prohlásil v pondělí premiér Nečas. 

K mezinárodní smlouvě ACTA, jejímž cílem je vytvoření pravidel pro posílení dodržování práv k 
intelektuálnímu vlastnictví, tedy boj proti šíření nelegálních kopií a padělků, se spolu z další více než 
dvacítkou zemí Evropské unie připojila v lednu i Česká republika. 

 Smlouva má řadu odpůrců nejen v Česku, ale i ve světě. V poslední době se v této souvislosti objevilo 
také několik hackerských útoků například na internetové stránky vlády, Poslanecké sněmovny, 
Občanské demokratické strany či některé instituce. 

 „Tady se ukazuje, že se nejedná o nějakou svobodu internetu, ale v podstatě o protizákonné aktivity, 
které mají kriminální charakter,“ komentoval v pondělí útoky na webové stránky ODS premiér Petr 
Nečas.   

 

10. 2. 2012  

Premiér P. Nečas vystoupil na konferenci v Berlíně o zdrojích energie 

Předseda české vlády Petr Nečas dnes vystoupil v Berlíně na konferenci „Obnova energetické 
architektury – zatěžkávací zkouška pro Německo a Evropu“. Na okraj konference se premiér setkal s 
evropským komisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem. 

Ve svém projevu premiér Nečas zdůraznil, že propojování národních energetických sítí a vytváření 
jednotného evropského energetického trhu připívá ke zvyšování energetické bezpečnosti, zlepšování 
nabídky energetických služeb pro spotřebitele a posilování evropské konkurenceschopnosti. 

Poukázal na to, že propojování národních trhů a zapojování většího podílu obnovitelných zdrojů 
zároveň přináší nutnost výstavby nové energetické infrastruktury, ale má také nezanedbatelné dopady 
na sousední státy. 

Spolupráce s Německem 
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Premiér Nečas také uvedl, že Česko respektuje německé rozhodnutí o odstoupení od jaderné 
energetiky. Zdůraznil, že stejně tak ČR očekává respekt ke svému rozhodnutí pokračovat ve využívání 
jaderné energie i do budoucna. 

Premiér Nečas rovněž řekl, že česká vláda je připravena s Německem intenzivně spolupracovat v 
energetické oblasti, zejména při posilování energetických infrastruktur, ale i ve výzkumu energetických 
technologií a obnovitelných zdrojů. 

S komisařem Oettingerem předseda vlády následně bilaterálně jednal o plánované evropské 
energetické legislativě a perspektivách jaderné energetiky. 

 

10. 2. 2012 

Ministr průmyslu jednal v Paříži o energetickém mixu 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba předsedal dnes prvnímu bloku neformálního jednání 
ministrů 16 evropských zemí s jaderným programem. 

Ministři jednají v Paříži o energetickém mixu 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba předsedal dnes prvnímu bloku neformálního jednání 
ministrů 16 evropských zemí s jaderným programem. "Myšlenka, že Evropská komise bude 
jednotlivým státům určovat jejich energetický mix, je pro Českou republiku nepochopitelná a 
nemyslitelná," uvedl ministr Kuba ve svém vystoupení. 

Pro energetiku České republiky je významný požadavek spočívající v její konkurenceschopnosti, 
dlouhodobé udržitelnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. "Neříkejme v současné době, kolik procent 
jakých zdrojů budeme mít za 50 let," řekl ministr Kuba a dodal: "Uspořádání energetického mixu musí 
zůstat v kompetenci každého jednotlivého státu. Myšlenka centrálního určení mixu z úrovně Evropské 
komise je pro nás nepřijatelná." Podpora obnovitelných zdrojů energie musí podle vedoucího české 
delegace s sebou nést rovněž výstavbu energetické infrastruktury, aby nedocházelo k problémům s 
připojením do sítě a zároveň zajistilo její stabilitu a bezpečnost. 

Jednání ministrů, které svolal francouzský ministr financí a průmyslu Eric Besson, se zabývá i 
potřebou rozvoje nízkouhlíkové energie. S tím úzce souvisí nutnost investic do vývoje a výzkumu v 
oblasti jaderné energie především s ohledem na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. "Nesmíme 
opomenout ani nutnost rozvíjet lidské zdroje v energetice a v jaderné energetice obzvlášť," zdůraznil 
ministr Kuba. 

Ministři se dohodli, že budou v neformálních zasedáních pokračovat. Stanoviska se budou prezentovat 
ostatním členským zemím Evropské unie a Evropské komisi na "energetické radě" příští týden. 

 

13. 2. 2012  

Ministr J. Kubice jednal v Německu o přeshraniční kriminalitě 

Ministr vnitra Jan Kubice dnes jednal v německém Hofu o spolupráci v oblasti potírání přeshraniční 
kriminality. Společného jednání se účastnil spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich, ale i ministři 
vnitra sousedních zemí Saska a Bavorska. 
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Ministr Kubice po jednání informoval, že německé policejní kontroly českých aut budou probíhat i 
nadále. „Je to přirozená obrana, bojí se, aby se kriminalita, ať už drogová nebo převáděčství, 
nepřenášela přes hranice,“ vysvětlil po jednání ministr a dodal, že k navýšení těchto kontrol dojít 
nemá. Tyto případné kontroly by podle ministra vnitra měli němečtí policisté provádět v uniformách a 
používat oficiální policejní vozy. 

Cílem jednání byla zejména spolupráce v boji proti pašování drog, ale také obchodu s lidmi a krádežím 
aut. Podle německých úřadů se totiž v oblasti drogové problematiky v poslední době značně rozšířilo 
pašování drog původem z Česka. Jedná se zejména o českou drogu pervitin, která je v Německu známá 
pod názvem crystal speed. 

Intenzivnější spolupráce na česko-německých hranicích 

Spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich spolu s českým ministrem Janem Kubice se k boji s 
drogovou kriminalitou zavázali také podpisem smlouvy, na jejímž základě má dojít k jeho 
zintenzivnění. Problematikou se tak budou zabývat česko-německé skupiny na ministerské úrovni. 
Působit budou ale i přímo v hraničních oblastech. 

„Společně jsme se dnes mimo jiné dohodli na tom, že zvláštní pozornost při spolupráci si zaslouží 
potírání drogové, majetkové a převaděčské trestné činnosti. Proto jsme se dnes dohodli na vytvoření 
pracovní skupiny složené se zástupců všech subjektů, které se zúčastnily Hofského dialogu. Tato 
pracovní skupina bude řídit další rozvoj spolupráce policejních a celních orgánů,“ uvedl po jednání 
ministr Kubice. 

Oba ministři se dohodli také na přípravě nové dohody o policejní spolupráci. Stávající smlouva řešící 
koordinaci jednotlivých složek byla totiž podepsána v roce 2000, tedy ještě před vstupem České 
republiky do schengenského prostoru. 

 

16. 2. 2012  

Premiér Petr Nečas na návštěvě v Nizozemí ocenil důraz na rozpočtovou 
odpovědnost 

Českou republiku a Nizozemí spojuje kromě posilujícího vzájemného obchodu a tradičně dobrých 
politických vazeb také důraz na rozpočtovou odpovědnost na státní i evropské úrovni. 

Na společném jednání v Haagu se na tom shodl český premiér Petr Nečas se svým nizozemským 
protějškem Markem Ruttem. 

"Naše země patří mezi ty, které prosazují rozpočtovou odpovědnost, svobodný trh a posilování 
konkurenceschopnosti," řekl po jednání česky premiér. S nizozemským premiérem Markem Ruttem 
jednal především o tématech nadcházejícího summitu Evropské unie, víceletém finančním rámci EU a 
budoucnosti jaderné energetiky.  

Petr Nečas a Mark Rutte také zdůraznili, že obě země podporují svobodu pohybu pracovních sil a jejich 
vlády odmítají jakékoli zpochybňování tohoto principu. 

Před jednáním s premiérem Markem Ruttem vystoupil premiér Petr Nečas na fóru nizozemské 
Konfederace průmyslu a zaměstnavatelů. Ta sdružuje více než 100 tisíc firem a pokrývá prakticky celou 
oblast nizozemské ekonomiky. 
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Premiér Petr Nečas představil Česko jako zemi vhodnou k investicím. Zdůraznil, že jeho vláda přispívá 
reformami ke stabilizaci veřejných financí a podporuje inovativní ekonomiku. Připomněl, že 
mezinárodní agentury dlouhodobě považují Česko za makroekonomicky stabilní zemi a renomované 
organizace (např. OECD) chválí Česko za realizované či plánované reformy. Premiér tak podpořil úsilí 
o posílení vzájemného obchodu (nyní je Nizozemí pro ČR 8. nejvýznamnějším obchodním partnerem).  

Na závěr návštěvy se premiér Petr Nečas setkal s předsedkyní dolní komory Parlamentu Gerdi 
Verbeetovou, s níž diskutoval o aktuálních evropských tématech, mimo jiné o smlouvě o fiskální 
disciplíně, víceletém finančním rámci nebo plánech na rozšíření Evropské unie. 

 

16. 2. 2012 

Ministr M. Kuba na podnikatelském fóru v Ankaře podporuje české firmy 

Čeští podnikatelé podepsali v průběhu česko-tureckého podnikatelského fóra kontrakty v hodnotě 
stovek milionů dolarů. Kontrakty v hodnotě stovek milionů dolarů byly podepsány v průběhu česko—
tureckého podnikatelského fóra v Ankaře, jež se uskutečnilo při příležitosti státní návštěvy prezidenta 
Václava Klause v Turecku. 

Tyto kontrakty a enormní zájem českých podnikatelů o turecký trh vytvářejí předpoklady pro to, že by 
rekordních 2,7 miliard dolarů vzájemného obchodu, jehož bylo dosaženo v roce 2011, nemuselo být 
poslední metou. "Osobně jsem přesvědčen, že česko—turecká obchodní výměna by mohla být řádově 
dva až třikrát větší ve srovnání s dnešními hodnotami. To by více odpovídalo tradici vzájemného 
vztahu a potenciálu ekonomik obou zemí," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který 
prezidenta Klause na jeho cestě doprovází. 

České firmy se nejvíce uplatňují v energetickém sektoru Turecka, v němž hrají stále významnější roli. 
Jejich úspěchy na náročném tureckém trhu potvrzují, že mohou fungovat nejen jako subdodavatelé, ale 
že si uchovaly také schopnost dodávat náročné investiční celky na klíč. Mezi další sektory, v nichž se 
české firmy uplatňují, patří inženýrské strojírenství, automobilový průmysl, důlní zařízení, dopravní 
stavby, farmaceutický průmysl a environmentální technologie. S ohledem na rostoucí ambice 
tureckých firem stát se regionálními lídry a globálními hráči v řadě oborů existuji velké možnosti 
vzájemné spolupráce na trzích třetích zemi. Týká se to především sektoru stavebnictví a výstavby 
nových technologických celků. 

Ministr Kuba vnímá svou účast v doprovodu prezidenta republiky jako naplňování předsevzetí, s nímž 
nastupoval do úřadu. Tehdy deklaroval, že bude intenzivně podporovat české firmy v jejich úsilí o 
vstup na zahraniční trhy. Navýšeni vzájemné obchodní výměny a investic chce napomoci tím, že v 
Turecku, které podnikatelé považují za prioritní zemi jejich exportního zájmu, posílí v rámci nové 
proexportní strategie kapacitu státu na podporu českých firemních zájmů a že v něm vytvoří nový 
prostor umožňující hledat zdroje pro financování společných česko—tureckých projektů. 

"Chci také, abychom se častěji potkávali na nejrůznějších úrovních. Já k tomu na vládní úrovni přispěji 
tím, že obnovím činnost česko—turecké smíšené komise a že se svými tureckými resortními kolegy 
potkám ve druhém pololetí letošního roku v Praze, kam jsem je pozval na pracovní návštěvu. 
Podpořím rovněž činnost česko—turecké podnikatelské rady, která by měla být ve spolupráci s HK ČR 
a SPD ČR klíčovou platformou pro propojování českého a tureckého podnikatelského prostředí," 
vysvětluje ministr. 
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17. 2. 2012 

Ministři práce a sociálních věcí jednali v Bruselu 

V Bruselu se konalo zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO). Na jejím 
programu je především hodnocení situace v zaměstnanosti a sociálním postavení občanů EU v 
kontextu Strategie Evropa 2020. ČR patří mezi státy EU s nejnižší mírou ohrožení chudobou. 

 

20. 2. 2012  

ČR náleží k iniciátorům Plánu pro růst v Evropě 

Plán pro růst v Evropě má podobu dopisu hlav států a vlád dvanácti členských států EU na podporu 
hospodářského růstu a dokončení vnitřního trhu EU, který byl sestaven v předvečer jednání Evropské 
rady 1.-2. března 2012 

Česká republika spolu s jedenácti podobně smýšlejícími státy Evropské unie vyzvala k intenzivnější 
práci směřující k dokončení vnitřního trhu. Právě vnitřní trh, coby základní stavební kámen unijní 
integrace, je klíčovým nástrojem pro překonání ekonomické krize. Dobře fungující vnitřní trh nabízí 
potenciál pro obnovení hospodářského růstu, posílení konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních 
míst. V situaci, kdy Evropa často překotně hledá nová a v praxi nevyzkoušená řešení, představuje 
dokončení vnitřního trh osvědčenou cestu k prosperitě. 
V tomto a v příštím týdnu vrcholí přípravy jednání Evropské rady, která proběhne ve dnech 1.-2. 
března 2012 v Bruselu. Summit se má věnovat mimo jiné právě tématu hospodářského růstu Unie. 
Hlavy států a vlád Spojeného království, Nizozemska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Slovenska, 
Irska, Španělska, Itálie, Polska a České republiky se proto společným dopisem obrátili dne 20. února 
2012 na předsedu Evropské rady Hermana van Rompuye a předsedu Evropské komise José Manuela 
Barrosa, aby v předvečer jednání Evropské rady apelovali na šéfy těchto unijních institucí, aby vyvinuli 
větší úsilí pro přijetí a provádění opatření nezbytných pro úspěšné dotvoření vnitřního trhu.  

Česká republika společně s dalšími partnery chápe dopis o „Plánu pro růst v Evropě“ jako významný 
podnět do diskuse o další podpoře růstu a konkurenceschopnosti v Evropě. Pouhá fiskální opatření, 
obsažená např. v tzv. fiskálním paktu, nejsou dostatečným řešením současné hospodářské krize. 
Evropská unie musí být daleko aktivnější v oblasti vnitřního trhu a růstové agendy, tedy tam, kde lze 
plně využít její potenciál určený jejím právním rámcem. Česká republika dlouhodobě poukazuje na 
skutečnost, že řada oblastí vnitřního trhu zůstává nevyužita a vyzývá k jeho dobudování. Současné 
kroky podnikané v oblasti fiskální disciplíny by neměly odvrátit pozornost od základů, na nichž 
myšlenka integrace stojí, a od dlouhodobých opatření na podporu konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky jako celku. 
V tomto kontextu Česká republika vnímá výzvu obsaženou ve společném dopise dvanácti členských 
zemí jako adekvátní doplněk k diskuzi o fiskálním paktu, který by měl být podepsán na okraj 
nadcházejícího summitu. Pokud budou závěry Evropské rady odpovídat duchu této iniciativy, bude to 
signálem, že EU je ochotná hledat komplexní řešení neomezující se pouze na oblast rozpočtového 
řízení v eurozóně. Bez efektivního a dokončeného vnitřního trhu a s ním souvisejících agend, které jsou 
zárukou hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst, totiž veškerá opatření 
zaměřená na stabilizaci současně situace nemohou mít kýžený dopad. Česká republika velmi pozitivně 
hodnotí, že se svůj náhled na současné výzvy v oblasti růstu sdílí s celou řadou dalších členských států. 
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22. 2. 2012 

Ministr M.  Kuba se setkal s velvyslancem Čínské lidové republiky  

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se setkal v úterý s velvyslancem Čínské lidové republiky v 
ČR Yu Quingtaiem, kterého ujistil o zájmu Česka na dalším rozvoji hospodářské spolupráce mezi 
oběma zeměmi. 

„Chceme, aby se tato spolupráce rozvíjela na základě partnerství a vzájemné výhodnosti. Víme, že 
máme Číně co nabídnout,“ prohlásil ministr Kuba. 

„Z porovnání našeho vývozu a dovozu je patrný gigantický schodek obchodní bilance. Pro mne a mé 
spolupracovníky na ministerstvu proto nemůže být jiný úkol nežli usilovat o více vyváženou obchodní 
výměnu. Zcela jasně však říkám, že tohoto cíle chceme dosáhnout primárně cestou zvýšení české 
hospodářské přítomnosti v Číně a nikoli prostřednictvím jakýchkoli restrikcí,“ konstatoval ministr 
Kuba. 

Slova šéfa rezortu průmyslu a obchodu potvrzují i čísla. Dovoz zboží za téměř 19 miliard USD (358 
mld. Kč) patří k nejvyšším v rámci Evropské unie. ČR také Číně zajišťuje díky masivním dovozům a 
spolupráci s čínskými firmami tisíce pracovních míst. Na druhé straně představuje Čína významného 
partnera pro české podniky. Vývoz ČR do Číny, jenž byl v meziročním srovnání vyšší o téměř 40 
procent, dosáhl vloni rekordní hodnoty 1,7 miliardy USD (32 mld. Kč). 

Česká republika na poli vzájemné hospodářské spolupráci s Čínou nemá zájem pouze o obchod zbožím 
a službami. Jak v úterý ministr průmyslu a obchodu Kuba uvedl, chce ČR zvýšit vzájemné investice a 
spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto přiblíží 
příležitosti čínského trhu celé řadě českých firem na veletrzích a výstavách organizovaných v letošním 
roce v Číně a posílí kapacitu státu v oblasti služeb pro české exportéry a investory do Číny. Úřad 
ministra Kuby bude rovněž hledat možnosti co nejvýhodnějšího financování projektů realizovaných 
českými firmami v Číně. 

„Velvyslanci jsem zároveň tlumočil připravenost ministerstva zorganizovat v těchto prostorách česko-
čínské podnikatelské fórum s cílem prohloubit vzájemné hospodářské vztahy a také zejména na 
podobném fóru zorganizovaném v Číně,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Kuba.  

 

20. 2. 2012 

Ministryně A. Hanáková převzala patronát nad doprovodným programem 
Europa Jagellonica  

Patronát nad Doprovodným programem mezinárodní výstavy Europa Jagellonica převzala ministryně 
kultury České republiky Alena Hanáková. 

První část mezinárodního výstavního projektu začíná v Kutné Hoře 20. května 2012.  

Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572 je česko-
německo-polský výstavní projekt, který představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu 
pozdního středověku a raného novověku. Projekt má za cíl vůbec poprvé v širokých mezinárodních 

  58



souvislostech střední a středovýchodní Evropy představit Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady 
na umění a kulturu. 

EUROPA JAGELLONICA 1386-1572 Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců získala 
záštitu ministrů zahraničních věcí pořadatelských zemí – za Českou republiku pana Karla 
Schwarzenberga, za Německou spolkovou republiku pana Quido Westerwelle, za Polskou republiku byl 
požádán pan Rastislaw Sikorsky. Patronát nad doprovodným programem mezinárodní výstavy Europa 
Jagellonica převzala také ministryně kultury České republiky Alena Hanáková. 

 

23. 2. 2012  

Zmocněnkyně pro lidská práva M. Šimůnková se setkala s čínskou 
disidentkou 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková přijala hosta festivalu Mene Tekel, vězeňkyni 
svědomí, paní Lu Š-pching. Pani Lu Š-pching, farmaceutická manažerka, byla v r. 1999 v Číně zatčena, 
opakovaně vězněna a týrána jen proto, že se věnuje duchovní disciplíně Falun Gong. Po mnohaletém 
věznění se jí v březnu 2007 naskytla možnost opustit Čínu. Dnes žije ve Finsku. 
Zmocněnkyni vlády pro lidská práva představila problematiku persekuce členů Falun Gong z pohledu 
ženy. 

„O porušování lidských práv v Číně samozřejmě vím, přesto se mnou některé detaily z vyprávěni paní 
Lu Š-pching otřásly. Jako země, která sama prošla komunismem, máme bezesporu morální povinnost 
nemlčet a upozorňovat na porušování lidských práv jak v Číně, tak v dalších totalitních státech“, řekla 
po jednání Monika Šimůnková. 

 

29. 2. 2012 

Ministerstvo kultury vydalo dvě knihy k propagaci české literatury v 
zahraničí 

Samostatné oddělení literatury a knihoven MK ČR vydalo dvojici česko-německo-anglických publikací, 
které mají propagovat současnou českou literaturu v zahraničí. 

První knížka se jmenuje Česká literatura pro děti a mládež a její povaha je bilanční: autorky Jana 
Čeňková a Kateřina Tučková se v ní ohlížejí za literární a výtvarnou kvalitou vybraných publikací pro 
dětské a dospívající čtenáře, které vyšly v Čechách po roce 2000. 
Druhá kniha, sepsaná Jakubem Šofarem a Radimem Kopáčem, dostala název Nová česká beletrie 
2010/2011 Vzala si za cíl představit zájemcům z řad zahraničních bohemistů, nakladatelů a 
organizátorů literárního života pět desítek vybraných knih, zejména původní české prózy, které byly 
publikovány v uvedených letech. 
Oba tituly budou představeny v rámci nadcházejících knižních veletrhů v Lipsku, Boloni a Londýně, a 
dále budou distribuovány širokému spektru zájemců o současnou českou literaturu doma i v zahraničí. 
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29. 2. 2012 

Ministři zemědělství V4+3 projednali financování venkovských oblastí po 
roce 2013  

Rozvoj venkova v letech 2014 až 2020, kvalita potravin a akvakultura byly tématy setkání ministrů 
zemědělství a zástupců resortu zemědělství států Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, 
Polska a Maďarska rozšířené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Na jednání, které se dnes konalo v 
rámci Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima v Brně, ocenili, že návrh nařízení k rozvoji 
venkova umožňuje členským státům Evropské unie značnou flexibilitu a umožňuje přizpůsobení 
nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb.) 

 „Limity pro financování rozvoje venkova jsou klíčové. Pro nás by měla být významnou prioritou 
možnost pustit podle vlastního uvážení peníze do rozvoje venkova a nastavit kritéria tak, aby to 
venkovu pomohlo. A to jak zemědělcům, tak radnicím,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Hlavní myšlenky zformulované ve společné deklaraci účastníků jednání podle ministra Bendla odrážejí 
bolestivá místa předkládaných návrhů, přičemž společným jmenovatelem zůstává snaha zabránit 
nesmyslnému nárůstu byrokracie a potřeba ponechat členským státům dostatek prostoru pro reflexi 
jejich specifických podmínek tam, kde je to logické a žádoucí. 

„Pokud jde o akvakulturu, shodli jsme se na jejím významu nejen pro vnitrozemské státy, ale i pro 
celou Unii. Za pozitivní považujeme zaměření nařízení na inovace a přenos technologií, jako i 
udržitelný rozvoj akvakultury, a tím přispění k zaměstnanosti na venkově. Co však v návrhu 
postrádáme, je podpora investic do akvakultury k posílení konkurenceschopnosti rybářských podniků, 
přestože jde o unijní prioritu,“ uvedl ministr Bendl. 

V souvislosti s kvalitou potravin účastníci brněnského jednání hovořili například o tom, že je nadále 
těžko udržitelná současná praxe, kdy se výrobky stejného výrobce a stejného typu liší ve složení a 
kvalitě jen proto, že jsou určeny pro trh v jiném členském státě. „Ačkoli je v této otázce velmi důležitý 
tlak spotřebitelů na výrobce, je nutné se tímto problémem zabývat i na politické úrovni a jasně dát 
najevo, že nejsme obyvatelé EU druhé kategorie, a že požadujeme stejně kvalitní produkty pro všechny 
evropské spotřebitele,“ řekl ministr Bendl. 

březen 2012 

1. 3. 2012  

Český a britský premiér prosazují jednotný trh EU  

Premiér Petr Nečas a jeho britský protějšek David Cameron v Londýně ladili postoje před summitem 
EU. 

Na březnové Evropské radě Česká republika i Velká Británie prosazuje rozvoj jednotného trhu EU. 

"Petr je velmi dobrý kolega a velmi dobrý přítel," řekl na začátku jednání před novináři o českém 
premiérovi David Cameron. Zdůraznil, ža na summitu budou oba společně naléhat na dotvoření 
jednotného trhu, digitálního jednotného trhu i společného trhu energií či služeb, které by měly 
podpořit evropský růst. Premiér Petr Nečas připomněl, že obě země mají velmi blízké postoje k řadě 
evropských otázek, jako je například konkurenceschopnost.  
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Podle premiéra Davida Camerona obě země úzce spolupracují i v oblasti bezpečnosti a zahraniční 
politiky, a to například v Afghánistánu. Z britské metropole se oba ministerští předsedové přesunuli 
odpoledne do Bruselu vlakem, kde spolu  ještě hovořili především o evropských otázkách. 

"Jednak samozřejmě evropské otázky, tzn. Evropskou radu, kde Velká Británie i Česká republika patří 
mezi hnací motory koalice, která chce dokončit jednotný trh a zvýšit konkurenceschopnost EU," řekl 
premiér s tím, že obě země chtějí prosadit konkrétní termíny pro legislativní návrhy Evropské komise, 
které by zrychlily přechody k jednotnému trhu a k liberalizaci trhu služeb. 

Premiéři spolu probírali problematiku NATO, ale i budoucnost Afghánistánu. "Obě dvě naše země se 
zde angažují. Česká republika má více než pět set vojáku, včetně speciálních bojových jednotek na 
tomto území," dodal premiér Petr Nečas. Se šéfy států a vlád dalších zemí EU pak budou jednat o 
dopadech krize na evropské hospodářství a trh práce, jakož o přibližování Srbska k unii. 

 

2. 3. 2012  

Premiér P. Nečas se zúčastnil jednání Evropské rady 

Česká republika dosáhla na březnovém jednání Evropské rady osmdesátiprocentního úspěchu. Spolu s 
dalšími třinácti zeměmi prosadila většinu z Plánu pro růst Evropy. 

„Výsledky Evropské rady hodnotím velmi pozitivně, odjíždím odtud spokojen,“ řekl v Bruselu premiér 
Petr Nečas. České republice se podařilo dosáhnout požadavků, které formulovala spolu s dalšími 
třinácti zeměmi ve společném „Plánu pro růst Evropy“.  

Tento dokument, který identifikoval konkrétní opatření pro obnovení růstu, postupně podpořily i další 
státy. Jeho cílem je upozornit na naléhavost současné ekonomické situace a nutnost postavit evropský 
hospodářský růst na pevných základech. 

Evropská rada podpořila opatření v oblasti vnitřního trhu 

V krátkodobém horizontu by měla být podle premiéra přijata efektivní opatření na využití potenciálu 
vnitřního trhu, a to zejména v oblasti liberalizace poskytování služeb. „V Evropské unii 80 procent 
HDP vzniká v sektoru služeb a téměř dvě třetiny dodnes není liberalizováno, je tu velmi silný potenciál 
ekonomického růstu,“ řekl premiér. 

Podle závěru rady by měl být do roku 2015 dobudován jednotný digitální trh. Evropská rada dále 
podtrhla význam průmyslu pro rozvoj růstu v Evropě, její globální konkurenceschopnost, tvorbu 
pracovních míst a podporu inovací; jsme země, která má nejvyšší podíl v sekundárním sektoru. 

Unie bude klást důraz na odstranění překážek přístupu na trh a prohloubení obchodních a investičních 
vztahů s klíčovými partnery. „Země EU potvrdily závazek liberalizovat vnitřní energetický trh do roku 
2014 včetně plné implementace třetího energetického balíčku. ČR v těchto věcech, které se týkají 
liberalizace trhu, je vlastně mainstreamovou zemí,“ dodal předseda vlády. 
Důležitým impulsem pro růst je podle premiéra Petra Nečase podpora výzkumu. „Do konce roku 2014 
má být dokončen Evropský výzkumný prostor, který výrazně zlepší mobilitu výzkumných pracovníků a 
přenos poznatků,“ řekl předseda vlády.  

S tím souvisí i otázka unijního patentu. Státy, které se účastní posílené spolupráce, mají dosáhnout do 
června 2012 dohody na poslední ještě neuzavřené součásti patentového balíčku včetně toho, kde bude 
sídlo tohoto úřadu. 
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Podmínkou pro dosažení přijatých cílů Evropskou radou je podle premiéra nepochybně i snížení 
regulatorní zátěže pro podniky, včetně malých a střeních, a to zejména na evropské úrovni. 

Mezi další témata březnového jednání Evropské rady patřilo také udělení kandidátského statutu 
Srbsku. Integrace západního Balkánu do unie je dlouhodobou politickou i ekonomickou prioritou. 
Evropská rada dále potvrdila splnění podmínek pro Rumunsko a Bulharsko, které tak mají šanci stát 
se členy schengenského prostoru. V neposlední řadě evropská sedmadvacítka prodloužila funkční 
období stálého předsedy Evropské rady Hermana van Rompuye. Ten bude v úřadu do 30. listopadu 
2014.  

 

2. 3. 2012 

Ministr M. Kuba jednal se zástupci libanonské vlády o vzájemných 
hospodářských vztazích 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba jednal se zástupci libanonské vlády o prohloubení 
vzájemných hospodářských vztahů 

Při příležitosti státní návštěvy prezidenta Libanonské republiky J. E. Michela Sleimana v Praze ve 
dnech 29. února až 2. března 2012 se uskutečnila řada jednání, jejichž cílem bylo prohloubit 
vzájemnou spolupráci při vstupu českých produktů na trhy zemí Středního východu a zároveň 
libanonského zboží na trh EU. 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba se setkal 1. března 2012 s libanonskými protějšky — 
ministrem hospodářství a obchodu Nicolasem Nahasem a státním ministrem Marwanem 
Kheireddinem. Schůzka skončila shodou na ještě větším prohloubení vzájemné ekonomické 
spolupráce, neboť obě země si mají nepochybně navzájem co nabídnout. Přestože rok 2011 skončil 
historicky rekordním obchodním obratem 66,6 mil. USD, je zřejmé, že by mohl v blízké budoucnosti 
dosáhnout hranice 100 mil. USD. Jak řekl ministr Martin Kuba: "Takovými výsledky se však nesmíme 
nechat uspokojit, ale naopak je vnímat jako impulz pro další spolupráci obou zemí. Současná struktura 
našich vývozů a dovozů jasně vypovídá o tom, jakým směrem je nutné se zaměřit a kde hledat rezervy. 
Důležité je, abychom se v příštím období setkávali častěji, nejen na vládní, ale především na 
podnikatelské úrovni." 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka k tomu dodává: 
"Shodli jsme se na tom, že stávající Libanon představuje pro naše firmy výbornou příležitost, které je 
třeba se neprodleně chopit. ČR má možnost uspět především v oblasti výstavby a obnovy libanonské 
energetiky, dopravní infrastruktury, ale také v dovozu zdravotnického vybavení či sklářských výrobků." 

Zástupci obou zemí se také shodli na nutnosti vytváření příznivých podmínek pro rozvoj obchodu a 
vyšších forem hospodářské spolupráce i na institucionální úrovni. K tomu by měla výrazně přispět 
aktivizace činnosti Česko—libanonského hospodářského výboru.  

Dne 2. března 2012 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou ČR podnikatelské fórum, jehož se zúčastnilo téměř 50 zástupců českých firem, finančních a 
bankovních kruhů a dalších institucí. Tento zájem svědčí o tom, že si je naše podniková sféra vědoma 
příležitostí, které skýtá libanonský trh. Připravenost obou zemí podporovat vzájemný hospodářský 
rozvoj, vyjádřili ministři Martin Kuba a Nicolas Nahas podpisem "Společného prohlášení ministra 
průmyslu a obchodu České republiky a ministra hospodářství a obchodu Libanonské republiky" v 
průběhu fóra. 

  62



 

 

5. 3. 2012  

Země V4 podpořily reformní úsilí postsovětských států 

Praha hostila schůzku Visegrádské skupiny na úrovni šéfů diplomacie zemí V4 a zemí Východního 
partnerství.  

Jednání se vedle zástupců zemí V4 zúčastnila také vysoká představitelka Evropské unie pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová či eurokomisař Štefan Füle. Na jednání v 
Černínském paláci dorazili také zástupci pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. 

Jedním z hlavních témat schůzky byly společné aktivity Visegrádské skupiny v zemích Východního 
partnerství. Ministři zahraničí se zabývali také schválením pravidel nového programu Visegrad 4 
Eastern Partnership, který bude uskutečňován Mezinárodním visegrádským fondem. 

Projekt Východního partnerství má přiblížit své členy Evropské unii 

Společnou prioritou zemí Visegrádské skupiny je přibližování zemí Východního partnerství Evropské 
unii, ujistili v pondělí ministři zahraničí Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na společné schůzce v 
Praze. Společně pak vyjádřili podporu v reformním úsilí těchto šesti zemí bývalého Sovětského svazu. 
„Státy V4 ze svých vlastních zkušeností ví, že uskutečňování demokratických reforem je klíčem k 
úspěchu,“ uvedla šéfka evropské diplomacie Catherine Ashtonová. „Reformy jsou tím, co tvoří motor 
našeho partnerství,“ doplnil eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle. 

Projekt Východního partnerství je společným projektem některých evropských zemí, jehož cílem je 
přiblížení některých postsovětských zemí Evropské unii. Vznikl v roce 2009 a zapojily se do něj 
Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko,Ukrajina a Bělorusko, jehož zástupce se ale pondělního 
jednání v Černínském paláci neúčastnil. 

Východní partnerství s sebou přináší také mnohé programy rozvojové pomoci financované z peněz 
Evropské unie, která má v plánu v budoucnu tyto země podpořit také v jejich kandidatuře na unijní 
členství.  

 

6. 3. 2012  

Premiér P. Nečas se setkal s německým ministrem zahraničí  

Předseda vlády Petr Nečas přijal ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida 
Westerwelleho, který dnes navštívil ČR u příležitosti 20. výročí podpisu československo-německé 
Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. 

Při jednání se oba politici shodli na velmi pozitivním hodnocení vývoje česko-německých vztahů. Podle 
premiéra Petra Nečase jsou na historicky nejlepší úrovni, a to nejen v rovině mezivládní, ale i na úrovni 
krajů, obcí a mezi občany. Vedle vzájemných vztahů byl předmětem jednání zejména aktuální vývoj v 
Evropské unii. 

Ministr Westerwelle se dopoledne setkal také s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem a 
vystoupil v Senátu na slavnostním aktu u příležitosti podpisu Smlouvy o dobrém sousedství. 
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6. 3. 2012 

Ministr P.Bendl požádal  rezortního kolegu o informace k aféře s 
průmyslovou solí 

Ministr zemědělství Petr Bendl požádal polského rezortního kolegu o poskytnutí informací a 
součinnost tamních orgánů. České inspekční orgány průběžně kontrolují vybrané typy polských 
potravin. Důvodem těchto kroků je aféra s průmyslovou solí v Polsku. Tamní prokuratura vyšetřuje 
několik osob za to, že nakupovali průmyslovou sůl, přebalovali ji a poté prodávali jako jedlou 
kuchyňskou sůl. Polsko dosud neposkytlo Českou republikou požadované informace o rizikových 
subjektech. „V souvislosti s informacemi, že někteří polští výrobci používají v potravinách sůl, která 
není určena pro potravinářství, kontrolují naši inspektoři vybrané typy potravin, abychom zjistili, zda 
došlo k nějaké kontaminaci. První výsledky kontrol budeme znát v pátek,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Polsko zažívá aféru s průmyslovou solí, kterou používají potravinářské podniky při zpracovávání 
mléčných produktů, masa, uzenin, ryb, pečiva, cukrovinek i ovoce a zeleniny. Na seznamu podniků, 
které místo jedlé soli odebíraly sůl průmyslovou, je již 90 odběratelů. Polská strana tvrdí, že problém 
nepřekročil hranice země. Přesto česká Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce kontrolují vzorky polských solí a potravin. 

Vzhledem k tomu, že polské orgány zatím nechtějí zveřejnit seznam odběratelů průmyslové soli, obrátil 
se ministr zemědělství Petr Bendl na svého rezortního kolegu Marka Sawického. Požádal ho o 
poskytnutí požadovaných informací, o spolupráci a součinnost polských orgánů a o poskytování 
pravidelných a transparentních informací o vývoji kauzy. 

 

6. 3. 2012 

Ministr M. Kuba se setkal s představiteli českých podnikatelů v Iráku  

Ministr Kuba se setkal s představiteli českých podnikatelských subjektů aktivních na iráckém trhu. 
Setkání se zúčastnilo více než 40 podnikatelů a představitelů bankovní sféry. 

V návaznosti na lednovou návštěvu místopředsedy vlády Hussaina al-Shahrestaniho a dalších členů 
irácké vlády v ČR uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem průmyslu a 
dopravy ČR v úterý setkání a diskusi se zástupci českých firem působících v Iráku. 

Akci, které se zúčastnilo více než 40 podnikatelů a představitelů bankovní sféry, zahájil ministr 
průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Mé rozhovory s vicepremiérem al-Shahrestanim i ministrem 
průmyslu a nerostných zdrojů al-Karbolim jednoznačně potvrdily zájem irácké strany o konkrétní 
formy vzájemné spolupráce s Českou republikou při rekonstrukci iráckého hospodářství. Z úst iráckých 
představitelů opakovaně zaznělo, že jsou připraveni dát našim podnikům šanci ucházet se o zajímavé 
státní zakázky v oborech, kde mají naše firmy možnost uplatnění, především v petrochemickém 
průmyslu, strojírenství, vodním hospodářství, energetice, zemědělské technice, informačních a 
telekomunikačních technologiích. Má chystaná květnová návštěva v Iráku je proto dalším logickým 
krokem, kterým chci podpořit vaše záměry na iráckém trhu,“ zdůraznil ministr Kuba. 

Irácký trh představuje obrovský potenciál v řadě oborů. Český průmysl má v Iráku dobré jméno. Mezi 
oběma státy existují nadstandardní politické vztahy. Teď je ideální čas pro to, aby se na stejnou úroveň 
dostaly i vztahy ekonomické. Irák se postupně stává partnerem bonitním. Zásoby irácké ropy a 
zemního plynu jsou srovnatelné se zeměmi Perského zálivu. Příjmy z jejich exportu vytvoří dostatečné 
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finanční zdroje k úhradě nákladů potřebných pro rekonstrukci a modernizaci iráckého hospodářství. 
Podmínkou je samozřejmě udržení vnitrostátní stability a bezpečnosti. 

7. 3. 2012 

MSMT hostilo zasedání prestižní astronomické organizace ESO  

Ve dnech 6. a 7. března 2012 hostilo MSMT výroční zasedání Výboru Rady Evropské jižní observatoře 
(ESO). Evropská jižní observatoř je mezivládní organizace spojující čtrnáct evropských státu. Buduje a 
provozuje nejmodernější světovou astronomickou observatoř nacházející se na třech místech v poušti 
Atacama v Chile.      

Na pražském, již osmdesátém, zasedání jednal Výbor Rady o nejvýznamnějším současném světovém 
astronomickém projektu pro následující dekádu, jímž je vybudování čtyřicetimetrového teleskopu pro 
viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast."Je správné, že Česká republika, naše dnešní hostitelská 
země, od počátku projekt  E-ELT významně podporuje," zdůraznil důležitost tohoto kroku na svém 
vystoupení v Praze prezident Rady ESO Xavier Barcons. Za ministerstvo školství oslovil účastníky 
zasedání náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství Ivan Wilhelm. 

Na osmdesátém zasedání Výboru Rady Evropské jižní observatoře si jeho členové připomněli i další 
výročí - letošních padesát let od založení ESO a současné pětileté výročí od vstoupení České republiky 
do této organizace.  

Cílem organizace je hlavně propojení předních světových odborníku v oblasti astronomie se 
špičkovými technickými prostředky, které povede k získání nových poznatku o naší sluneční soustavě, 
o planetách v okolí blízkých hvězd i o vzniku galaxií v nejvzdálenějších částech vesmíru.  

 

8. 3. 2012 

Ministerstvo zemědělství úspěšně čerpá z evropských fondů  

Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství 2004 až 2006 patří z pohledu čerpání 
fondů Evropské unie v České republice mezi první operační programy, které byly řádně uzavřeny a 
obdržely od Evropské komise závěrečnou platbu. „Evropská komise tak definitivně potvrdila, že 
Ministerstvo čerpalo evropské peníze v programovém období 2004 až 2006 úspěšně,“ řekl ministr 
zemědělství Petr Bendl. V rámci programu bylo v letech 2005 až 2008 proplaceno více než 3 tisíce 
projektů v celkovém objemu téměř 6,7 miliardy korun veřejných finančních prostředků. 

Evropská komise koncem minulého roku zaslala na Ministerstvo financí ČR závěrečnou platbu za 
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ve výši 4 milionů EUR a následně také 
potvrzení o ukončení tohoto programu v části fondu FIFG (Finanční nástroj pro podporu rybolovu). 

Ministerstvo zemědělství své zkušenosti z období 2004 až 2006 převzalo i v současném období 2007 
až 2013. „Čerpání je velmi úspěšné, a je proto dobrým předpokladem pro obhajobu finančních 
prostředků pro české zemědělce a venkov na nové programové období 2014 až 2020. Řadíme se tak 
mezi nejúspěšnější resorty v čerpání evropských fondů,“ uvedl ministr Bendl. 

Pomoc v rámci Operačního programu Zemědělství pro období 2004 až 2006 byla zaměřena hlavně na 
podporu zemědělství, zpracování zemědělských produktů a na lesní hospodářství, rozvoj venkova, 
rybářství a odborné vzdělávání v této oblasti. Jeho cílem bylo například zajištění větší 
konkurenceschopnosti zemědělství, snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce 
na životní prostředí a ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů. 
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13. 3. 2012 

Ministr M. Kalousek na zasedání Rady ministrů financí a hospodářství 
(ECOFIN)  

Březnové setkání ministrů financí začalo debriefingem z předcházejícího zasedání zemí eurozóny a 
pravidelnou diskusí o aktuální ekonomické situace a vývoji na finančních trzích. Ministři se dotknou i 
aktuální otázky volby nového prezidenta EBRD. 

Na program ECOFINu dánské předsednictví zařadilo informaci o aktuálním stavu projednávání 
návrhu na zavedení systému daně z finančních transakcí, který je momentálně diskutován na technické 
úrovni. K návrhu panují stále rozdílné názory členských zemí, z nichž některé požadují jeho urychlené 
projednání, zatímco jiné mají výhrady nejen ke konkrétnímu znění návrhu, ale i k samotné dani jako 
takové. Březnová Rada ECOFIN tak bude příležitostí k dalšímu vyjasnění postojů a míry podpory 
konceptu daně z finančních transakcí ze strany jednotlivých členských států. 

Ministři se znovu a již detailněji vrátili ke Zprávě k mechanismu včasného varování, kterou jim 
Evropská komise představila na minulém ECOFINu v únoru. Ministři byli dále seznámeni s výsledky 
Evropské rady (ER), která zasedala ve dnech 1. a 2. března 2012. Klíčovým tématem setkání čelných 
představitelů ČS EU byla diskuse o implementaci Evropského semestru a ekonomických opatření 
vedoucích jak k fiskální konsolidaci, tak i podpoře růstu a zaměstnanosti. ER ve svých závěrech 
podpořila pět priorit uvedených v Roční analýze růstu 2012, zdůraznila potřebu pokročit v naplňování 
cílů Strategie 2020 a nutnost důsledné realizace specifických doporučení pro jednotlivé země z roku 
2011. ER tak poskytla členským státům obecná doporučení pro přípravu jejich Národních programů 
reforem a Konvergenčních / Stabilizačních programů, které mají být jednotlivými ČS předloženy 
nejpozději do konce dubna. 

EK společně s dánským předsednictvím také ministry seznámila s výsledky zasedání zemí G20 na 
úrovni ministrů financí a guvernérů národních bank, které se konalo ve dnech 25. a 26. února v 
Mexiku. Na programu jednání bylo mimo jiné navýšení prostředků Mezinárodního měnového fondu 
(MMF). EU deklarovala ochotu zemí eurozóny poskytnout MFF zdroje ve výši 150 mld. EUR doplněné 
o příspěvky dalších zemí EU. Snaha EU navýšit zdroje MMF zapojením dalším neevropských zemí 
sdružených v G20 se však setkala se zdrženlivou reakcí. Mimoevropští členové G20 podmínili případné 
posílení zdrojů MMF navýšením stávajících evropských záchranných mechanismů (ESM). 

Na programu jednání březnové Rady byla také debata o implementaci Paktu o stabilitě a růstu, 
konkrétně o přijetí návrhu na částečné pozastavení závazků z Fondu soudržnosti pro Maďarsko v 
celkové výši 495 mil. EUR (0,5 % maďarského HDP). Na závěr zasedání poskytlo dánské předsednictví 
stručnou informaci k neformálnímu setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU, 
které proběhne ve dnech 30. a 31. března 2012 v Kodani. 

 

13. 3. 2012 

Ministr M. Kuba jednal s ukrajinským ministrem pro infrastrukturu   

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se v úterý setkal s místopředsedou vlády a ministrem pro 
infrastrukturu Ukrajiny Borysem V. Kolesnikovem. Ten v ČR převezme první ze dvou souprav 
dvoupodlažních vlaků příměstské dopravy od Škody Transportation, a.s. 

Obě soupravy mají posílit dopravu na Ukrajině v souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale EURO 
2012. 
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Hlavním tématem setkání ministra průmyslu a obchodu Kuby a jeho ukrajinského protějšku bylo 
posílení vzájemných česko-ukrajinských obchodních vztahů. 

Ministr Kuba v této souvislosti připomenul, že je Ukrajina zařazena mezi 12 klíčových trhů určených 
pro diverzifikaci českého exportu v rámci nové Exportní strategie ČR. 

„Máme proto zájem podílet se na ekonomickém rozvoji Ukrajiny, a to nejenom ve formě dodávek 
zboží, ale i prostřednictvím investic,“ zaznělo z úst ministra. 

Jeho protějšek ministr Kolesnikov připomenul vynikající pověst českého strojírenství, včetně dopravní 
techniky, na Ukrajině, která plánuje v budoucnu kompletně obměnit svůj vozový park pro přepravu 
pasažérů. A právě v segmentu regionální dopravy, kde může být Škoda významným dodavatelem, by to 
znamenalo 50 nových souprav. 

Další část ministerského setkání ovládlo téma rostoucího trhu osobních automobilů. Jen letos se 
očekává, že se na Ukrajině prodá 600 tisíc nových vozů. Do tří let by pak číslo mohlo přesáhnout jeden 
milion nových automobilů. 

Výsledkem úterního setkání je podle ministra Kuby veliký přínos pro české firmy zejména z hlediska 
informací, které jim mohou pomoci při dalším pronikání na ukrajinský trh. Podnikatelům chce však 
ministr Kuba ještě více pomoci. Počítá proto s tím, že by se postavil do čela podnikatelské mise, kterou 
by MPO na Ukrajinu zorganizovalo ještě v průběhu letošního roku. 

 

13. 3. 2012 

Setkání ministra průmyslu a obchodu s britským protějškem  

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se setkal v úterý s náměstkem ministra obchodu, inovací a 
odborných dovedností a zároveň náměstkem ministra zahraničí Velké Británie lordem Greenem, který 
se zastavil v Praze na své cestě po Německu, ČR a Rumunsku. 

Oba představitelé vlád se shodli na společných postojích k některým tématům evropské integrace. Její 
plány musejí být realistické a vycházet z možností již tak přetížených rozpočtů členských států. „Silná 
Evropa musí vycházet ze silných ekonomik svých členských států,“ řekl ministr Kuba. 

Rozhovor se dále soustředil na oblast energetiky. Green ocenil skutečnost, že ČR i Velká Británie patří 
k zemím, které počítají s dalším rozvojem jaderné energetiky, co by zdrojem energie pro příští 
pokolení. Británie počítá, podobně jako ČR, ve svém energetickém mixu s energií z jádra v objemu cca 
30 procent. V tomto smyslu je také připravovaná její nová energetická koncepce. Aktualizaci 
energetické koncepce Česka zmínil i ministr Kuba, který na adresu evropské energetické politiky řekl, 
že: „Energetika se chová podle zásad trhu a neposlouchá pokyny, které jí dávají politici.“ Proto je podle 
něj tuto skutečnost nutné zohlednit v celoevropském měřítku. 

Ministr Kuba jednal s Lordem Greenem o možnosti konkrétního zapojení českých firem zabývajících se 
jaderným strojírenstvím do projektů údržby a rozšiřování jaderných britských zdrojů. Od svého 
britského protějšku pak dostal ministr Kuba nabídku na spolupráci britských expertů na dostavbě JE 
Temelín. 

Český ministr si také vyslechl od svého britského kolegy, že významní britští investoři „podnikají v ČR 
rádi“. Nejde přitom jen o velké firmy jako je Tesco, Vodafone či Shell, ale i mnoho dalších, menších 
subjektů. Někteří se však potýkají s drobnými problémy. Ministr Kuba proto operativně nabídl 
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součinnost při jejich řešení ve spolupráci příslušných odborů rezortu MPO s obchodním oddělením 
britského velvyslanectví v Praze.  

 

14. 3. 2012 

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství sjednaly dohodu s 
Bahamami 

Zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali dne 29. 2. 2012 s 
Bahamským společenstvím text Dohody o výměně informací v daňových záležitostech. 

„Jde již o osmou mezinárodní dohodu s tzv. daňovými ráji, přičemž všechny byly podepsány za 
současné vlády. Dáváme tak jasně najevo, že boj proti daňovým únikům bereme velmi vážně,“ uvedl 
ministr financí Miroslav Kalousek. V loňském roce byly sjednány dohody s Kajmanskými ostrovy, 
Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, Jersey, Britskými Panenskými ostrovy a San Marinem. Dohoda 
vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.  

„Cílem výměny informací není jen doměření příslušné daňové povinnosti, ale v prvé řadě prevence 
daňových úniků a s nimi související finanční kriminality. Uzavřené dohody dopomohou k zamezení 
daňových úniků v řádu desítek milionů korun ročně“, uvedl Jan Knížek, generální ředitel daňové 
správy. 

Zmíněná dohoda je důležitým právním nástrojem, který umožní daňovým správám smluvních stran 
získat informace potřebné pro správu daní, včetně těch, které jsou v držení bank a obdobných institucí. 

Česká republika tak navazuje na stávající světový trend prohlubování mezinárodní daňové spolupráce 
a boje proti škodlivým daňovým praktikám, nebo-li trend podpory tzv. transparentní daňové správy. 
Geografické i praktické rozšiřování tohoto principu daňové správy je v současné době mezinárodní 
prioritou v daňové oblasti, podporovanou jak Evropskou unií, tak Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) nebo skupinou G 20. 

 

14. 3. 2012 

Pod záštitou ministra zdravotnictví proběhla konference o 
biomedicínském výzkumu 

Krajská zdravotní, a. s., a Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou 
zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Českou společností zdravotnické 
informatiky a vědeckých informací ČLS JEP pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ve dnech 12. 
– 13. dubna 3. ročník konference se zahraniční účastí  „Biomedicínský výzkum s podporou evropských 
zdrojů v nemocnicích“. 

Konference představí možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou 
externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU  a z národních grantových 
programů. Druhý den se konference, kromě letos již poslední výzvy priority Zdraví 7. Rámcového 
programu, zaměří na oblast e-Health. Novinkou v letošním programu bude účast  zahraničních řečníků 
a představení  programu HORIZONT 2020, navazujícího na 7. Rámcový program v období 2014 – 
2020, se zaměřením na biomedicínský výzkum. 
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14. 3. 2012  

Ministr Pavel Dobeš jednal se svým ukrajinským protějškem  

Ministr dopravy Pavel Dobeš se setkal s vicepremiérem a ministrem infrastruktury Ukrajiny Borysem 
Kolesnikovem. Projednávali otázky týkající se železniční, silniční a letecké dopravy, dopravní 
infrastruktury, dodávek drážních vozidel pro železnici a města a výroby osobních automobilů na území 
Ukrajiny. 

V oblasti dopravního strojírenství a železniční dopravy ukrajinská strana vyslovila zájem spolupracovat 
se společností ŠKODA TRANSPORTATION, a to v oblasti výroby a dodávek elektrických jednotek 
příměstské dopravy, elektrických lokomotiv, tramvají, trolejbusů a vozů metra. Pokud se spolupráce 
s firmou ŠKODA osvědčí, nabízí ukrajinská strana při větším množství výroby dopravních prostředků 
společnosti ŠKODA investici do 2 výrobních linek na svém území. Ukrajinský ministr zmínil, že by 
Ukrajina byla schopna poskytnout odbyt až 50% z ročního obratu společnosti ŠKODA 
TRANSPORTATION. Ukrajinská strana očekává v tomto smyslu podporu vlády ČR a větší aktivitu 
exportních organizací. 

„ Podporujeme export českých firem, a tudíž i konkrétní úsilí ŠKODA TRANSPORTATION exportovat 
kolejová vozidla a vozidla hromadné městské dopravy na Ukrajinu“, uvedl k tomu ministr Pavel Dobeš 
a ukrajinskou stranu zároveň ujistil v tom, že podpora exportu je jednou z priorit jak ministerstva 
dopravy, tak i české vlády. 

V oblasti silniční infrastruktury ukrajinský ministr Kolesnikov informoval o vyhlášení konkurzu na 
kontrolu kvality silničních staveb a zmínil možnost spolupráce s některou z českých firem v této 
oblasti. 

V rámci letecké dopravy ukrajinský ministr diskutoval o zahájení provozu na nových dvou leteckých 
terminálech - ve Lvově a v Doněcku. Při této příležitosti vyjádřil zájem o rozšíření linek ČSA do těchto 
oblastí směrem k zajištění tranzitu na Ural a na Sibiř. Ministr dopravy Pavel Dobeš přislíbil předání 
informací ČSA a zároveň v případě potřeby nabídl i součinnost Úřadu pro civilní letectví. 

Ukrajinský ministr Kolesnikov také informoval o existujícím potenciálu pro růst prodeje osobních 
automobilů ŠKODA na Ukrajině a uvedl, že v případě většího zájmu o vozy ŠKODA a prodeje těchto 
vozidel, by ŠKODA mohla zřídit závod na výrobu automobilů přímo na Ukrajině. 

 

15. 3. 2012 

Vláda schválila Exportní strategii ČR pro období 2012-2020  

Vláda schválila Exportní strategii České republiky pro období 2012 — 2020. Strategie má českým 
vývozcům otevřít nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Materiál, který vznikl ve 
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, klade důraz na prosazení 
pozitivních změn v české ekonomice, podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou a posunutí 
českých dovozců v hodnotovém řetězci směrem ke konečným zákazníkům. Předloženou Strategií chce 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) také změnit extrémně vysokou závislost českého exportu na 
hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit českým firmám více uplatnit své produkty ve světě. 
Navíc už ne jen v roli primárních subdodavatelů. 
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"Integrace a efektivní koordinace kapacit v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu umožní téměř 
zdvojnásobit počet zahraničních zastoupení v zemích se značným potenciálem pro české vývozce. 
Přitom nebude potřeba vynaložit dodatečné finance ze státního rozpočtu, protože pro budování 
integrované sítě hodláme hledat prostředky uvnitř resortu a využít stávajících zahraničních zastoupení 
vládních agentur CzechTrade a CzechInvest,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Kuba. 

Podle premiéra Petra Nečase je shoda vlády na exportní strategii velmi důležitá, uvedl to po 
středečním jednání vlády. "Považuji za jeden z klíčových úkolů vlády České republiky v rámci její 
prorůstové agendy podpořit export českého zboží a českých služeb, protože jsme silně proexportně 
orientovaná ekonomika," vysvětlil předseda vlády. 

ČR patří ve světovém srovnání k zemím s největším poměrem vývozu zboží a služeb na HDP a tato 
závislost stále stoupá. Zatímco v roce 1995 se export zboží a služeb podílel na hrubém domácím 
produktu 51 procenty, v roce 2000 pak 63 procenty, za rok 2010 to bylo necelých 79 procent. Pro 
porovnání v Německu, tedy u našeho největšího obchodního partnera, tvoří export necelých 50 
procent HDP. 

Zásadním výchozím bodem Exportní strategie je definování klíčových trhů pro české vývozce ve 
spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového potenciálu daných zemí a vysoké 
absorpční schopnosti trhů. 

Prioritní země představují zpravidla velké ekonomiky s trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně 
působily, a také trhy, na nichž svou přítomností Česko zaostává za konkurencí z jiných zemí. Zájmové 
země se pak vyznačují vysokou dynamikou růstu dovozu s potenciálem pro české firmy. 

"Země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého 
exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve 
prospěch malých a středních podniků," vysvětlil ministr Kuba. 

Vytvoření Exportní strategie ČR pro období 2012 — 2020 předcházelo vyhodnocení dosavadních 
proexportních aktivit a jejich nástrojů, zmapování současného stavu a identifikace toho, co česká 
ekonomika potřebuje z hlediska zachování a rozvoje dlouhodobé konkurenceschopnosti. Návrh 
Strategie je proto postaven na třech základních pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a 
podpora obchodních příležitostí. Projekty budou naplňovány prostřednictvím série konkrétních 
opatření, jejichž hlavním cílem je přenastavení a zefektivnění systému podpory exportu. 

 

 

15. 3. 2012 

Zástupci MMR jednali o čerpání z fondů EU 

MMR na jednání náměstků ministrů pro místní rozvoj a financí s představiteli Evropské komise dne 9. 
3. 2012 dosáhlo shody. Nedojde k plošnému zastavení programů. Česká republika přijme do června 
2012 opatření, jak zlepšit především základní nastavení auditního systému a řešení nesrovnalostí 
kontroly vykonávané řídícími orgány a zpřísnění personální politiky. 

 Tento příslib si odvezli zástupci ČR z dlouhodobě plánované pracovní schůzky s  generálním ředitelem 
pro regionální politiku Evropské komise. Cílem návštěvy bylo projednat s DG Regio postup při řešení 
otevřených otázek týkajících se systému čerpání evropských fondů. Stávající systém byl nastaven 
v letech 2006 a 2007 a ukazuje se jako nedostatečný.  Evropská komise požaduje razantní opatření, 
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která evropským auditorům poskytnou dostatečnou míru jistoty, že auditní a kontrolní systém v ČR 
funguje spolehlivě.  

 Na příjemce toto opatření dopad nemá, projekty běží dál a Česká republika tím neztrácí žádnou 
alokaci. 

 Jedná se o preventivní krok Evropské komise, která po členských zemích vyžaduje důslednější 
kontrolou a splnění určitých opatření před odesíláním žádostí o platby. Je třeba také zdůraznit, že toto 
opatření se týká přibližně třetiny  operačních programů napříč Evropou. V ostatních zemích se tento 
fakt nestal politickým tématem, ale zůstal v rovině věcných technických řešení.  

 

20. 3. 2012 

Ministr zemědělství P. Bendl jednal v Bruselu 

Zjednodušení reformy Společné zemědělské politiky (SZP), financování prvního a druhého pilíře a 
Společná rybářská politika byly na programu zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se včera 
a dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel i se svým polským kolegou Markem 
Sawickým, s nímž jednal o kauze průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí.  

Ministr Bendl ocenil Dánsko, které jako předsednická země předložilo návrhy na zjednodušení SZP. 
„Česká republika usiluje o takovou SZP, která bude jednoduchá, efektivní, účinná, transparentní 
a bude mít jasné právní prostředí. V rámci návrhu, který se týká přímých plateb, je podle nás jedním 
z nejdůležitějších zjednodušujících kroků zrušení povinného cappingu, čili zastropování plateb 
podle velikosti podniku,“ řekl ministr Petr Bendl. Česká agrární diplomacie také považuje za nutné 
sladit kontrolní systém. Míní, že, kde se primárně kontroluje na národní úrovni, nejsou zpravidla 
nutné kontroly na úrovni evropské. 

Podle ministra Bendla nesmí v žádném případě vzrůst administrativní náklady na SZP, a to jak 
na evropské, tak na národní úrovni. V této souvislosti Petr Bendl na bruselském jednání uvedl, 
že nárůst byrokracie a s tím spojených nákladů potvrzuje analýza, kterou si nechal zpracovat. 

Při projednávání I. a II. pilíře SZP poukazuje ČR na aktuální otázku rozpočtu pro Program rozvoje 
venkova. „Snížení národní obálky pro Českou republiku na rozvoj venkova je nepřijatelné. Z našeho 
pohledu je při sestavování těchto národních obálek žádoucí přihlédnout také k dosavadnímu čerpání 
a rozvojovým potřebám jednotlivých členských států,“ uvedl ministr Bendl. 

V návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu Česká republika vítá možnost 
pokračovat ve spolufinancování chovu sladkovodních ryb a pozitivně vnímá také zařazení podpor 
na inovace a transfer technologií. Za důležitou považuje podporu produktivních investic 
do rybochovných zařízení akvakulturních podniků ke zvýšení konkurenceschopnosti. „Inicioval jsem 
proto Společné prohlášení o rozšíření podpory pro akvakulturní podniky, ke které se připojilo 15 mých 
kolegů, například z Francie, Litvy, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Španělska. Myslím si, že je 
nutné vyvážit důraz na ochranu životního prostředí s produktivní stránkou sladkovodní akvakultury, 
kdy již nyní podniky hospodaří vysoce ekologicky,“ řekl Petr Bendl. 

Jednání v Bruselu využil ministr Bendl k setkání se svým polským protějškem Markem Sawickým, 
na kterého opětovně apeloval ohledně aktuálních kauz týkajících se průmyslové soli a dovozu polských 
vajec z neobohacených klecí. Požádal ho o těsnou spolupráci při jejich řešení. 

Petr Bendl se sešel i s evropskou komisařkou pro rybolov a námořní záležitosti Mariou Damanaki, 
které předal zmíněnou deklaraci a pozval ji na návštěvu České republiky. 
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Na pozvání britského ministra Jima Paice se Petr Bendl zúčastnil i pracovní snídaně zemí v rámci tzv. 
like-minded group (Velká Británie, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko a země Pobaltí) 
nad jednotlivými aspekty reformy SZP. Na okraj konání Rady se ministr Bendl setkal i s předsedou 
zemědělského výboru Evropského parlamentu Paolo De Castrem a místopředsedou Evropského 
parlamentu Oldřichem Vlasákem. 

 

20. 3. 2012 

Ministr Pavel Dobeš jednal v Bruselu s ministry dopravy V4 a 
eurokomisařem S.Kallasem 

Ministr dopravy Pavel Dobeš se dnes setkal se zástupci zemí Visegrádské skupiny, místopředsedou 
Evropské komise a komisařem pro dopravu Siimem Kallasem 
a zástupci vybraných kohezních států Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovinska. 

 Důvodem jednání byly návrhy Evropské komise na vytvoření Nástroje na propojení Evropy (CEF) a 
revize politiky TEN-T. 

Ministr Pavel Dobeš zdůraznil, že problematika CEFu se dotýká i nových členských států, kterým je 
v CEFu alokována specifická částka 10 miliard EUR na dopravní projekty, a která bude převedena 
z kohezního fondu. Z pohledu České republiky a účastníků konference je právě tato otázka nejcitlivější. 
Tento návrh má silnou podporu Evropské komise.  

„Jsem opravdu rád, že komisař Sim Kallas a přítomní ministři se dnes dohodli, že předtím než dojde ke 
schválení této rozpočtové položky v rámci víceletého finančního období, projedná Rada EU právní a 
strategicko technické otázky nařízení tak, aby optimálně přihlédla ke specifikům zejména nových 
členských zemí,“uvedl na úvod tiskové konference ministr Pavel Dobeš. 

Místopředseda EK Siim Kallas ocenil konstruktivní jednání: „Zjišťovali jsme vzájemné postoje a 
diskutovali jsme nad možnými řešeními a kompromisem, aby žádná ze zemí ve výsledku finančně 
netratila. CEF je pro nás prioritou,“ uvedl Siim Kallas. 

Podle ministra Pavla Dobeše přislíbil jeho polský protějšek Slawomir Nowak, že právě CEF bude 
hlavním tématem během polského předsednictví V4 v oblasti dopravy.  

Vzhledem k tomu, že se tento čtvrtek koná Rada ministrů dopravy EU v Bruselu, využil komisař a 
přítomní ministři i čas pro diskuzi ohledně problematiky TEN-T. Ta bude právě jedním z hlavních 
témat nadcházející čtvrteční schůzky.  

Obecným cílem návrhu nařízení o hlavních zásadách EU pro rozvoj TEN-T EK je vytvořit a rozvinout 
komplexní TEN-T. „Zásadní je, že se nad tímto návrhem dnes našel finální kompromis, který by měli 
ministři schválit právě na čtvrteční Radě ministrů dopravy EU v Bruselu,“ uvedl ministr Dobeš. 

Ministr dopravy v této souvislosti oceňil vstřícný postoj EK, zejména pak zařazení do hlavní sítě 9. 
nákladního železničního koridoru (Praha - Česká Třebová - Hranice n.M. – Púchov – Žilina -Košice-
Čierna nad Tisou) a silničního spojení mezi R49/R6 mezi Českou republikou a Slovenskem (Hulín – 
Púchov), které jsou z hlediska vztahů ČR-SR velmi důležité. 

Během dalších bilaterálních jednání bude ještě ministr dopravy Pavel Dobeš diskutovat o zařazení 
následujících projektů: železniční a silniční spojení mezi Prahou a Lincem do Core network, úsek 
vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Drážďany do Comprehensive network. Též se bude jednat o 
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modernizaci železničního spojení mezi Břeclaví a Vídní či zařazení spojení R35 a R43 do sítě Core 
network místo současného spojení po D1 mezi Prahou a Brnem.  

 

20. 3. 2012  

Konference věnovaná obhajobě hospodářských zájmů České republiky 
v EU  

Dne 19. března 2012 se v Praze pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase uskutečnila konference 
„Hospodářské zájmy ČR v EU a jejich prosazování“ za účasti zástupců státní správy, soukromého 
sektoru, zájmových organizací a dalších účastníků. Konferenci organizovala Sekce pro evropské 
záležitosti Úřadu vlády.  

V úvodním slově premiér Petr Nečas zmínil dopis 13 států vyzývající ke konkrétním krokům na 
podporu rozvoje vnitřního trhu, k němuž se Česká republika připojila. Na jeho vystoupení navázal 
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Klíčovými jsou podle něj tři oblasti – konkurenceschopnost, 
implementace evropské legislativy a energetika. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák 
zdůraznil, že hlavním lobbyistou za české zájmy v Bruselu je z povahy věci vláda, přičemž reprezentanti 
ČR by měli být ve svém vystupování jednotní. Státní tajemník pro EU Vojtěch Belling upozornil na v 
současnosti módní zdůrazňování dichotomie ekonomie a politiky. Dle něj se nejedná o zásadní 
protiklad, jelikož i původní politický cíl integrace (dosažení míru v Evropě) byl realizován skrze 
ekonomiku (vytvoření integračních společenství).  
Na úvod prvního panelu věnovaného podpoře vnitřního trhu jakožto klíči ke zvýšení 
konkurenceschopnosti vystoupil m.j. předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Milan Urban. Připomněl, že pro účinnou podporu exportu je nezbytné přiznat 
Ministerstvu průmyslu a obchodu dostatečné pravomoci.  
Druhý panel se zabýval klíčovými hospodářskými prioritami ČR v dalších sektorových politikách EU. 
První náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun představil dopady návrhů Komise v oblasti 
politiky soudržnosti na ČR po roce 2013. Náměstek ministra financí Jan Gregor posléze nastínil 
aktuální stav jednání o víceletém finančním rámci, kde dochází v závislosti na pokroku negociací k 
aktualizaci rámcové pozice ČR. Následně náměstek ministra dopravy Jiří Žák plasticky popsal závislost 
konkurenceschopnosti země na míře rozvoje dopravní infrastruktury.  
Poslední panel byl věnován prosazování českých hospodářských zájmů v EU. Místopředseda 
Evropského parlamentu Oldřich Vlasák přiblížil možnosti lobbyingu za hospodářské zájmy ČR v 
Evropském parlamentu. Nové úkoly agentury CzechInvest a priority jejího působení představil 
generální ředitel Miroslav Křížek. Konferenci zakončilo vystoupení ředitelky vládních programů ČR a 
SR ve společnosti IBM Česká republika Mileny Jabůrkové.  

 

22. 3. 2012  

Premiér jednal se zástupci EK: Chystané kroky zlepší situaci čerpání 
peněz z EU 

Předseda vlády Petr Nečas na čtvrtečním jednání ujistil zástupce Evropské komise, že česká vláda 
chystá nápravná opatření, která povedou k transparentnějšímu čerpání peněz z evropských fondů. 
Tématem byl i současný stav evropské kohezní politiky.  
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Nově má dojít k centralizaci kontrolního a auditního systému čerpání peněz ze strukturálních fondů, 
připomněl premiér na tiskové konferenci po společném jednání s komisaři Evropské komise 
Johannesem Hahnem a László Andorem. Právě tento systém je předmětem výtek ze strany Unie. 

„Od dubna letošního roku bude v platnosti rozsáhlá novela zákona o veřejných zakázkách, která zvýší 
transparentnost a efektivnost veřejných zakázek,“ uvedl jako důležitý krok pro dosažení větší 
transparentnosti český premiér. „Ministerstvo pro místní rozvoj ještě v dubnu vytvoří speciální 
metodický pokyn, který bude tuto věc řešit pro řídící program jednotlivých operačních programů,“ 
dodal premiér.  

Evropská komise nedávno pohrozila Česku zastavením přísunu peněz z evropských fondů. Nejvíce 
kritizován byl právě způsob, jakým se provádí kontrola a audit čerpání evropských peněz v rámci 
operačních programů. „Budeme se ze všech sil snažit neuchylovat se k extrémním řešením,“ prohlásil 
László Andor, který zastává v Evropské komisi místo komisaře pro zaměstnanost a sociální věci. 

Komisař Evropské komise pro regionální politiku Johannes Hahn snahu české vlády odstranit 
nedostatky ocenil. „Jsem plně přesvědčen, že Česká republika vyřeší tyto problémy, zvlášť, když 
premiér řekl, že bude vyvíjeno velké úsilí ze strany vlády,“ řekl po společném jednání. „Vidíme akční 
plán, který má na starost tyto nedostatky vyřešit,“ uvedl Hahn. 

Předmětem jednání byl také operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, který patří k 
nejvíce problematickým. Předseda české vlády Petr Nečas o něm proto hovořil komisařem László 
Andorem, který má problematiku v Komisi na starosti. „Česká republika patří k těm nejvýkonnějším 
státům, co se týče nezaměstnanosti a péčí o lidi, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou,“ řekl na tiskové 
konferenci.  

 

22. 3. 2012 

Představitelé V4 a Slovinska debatovali v Praze o budoucnosti kohezní 
politiky 

Představitelé zemí Visegrádské skupiny a Slovinska se setkali v Praze, aby jednali o nové podobě 
politiky soudržnosti. Zástupci pěti zemí neformálně debatovali o svých pozicích a nastavení podmínek 
pokračování kohezní politiky v dalších sedmi programových letech 2014–20. Na závěr přijali 
společnou deklaraci, která bude prezentována při nejbližších jednáních v rámci EU. Setkání proběhlo v 
konferenčních prostorách Staroměstské radnice. 

V současnosti v Evropské unii i jednotlivých členských státech probíhají intenzivní vyjednávání o tom, 
jaké priority bude kohezní politika v příštím období naplňovat a jakým způsobem se bude financovat. 
Ministerstvo pro místní rozvoj klade při těchto přípravách důraz na spolupráci se zeměmi V4 a 
Slovinska, která posiluje hlas střední Evropy v rámci evropských institucí. 

„Těší mě, že v rámci této skupiny pěti zemí dokážeme najít společnou řeč a hledat řešení a cesty 
zaměřené do budoucího rozvoje této části Evropy. Naše neformální setkání je odrazem společných 
politických zájmů a trvalé pracovní spolupráce, které si velmi vážím, protože má podle mne natolik 
pevné základy, že na ní můžeme stavět společné politické pozice a prezentovat je ostatním kolegům 
v EU,“ řekl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. 

Půldenní odpolední setkání bylo uzavřeno přijetím společné deklarace, která zdůrazňuje význam 
kohezní politiky pro rozvoj regionů, posílení jednotného trhu, integrovaný územní rozvoj i pro 
snižování dopadů krize. Text deklarace obsahuje konkrétní návrhy na slaďování postupu při přípravě 
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podmínek nové kohezní politiky 2014–20 a pro aktuální vyjednávání s Evropskou komisí. Státy V4 a 
Slovinska se shodly na tom, že ve vyjednávání nového programového období je třeba postupovat 
urychleným tempem, což umožní úspěšný a včasný start nového období. 

Společné závěry bude Česká republika jako předsedající země V4 prezentovat na nejbližší dubnové 
Radě pro obecné záležitosti všem 27 zemím EU. Země Visegrádu se po roce v předsedání V4 střídají 
v ročním intervalu. Neformální setkání ministrů V4 a Slovinska uzavírá české předsednictví, které 
oficiálně skončí v červnu 2012. Žezlo převezme po Češích Polsko. České předsednictví ve skupině zemí 
V4 bylo v oblasti kohezní politiky velmi úspěšné, protože nejen že připravilo podmínky pro velmi 
intenzivní pracovní spolupráci, ale zejména dokázalo, že byly sladěny společné pozice a návrhy dalších 
postupů na politické úrovni. Ty byly vtěleny do dvou společných dokumentů.  

Setkání doprovodily i dvě odborně zaměřené konference o budoucnosti kohezní politiky v oblasti 
konkurenceschopnosti a růstu a o podmínkách kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti 
a sociálního začleňování konané ve dnech 22. – 23. března 2012. 
 

22. 3. 2012  

Ministr průmyslu podpořil české firmy při vstupu na globální trh 
subdodavatelů v oblasti jaderné energetiky 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpoří české firmy při získávání zakázek v oblasti jaderné 
energetiky doma i ve světě. Od ministra to slyšeli na čtvrteční společné tiskové konferenci zástupci 
Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Národního strojírenského klastru.  

Právě soukromý sektor volá již dlouho po podobném přístupu státu, který pomůže prosazovat český 
export v zahraničí, a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) mu tímto nabízí výraznou pomoc. 

 „Česká republika patří mezi významné hráče v oblasti jaderné energetiky. Naše strojírenské podniky 
mají v zahraničí velmi dobrý zvuk. Chceme proto těchto pozitiv využít a pomoci českým firmám při 
získávání kontraktů spojených s dodávkami a budováním jaderných elektráren, jak u nás, tak ve světě,“ 
řekl ministr průmyslu Martin Kuba. 

V době plánované dostavby jaderné elektrárny v Temelíně, kdy je Česká republika terčem zájmu 
společnostní jako Westinghouse, Areva či Rusatom Overseas, považuje ministr Kuba za důležité, aby se 
české podniky zapojily nejen do temelínského projektu, ale aby se jim za podpory státu otevřely dveře 
do globálního subdodavatelského řetězce. 

„Chceme jednoznačně posílit pozici českých firem ve světě. Stavba jaderných elektráren je však jen 
jednou z fází, kde se mohou uplatnit naše podniky, nabídnout mohou své znalosti a zkušenosti 
například při servisu a správě těchto zařízení,“ dodal ministr Kuba. 

 

22. 3. 2012 

Ministr J. Dobeš se setkal s eurokomisařem L. Andorem 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš se dnes setkal s eurokomisařem László Andorem, 
který je zodpovědný za sociální politiku a zaměstnanost. Komisař ocenil dosavadní i navržené 
nápravné kroky ministra v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 
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MŠMT připravilo nápravná opatření jako reakci na výsledek auditu Evropské komise. Dále ministr 
představil plán na vyčerpání finančních prostředků v OP VK.    

Eurokomisař Andor ocenil především aktivní přístup MŠMT ve vypořádání auditu. Ministerstvo 
školství totiž už odpovědělo návrhem nápravných opatření na neoficiální, anglickou verzi Evropské 
komise. EK důkladně analyzuje zaslaný materiál, který bude brát v potaz při přípravě své závěrečné 
auditní zprávy. „Nyní tedy čekáme na reakci Komise,“ zdůraznil Dobeš.  

Dále ministr Dobeš představil plán na vyčerpání finančních prostředků OP VK, který eurokomisař 
Andor uvítal. „Ministerstvo školství má řešení na vyčerpání všech finančních prostředků v tomto 
operačním programu tak, aby Česká republika nepřišla ani o jedinou korunu,“ uvedl dále ministr.  

Prioritou MŠMT i Evropské komise zůstává zachování investic do vzdělávání. „Volné prostředky 
chceme využít na podporu regionálního i vysokého školství. A to především na přírodovědné a 
technické vzdělávání nebo na řešení problematiky nezaměstnanosti mládeže,“ doplnil ministr školství. 

  

26. 3. 2012 

Ministr M. Kuba jednal o prohloubení hospodářské spolupráce s 
Alžírskem 

Ministr Martin Kuba jednal v pondělí s alžírským ministrem průmyslu, malého a středního podnikání 
a podpory investic Mohamedem Benmeradim o dalším prohloubení hospodářské spolupráce a 
působení českých firem v Alžírsku. 

Česká republika má výrazný zájem o zapojení českých podniků do modernizace alžírské ekonomiky, 
rozvoje tamní infrastruktury a výstavby nových energetických a rafinérských kapacit. To bylo také 
jedním z témat společného setkání ministrů průmyslu České republiky a Alžírska. 

„Chceme využít momentu, kdy Alžírsko hledá nové obchodní partnery pro realizaci svých ambiciózních 
rozvojových plánů,“ potvrdil záměry české strany ministr průmyslu a obchodu Kuba. 

Zájem alžírské strany přitom přesně koresponduje s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravenou 
proexportní strategií, která si klade za cíl podpořit české firmy, otevřít jim nové a rozvíjející se trhy, 
stejně jako investiční příležitosti v zahraničí. 

„České firmy by se tak mohly v Alžírsku zapojit do mnohamilionových zakázek v oblastech těžkého a 
strojírenského průmyslu, vodohospodářských zařízení, dopravní techniky, v potravinářském průmyslu 
a vybavení pro zemědělství, výpočetní techniky, papírenského průmyslu, telekomunikačních zařízení a 
služeb. Tento výčet, v němž bychom s alžírskými podniky mohli spolupracovat, však zdaleka není 
kompletní,“ konstatoval ministr Kuba. 

Výrazné obchodní příležitostí na alžírském trhu vnímají i české firmy, které mají zájem vrátit se do 
země, v níž je Česká republika velmi pozitivně vnímána. Vyplynulo to z česko-alžírského fóra, které se 
uskutečnilo v pondělí při příležitosti zmíněné návštěvy alžírského ministra na Ministerstvu průmyslu a 
obchodu. 

O období nového rozmachu ve vzájemných vztazích mluvil alžírský ministr po pondělním setkání se 
zástupci České republiky v čele s ministrem Kubou. „Měl jsem možnost seznámit české podnikatele s 
rozsáhlým programem výstavby Alžírska a příznivými podmínkami pro jejich vstup na alžírský trh. 
Jedná se především o výstavbu 2400 kilometrů dálnic, rozsáhlé investice do zemědělství, ambiciózní 
program v oblasti strojírenství a výstavbu 2,5 miliónu bytů v příštích pěti letech,“ uvedl ministr 
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průmyslu, malého a středního podnikání a podpory investic Mohamed Benmeradi, který české 
podnikatele vyzval k účasti na letošním červnovém alžírském mezinárodním veletrhu FIA. 

Severoafrické Alžírsko patří dlouhodobě k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky na 
africkém kontinentu. Země v posledních letech prochází obdobím hospodářského růstu. Dynamicky 
přitom rozvíjí také sektory, které nejsou vázány přímo na ropu a plyn. 

V roce 2011 vyvezly české firmy do Alžírska zboží v hodnotě 137,1 mil. USD. Podle alžírských statistik 
dokonce za téměř 200 mil. USD, přičemž rozdíl ve statistikách je dán skutečností, že řada českých 
vývozů do Alžírska je realizována prostřednictvím mateřských firem, případně přes prostředníky v 
zahraničí. 

Oba ministři se přesto shodli na tom, že nehledě na pozitivní vývoj hospodářských vztahů v uplynulých 
letech by české a alžírské firmy mohly spolupracovat podstatně více. S cílem uvolnit potenciál byla v 
loňském roce podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky 
a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky. Setkání představitelů hospodářských kruhů obou 
zemí je tak významným krokem, kterým obě strany zahajují praktické provádění této Dohody.  

 

26. 3. 2012 

Ministr obrany navštívil Vietnam a Indii 

Delegace vedená ministrem obrany Alexandrem Vondrou odcestovala na návštěvu Vietnamu a Indie, 
která se uskuteční ve dnech 26. až 30. března 2012. Ministra obrany doprovodí necelá třicítka zástupců 
českých zbrojních firem, kteří se v indickém Dillí zúčastní mezinárodního veletrhu obranného 
průmyslu Defexpo 2012. 

Alexandr Vondra s delegací, v níž bude také náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál 
Vlastimil Picek či ředitel sekce vyzbrojování MO plukovník Pavel Bulant, zahájí cestu oficiální 
návštěvou Vietnamu. 

V Hanoji se Alexandr Vondra setká s ministrem národní obrany generálem Phung Quang Thanhem, 
poté bude v prezidentském paláci přijat hlavou státu Truong Tan Sangem. V rámci pracovního jednání 
na ministerstvu průmyslu a obchodu bude hovořit s náměstkyní Ho Thi Kim Thoa. 

Vietnamská a česká armáda v současné době spolupracují především v oblasti vzdělávání. Na brněnské 
Univerzitě obrany v současné době studuje 47 vietnamských studentů, letos v září škola očekává 
příjezd dalších, kteří studium, tak jako ostatní, zahájí ročním intenzivním kurzem češtiny. 

Vzhledem k tomu, že obě asijské země představují pro český průmysl významné odbytiště, má 
Ministerstvo obrany ČR zájem prohloubit vztahy i v této oblasti. Ve Vietnamu proto Alexandr Vondra 
podepsal se svým protějškem memorandum, které vytvoří právní rámec pro spolupráci v oblasti 
obrany. Spolu s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem pak 
vietnamským představitelům představil možnosti a schopnosti českých zbrojních podniků. 

S Indií, kam se delegace přesunula 28. března, udržuje náš stát přátelské vztahy od roku 1918. Na 
tamním trhu mají zájem se prosadit také české zbrojní firmy, které se představí na významném 
mezinárodním veletrhu obranného průmyslu Defexpo 2012. Ministr obrany Alexandr Vondra zde 29. 
března slavnostně otevřel českou expozici a spolu s indickým ministrem obrany Shri A. K. Antonym si 
ji před společným jednáním prohlédli. 
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Následovalo setkání ministra Vondry s V. K. Saraswatem, ředitelem výzkumné a vývojové organizace 
MO Indie (DRDO – Defence Research and Development Organisation). V rámci schůzky podepsali 
zástupci vojenského opravárenského podniku VOP 026 Šternberk a DRDO dohodu o spolupráci v 
oblasti výzkumu. 

Český ministr obrany se v Indii zúčastnil také jednání na tamním ministerstvu zahraničních věcí. 
Stejný den, 30. března, se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek setkal se 
zástupcem velitele indických vzdušných sil.  

 

27. 3. 2012 

Podpis Memoranda o spolupráci mezi MF České republiky a MF Černé 
Hory 

  

Ministr financí Černé Hory Milorad Katnić a ministr financí České republiky Miroslav Kalousek dnes 
podepsali Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem 
financí Černé Hory. Podpisem memoranda vyjádřily obě strany zájem vytvořit formální rámec pro 
pokračování dosavadní spolupráce. 

 Ze strany MF Černé Hory bude za tímto účelem využit zejména projekt technické asistence v oblasti 
zahraniční rozvojové spolupráce, který funguje mezi MF ČR a MF Černé Hory úspěšně již od roku 
2008. Do dnešního dne se na MF ČR uskutečnilo sedm studijních návštěv, v jejichž průběhu 
absolvovalo 41 zaměstnanců partnerského resortu tematické odborné semináře a konzultace v oblasti 
veřejných financí zaměřené na poznatky a zkušenosti z období ekonomické transformace, reformní 
procesy a problematiku evropské integrace. 

 Další spolupráce mezi MF České republiky a MF Černé Hory bude soustředěna na pomoc české strany 
při přípravě Černé Hory na vstup do Evropské unie. Ministr Katnić v této souvislosti potvrdil velký 
zájem o využití českých znalostí a zkušeností při zavádění a uplatňování práva a norem EU.  

 Při příležitosti návštěvy byly projednány rovněž aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření 
vzájemné spolupráce 

 

28. 3. 2012 

Zástupci MPO jednali s partnery z Černé Hory 

Česká republika a Černá Hora budou usilovat o větší obchodní výměnu. To je jeden ze závěrů 
Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi, který se uskutečnil ve středu. 
Jakkoli vzájemný obchod v posledních dvou letech rostl, jeho absolutní hodnota ve výši necelých 19 
miliónů eur v roce 2011 neodpovídá ani zdaleka možnostem ekonomik obou zemí. Češi a Černohorci 
hodlají tento stav změnit častějšími setkáními, organizováním nejrůznějších seminářů zvyšujících 
povědomí o příležitostech obou trhů či výraznější účastí firem na výstavách organizovaných v obou 
státech. 
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„To, že se Černá Hora nachází někde až na konci stovky vývozních destinací českých firem, je něčím, co 
se musíme pokusit změnit,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, jenž vedl 
českou delegaci na jednáních. 

Přestože jsou možnosti černohorského trhu omezené a největšími obchodními partnery zůstávají země 
z regionu, je Hovorka přesvědčen, že existují možnosti pro daleko širší uplatnění českých firem. 
Zejména v oblastech jako jsou energetika, dopravní infrastruktura, vodní hospodářství nebo cestovní 
ruch. 

České firmy přitom již realizují v Černé Hoře jeden z velkých projektů. Jedná se o modernizaci 
železnice v úseku Podgorica-Nikšič v ceně přesahující 50 miliónů eur, která je prováděna také díky 
pojištění, jež poskytly Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. K dalším 
projektům by se české firmy mohly dostat v rámci předvstupní pomoci poskytované Evropskou unií. 

„I o tom byla řeč v průběhu zasedání, neboť české firmy na rozdíl od jejich partnerů z jiných členských 
států EU dosud tuto možnost příliš nevyužívaly,“ řekla Hana Hubáčková, česká velvyslankyně v Černé 
Hoře. 

Česká republika přitom patří k zemím, které aktivně podporují přístup Černé Hory k Evropské unii. 
Významný impuls pro rozvoj vzájemných hospodářských vztahů lze očekávat rovněž v souvislosti s 
blížícím se členství Černé Hory ve Světové obchodní organizaci.  

 

31. 3. 2012 

Ministr M. Kalousek se zúčastnil neformálního setkání ECOFIN  

 Ve dnech 30. a 31. března 2012 v Kodani proběhlo neformální setkání ministrů financí a guvernérů 
centrálních bank zemí EU. Českou delegaci vedl ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní 
banku se zúčastnil guvernér Miroslav Singer. 

V úvodu prvního dne zasedání plánuje dánské předsednictví otevřít v kontextu posledního vývoje 
hledání adekvátních reakcí na aktuální ekonomickou situaci neformální debatu o dalším směřování a 
naplňování cílů EU a o různých formách a možnostech spolupráce mezi členskými státy EU, zejména 
mezi zeměmi eurozóny a EU jako celkem (EU27). 

Následně budou ministři debatovat zejména o aktuální hospodářské situaci v EU a v jednotlivých 
členských státech a otázkách finanční stability – a to mimo jiné v návaznosti na výstupy a informace z 
jednání ministrů financí eurozóny, které se uskuteční před samotným neformálním ECOFINem. V 
diskusi by se ministři měli věnovat také přetrvávajícím rizikům, pokud jde o ekonomický výhled EU a 
eurozóny do budoucna. Cílem je identifikovat možná  rizika  pro zajištění finanční stability, 
financování bank a úvěrových toků do reálné ekonomiky a opatření na podporu růstu a zaměstnanosti. 
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leden 2012 

10. 1. 2012  

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2012 

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub schválil Operační strategii humanitární pomoci 
České republiky na rok 2012. Strategie navrhuje využití rozpočtu MZV ČR na humanitární pomoc ve 
výši 73 mil. Kč. Vychází z globálních humanitárních potřeb i z přijatých mezinárodních závazků.  

Česká republika bude v roce 2012 poskytovat humanitární pomoc regionům postiženým náhlou 
katastrofou a oblastem s chronickými humanitárními problémy, mezi nimiž jsou i prioritní země 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR Afghánistán a Etiopie. Opomenuta nebude ani obnova v zemích, 
které v loňském roce zasáhla humanitární katastrofa (Pákistán, oblast Afrického rohu). Partnery 
Ministerstva zahraničních věcí při uskutečňování pomoci budou mezinárodní organizace UNICEF a 
Světový potravinový program i české a zahraniční nevládní organizace. 

 

10. 1. 2012  

Ekonomické grémium ministra K. Schwarzenberga se sešlo v 
Černínském paláci 

 Ekonomické grémium ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga se sešlo na pracovní 
schůzce v Černínském paláci. Grémium působí jako poradní a konzultační sbor ministra v oblasti 
ochrany hospodářských zájmů České republiky v zahraničí.  

Mezi jeho členy jsou renomovaní ekonomové (prof. Jonáš), zástupci velkých exportérů (Škoda Auto, 
Vítkovice), bývalí ministři hospodářských resortů vlády (Vladimír Dlouhý), zástupci velkých finančních 
institucí (Česká exportní banka, PPF) i podnikatelských svazů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
Mezinárodní obchodní komora). 

Ministr Schwarzenberg informoval grémium o řadě změn, které na Ministerstvu zahraničních věcí v 
poslední době proběhly v oblasti vnějších ekonomických vztahů. Upozornil na řadu nově 
koncipovaných činností, jejichž základním cílem je podstatně zvýšit efektivitu české diplomacie v 
oblasti podpory exportu a ochrany hospodářských zájmů ČR v zahraničí. 

Členové grémia ocenili výrazné zvýšení aktivit MZV v této oblasti, které je obzvláště zřetelné v 
posledním roce. Účastníci schůzky debatovali především o tom, čím může vláda v současné složité 
ekonomické situaci  ještě efektivněji pomoci českým exportérům. Vedle požadavku na trvalou podporu 
aktivit České exportní banky se vyslovili pro pružnější vízovou politiku, která by podnítila 
podnikatelské aktivity.  Diskutovali také o postavení českých zastupitelských úřadů v zemích EU a o 
jejich nové roli při prosazování českých zájmů. 

Ministr Schwarzenberg poděkoval za cenné náměty a přislíbil, že dané podněty bude prosazovat při 
jednáních vlády. Všichni přítomní velice ocenili tuto formu dialogu diplomacie s ekonomickým 
sektorem. 
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12. 1. 2012  

Náměstek T. Dub se setkal s představiteli energetického průmyslu 

 Další ze série pracovních setkání náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Duba, který zodpovídá 
mimo jiné za řízení ekonomické sekce ministerstva, proběhlo dnes v Černínském paláci.  

Pozvání náměstka Duba přijali zástupci energetického sektoru. Byli zde jak zástupci největších 
energetických firem působících v ČR, od těžařských (Czech Coal, OKD) přes výrobce energetických 
technologií (Vítkovice, ČKD), výrobce a distributory energií (ČEZ, RWE, ČEPS) až po zástupce 
Teplárenského sdružení ČR a Svazu chemického průmyslu. Přítomní byli i představitelé Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, který setkání připravil. 

Předmětem zajímavé debaty byla úloha státu a zejména MZV při podpoře zájmů jednoho 
z nejdůležitějších českých průmyslových odvětví. 

Zástupci firem volali především po dobré přípravě společných stanovisek pro jednání uvnitř EU, 
především s ohledem na současný vývoj evropských distribučních sítí a evropské energetické politiky. 
Projevili rovněž zájem o pokračování organizace podnikatelských misí, doprovázejících ministra 
zahraničí při jeho zahraničních cestách. Ocenili iniciativu MZV a jeho ochotu naslouchat potřebám 
českých energetických firem a shodli se na tom, že tento dialog by měl pokračovat. Shodli se, že 
v podobné sestavě se tato skupina znovu sejde po třech měsících a do té doby proběhne několik dalších 
schůzek v menším formátu, které pomohou formulovat hlavní otázky, které je akutně potřeba vyřešit, a 
jak se na jejich řešení může podílet MZV. 

 

13. 1. 2012   

Honorární konzulát ČR ve Wattens u Innsbrucku 

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 byl slavnostně otevřen Honorární konzulát ČR v rakouské obci Wattens u 
Innsbrucku. Do funkce honorárního konzula byl uveden Alexander Swarovski.  

Innsbruck je centrem Tyrolska, které představuje mimořádně oblíbenou turistickou destinací českých 
občanů. Od rezignace honorárního konzula v Innsbrucku Lukase Bodnera v roce 2010 nesídlil 
v regionu žádný český konzulární úřad. Jmenování Alexandra Swarovskeho honorárním konzulem 
může vedle konzulární činnosti výrazně přispět k posílení českých ekonomických vazeb v oblasti. Nový 
honorární konzul je členem představenstva firmy SWARCO AG, největšího světového výrobce 
osvětlovacích technik, a příslušníkem světoznámé podnikatelské rodiny českého původu usazené 
v obci Wattens. 

Konzulární obvod Honorárního konzulátu Wattens zahrnuje spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko. 

 

19. 1. 2012  

Náměstek T. Dub oceněn jako Osobnost roku 2011 v oblasti státní správy 

 Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub obdržel 18. ledna 2012 prestižní cenu Osobnost 
roku 2011 v oblasti státní správy, kterou mu udělil časopis Czech Defence Industry and Security 
Review.  
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Ocenění mu bylo uděleno „za vytváření optimálních podmínek pro spolupráci české diplomacie a 
českého obranného a bezpečnostního průmyslu ke zvýšení prestiže a exportních možností českých 
firem".  
Tomáš Dub k tomu uvedl: „Export vojenské techniky je odvětví s vysokou přidanou hodnotou, a tak je 
přirozenou prioritou MZV. A jako odvětví s vyspělými technologiemi zvyšuje konkurenceschopnost 
celého našeho průmyslu a jeho vývozních schopností". 

 

19. 1. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg na oficiální návštěvě v Kataru a Bahrajnu 

Ve dnech 17.-20. 1. 2012 byl první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel 
Schwarzenberg na pracovní návštěvě Kataru a Bahrajnu. 

Během cesty je doprovázen početnou delegací českých podnikatelů. Hlavním cílem pracovní návštěvy 
ministra Schwarzenberga v Kataru  je podnícení rozvoje a posílení vzájemných vztahů, které 
nedosahují možného potenciálu v politické ani v  ekonomické oblasti. Návštěva má velký význam 
i  v kontextu aktuální role, kterou Katar sehrává na mezinárodní scéně, zejména  při vyjednávání o 
řešení řady konfliktů. Cílem návštěvy Království Bahrajn je především potvrdit dlouhodobě velmi 
dobré, ale doposud nepříliš intenzivní vztahy obou zemí, a projednat možnosti jejich dalšího rozvoje, 
zejména v hospodářské oblasti se zemí, která má nejliberálnější ekonomiku v regionu. 

Ve středu 18. 1. podepsal ministr Schwarzenberg leteckou dohodu s Katarem a byl přijat jeho excelencí 
šejchem Taminem Bin Hamad Al Thanim, korunním princem státu Katar. Ve čtvrtek 19.1. jednal s 
ministrem Schwarzenbergem ministr zahraničních věcí Království Bahrajn jeho excelence šejch Khalid 
bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. 

Cesta do Kataru a Bahrajnu byla dobrou příležitostí i pro české exportéry.  

Podnikatelská delegace absolvovala v každé z navštívených zemí podnikatelské fórum. Akce při 
příležitosti ministrovy cesty připravily obchodní komory České republiky, Kataru a Bahrajnu ve 
spolupráci s českými ambasádami v Kuvajtu a v Saudské Arábii. 

Podnikatelská fóra v Doha i v Manamě zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, jehož 
partnery byli vedoucí představitelé obou hostitelských obchodních komor. Po krátké prezentaci 
zajímavých obchodních příležitostí v Kataru a Bahrajnu se představily české firmy. Poté následovala 
bilaterální jednání s jednotlivými domácími firmami. Přibližně třicet firem přišlo na podnikatelská fóra 
hledat své budoucí obchodní partnery. Největší zájem byl o firmy stavební, ale i o nabízenou spolupráci 
v oblasti zdravotnictví nebo progresivních informačních a prezentačních technologií. V závěru obou 
akcí všichni zúčastnění vyjadřovali velkou spokojenost s touto zatím ojedinělou možností přímých 
jednání s potenciálními obchodními partnery ze vzdálených zemí. 

Na konci návštěvy ministra Schwarzenberga se pak ještě uskutečnilo setkání s bahrajnským ministrem 
energetiky Ali Mirzou, na němž náměstek Dub představil zástupce české firmy, produkující 
fotovoltaické technologie. Obnovitelné zdroje energií jsou podle vyjádření bahrajnského ministra v 
centru pozornosti současné bahrajnské vlády a o české technologie se proto živě zajímal. 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg dnes pokračoval v 
návštěvě zemí Perského zálivu. Dnes jednal v bahrajnském hlavním městě Manáma s ministrem 
zahraničí Šejkem Khalidem Bin Mohamedem Al Kalifem, dále byl přijat korunním princem Kalifem 
Bin Salmanem Al Kalifem a premiérem Salmanem Bin Hamdem Al Khalifem. Ministr navštívil 
slavnostní oteření Air Show za účasti krále Hamada.  
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Hlavními tématy jednání byly možnosti posílení vzájemného obchodu a investic. V doprovodu ministra 
přicestovala také podnikatelská delegace. U této příležitosti bylo proto uspořádáno Podnikatelské 
fórum ve spolurpáci s Obchodní a průmyslovou komorou Bahrajnu. Zahájil ho náměstek ministra 
zahraničí Tomáš Dub, který prezentoval české investiční prostředí a možnosti.  

Ministr Schwarzenberg se setkal rovněž s ministrem energetiky Abdullahem Bin Ali Mirzou. Tématem 
rozhovoru byla spolupráci v oblasti energetiky a možnosti českých firem a produktů v Bahrajnu. 

Česká delegace se ještě zůčastní slavnostní večeře pořádané ministrem zahraničí za účasti politických 
špiček země a zítra ukončí návštěvu Bahrajnu. 

 

20. 1. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s Abdullou Abderazim 

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se dnes během pracovní návštěvy Bahrajnu setkal s 
panem Abdullou Abderazim. Ten je členem národní komise pro implementaci závěrů tzv. Bassiouniho 
zprávy.  

Nezávislá Bassiouniho komise vyšetřovala potlačování loňských nepokojů na Bahrajnu. Pan Abderazi 
ministra zahraničí informoval o hlavních závěrech a doporučeních zprávy, především o požadavku na 
okamžité propuštění politických vězňů zatčených v souvislosti s protivládními protesty. Ministr 
zahraničí vyjádřil připravenost EU i ČR pomoci při naplňování závěrů zprávy.  
 
 

24. 1. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s iráckým vicepremiérem pro 
energetiku 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se 24. ledna 2012 
setkal v rámci pracovního oběda v Černínském paláci s iráckou vládní delegací v čele s vicepremiérem 
pro energetiku Husajnem al-Šahristáním.  

Členy delegace byli mj. ministr průmyslu a minerálů Ahmed Násir al-Karboli, ministr kultury a 
úřadující ministr obrany Sádún al-Dulejmí, předseda Národní investiční komise Sami al-Arádží a 
náměstek ministra zahraničí Mohamed al-Dorakey. 

Témata jednání se týkala především dalšího rozvoje spolupráce mezi oběma zeměmi se zaměřením na 
politickou a ekonomickou oblasti včetně zapojení českých firem do rekonstrukce Iráku. Důležitou 
součástí jednání byla i výměna názorů na aktuální vývoj v Iráku, v regionu Blízkého východu a ve světě.  
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25. 1. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal předsedu Národní rady Slovenska Pavola 
Hrušovského 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se 25. ledna 2012 setkal s 
Pavolem Hrušovským, předsedou Národní rady Slovenské republiky.  

Předmětem jednání byla hodnocení česko-slovenské spolupráce, českého předsednictví ve Visegrádské 
skupině a výměna názorů na situaci v Evropské unii. 

Pavol Hrušovský přijel do Prahy na pozvání předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslavy Němcové. 

 

26. 1. 2012   

Setkání obchodních radů pražských velvyslanectví 

Ve středu 25. ledna 2012 se v Černínském paláci sešli obchodní a ekonomičtí radové zahraničních 
ambasád a zástupci bilaterálních obchodních komor se sídlem v Praze.  

Akci připravila ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR společnost Veletrhy Brno a.s 
(BVV). Hosty přivítal náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Galuška. Poté vystoupil generální 
ředitel BVV Jiří Kuliš, který představil více než sedmdesáti účastníkům aktivity a nabídky BVV pro 
zahraniční partnery. Stěžejní mezinárodní veletrhy konané na brněnském výstavišti jsou významnou 
proexportní platformou, která slouží podpoře bilaterálních hospodářských styků České republiky. V 
následné neformální debatě měli hosté možnost jednat i s dalšími zástupci BVV a MZV a také si 
prohlédnout reprezentativní prostory Černínského paláce. 

únor 2012 

2. 2. 2012  

Náměstek ministra Tomáš Dub podpořil české exportéry skla a bižuterie 

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dne 1. února 2012 sešel s vedením Svazu výrobců 
skla a bižuterie, aby společně projednal možnosti podpory tohoto tradičního českého výrobního 
odvětví v zahraničí ze strany diplomacie.  

Předseda představenstva Svazu  Jaroslav Hlubuček  poukázal na nezastupitelnou roli pracovníků 
ambasád při podpoře exportních aktivit českých firem, a to především v perspektivních vzdálených 
trzích Latinské Ameriky, Blízkého Východu a Afriky. 

Náměstek Dub nabídl členům Svazu konkrétní opatření, která umožní využít síť zastupitelských úřadů 
ČR při jejich průniku do zahraničí, a to v oblastech prezentačních, marketingových a asistenčních. 
České sklo a bižuterie jsou navíc specifickým zbožím, které je silně asociováno s Českou republikou a 
podílí se tak na vytváření pozitivního image země.  K propagaci skla a bižuterie bude zapojena i síť 
Českých center, která působí v zahraničí jako organizace řízená MZV. 
 
Svaz výrobců skla a bižuterie uvítal též možnost přispět svými doporučeními k tvorbě strategických 
dokumentů MZV zaměřených na podporu ekonomických zájmů především v mimoevropských 
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teritoriích. Náměstek Dub české skláře požádal o návrh konkrétních opatření, jak  učinit podporu 
exportu ze strany české zahraniční služby ještě efektivnější. 

Jednání bylo dalším ze série schůzek náměstka ministra Tomáše Duba se zástupci českých exportérů, 
na kterých vedení MZV v přímé komunikaci s firmami identifikuje poptávku po svých službách a 
dojednává konkrétní kroky k její realizaci. 

 

2. 2. 2012  

Pražské evropské energetické fórum 

  Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhlo ve Velkém sále Černínského paláce Pražské evropské energetické 
fórum 2012.  

Fórum zahájil první náměstek a státní tajemník pro evropské záležitosti MZV Jiří Schneider. 

Zdůraznil, že energetika je jednou z hlavních priorit České republiky v rámci Evropské unie a přivítal 
možnost diskuse zástupců státu a soukromého sektoru o problematice energetické bezpečnosti. Jako 
klíčová vyzdvihl zejména témata povolovacích procedur, financování nových technologií a rozvoje 
energetické infrastruktury a  budoucnost jaderné energetiky v měnícím se mezinárodním prostředí. 

V pořadí již třetí ročník konference Pražské evropské energetické fórum se konal pod záštitou 
místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ve spolupráci MZV a 
společnosti Euroffice Praha–Brusel, a.s. 

 

2. 2.2012  

Ministr Karel Schwarzenberg na pracovní návštěvě Státu Izrael 

Dne 1. února 2012 vzdal izraelský Kneset (parlament) na svém zvláštním zasedání poctu Václavu 
Havlovi. Za účasti ministra Karla Schwarzenberga promluvil na zvláštním jednání Knesetu jeho 
předseda Reuven Rivlin, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a předseda parlamentní skupiny 
česko-izraelského přátelství Doron Avital.  

Izraelští představitelé vzdali během slavnostní ceremonie poctu Václavu Havlovi a jeho boji za svobodu 
a vysoce ocenili také Havlův přínos česko-izraelským vztahům. Ministr Schwarzenberg se během 
jednání v Knesetu sešel k separátní schůzce s jeho předsedou Reuvenem Rivlinem a poobědval s 
Natanem Šaranským, legendárním bojovníkem za lidská práva, kterého s Havlem pojilo dlouholeté 
přátelství. 

Ministr Schwarzenberg zahájil slavnostně činnost tzv. Masaryk Distinguished Chair na prestižním 
Interdisciplinárním centru (Interdisciplinary Center, IDC) v Herzliyi. IDC Herzliya je jedno z 
nejrespektovanějších společensko-vědních akademických pracovišť v Izraeli a dnes otevřený 
Masarykův fond bude sloužit financování bádání o česko-izraelských vztazích v širokém kontextu 
společenských věd. 

K otevření Masarykova fondu dochází v roce 85. výročí návštěvy Tomáše G. Masaryka v Izraeli (1927). 
S ministrem Schwarzenbergem vystoupil během slavnostního zahájení také náměstek izraelského 
ministra zahraničních věcí Danny Ayalon. Otevření Masarykova fondu při IDC Herzliya, na který 
finančně přispěla česká vláda, by mělo v budoucnu doplnit také otevření Theodor Herzl Chair na 
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Masarykově univerzitě v Brně v souladu se společným prohlášením premiérů Nečase a Netanjahua ze 
září 2011. Představitelé IDC Herzliya a Masarykovy univerzity v tomto smyslu za přítomnosti ministra 
Schwarzenberga a velvyslance ČR v Izraeli Tomáše Pojara podepsali Memorandum o porozumění. 
Tato iniciativa bude sloužit další výměně studentských, akademických a vědeckých kontaktů mezi 
Českou republikou a Státem Izrael. 

Ministr Schwarzenberg se zúčastnil 12. výroční konference o národní bezpečnosti Izraele v 
Interdisciplinárním centru v Herzlii, kterou zahájil prezident Šimon Peres. Konferenci každoročně 
pořádá Interdisciplinární centrum (IDC) v Herzlii a tradičně se jí účastní politici a osobnosti z 
ekonomické, akademické i mediální sféry z Izraele, EU i USA. Ministr Karel Schwarzenberg vystoupil v 
panelové diskusi ministrů zahraničních věcí v bloku Israel and the West . V rámci své pracovní 
návštěvy se dále setkal s prezidentem Šimonem Peresem a ministrem zahraničí Avigdorem 
Libermanem. 

 

2. 2. 2012   

Náměstek T. Dub se setkal se zástupci Sdružení pro zahraniční investice 

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dnes ve čtvrtek 2. února 2012 sešel na pracovním 
jednání se zástupci Sdružení pro zahraniční investice (AFI).  

Na pracovním setkání, ke kterému pozval náměstek Tomáš Dub zástupce globálních firem činných 
v oblasti podpory investic do ČR spojených ve Sdružení AFI, byla diskutována nejrůznější témata 
z oblasti podpory přílivu zahraničních investic do ČR. Účastnící jednání se shodli na tom, že dobrá 
komunikace státu se zástupci velkých investorů je nezbytnou součástí podpory české ekonomiky, neboť 
firmy s podílem zahraničního kapitálu vytvářejí až 70% českého exportu. Předseda AFI Kamil Blažek 
proto ve svém úvodním vystoupení ocenil možnost se setkat se zástupci Ministerstva zahraničních věcí 
a debatovat s nimi o možnostech prohloubení spolupráce. 

Diskutovalo se mimo jiné o možnostech zapojení českých firem do projektů mezinárodních organizací, 
o možnostech spojení sil soukromého sektoru a české diplomacie při přípravě a realizaci velkých 
investičních projektů, o možné podpoře při navazování kontaktů v zemích s velkým investičním 
potenciálem a o dalších tématech. O úloze agentury CzechInvest a jejím novém produktovém portfoliu 
informoval přítomné generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek. Řešení některých problémů, o 
nichž se představitelé AFI zmiňovali, sice Ministerstvo zahraničních věcí nemá ve své kompetenci 
(pracovní víza, otázky pojištění cizinců pracujících v ČR), nicméně přislíbilo podpořit při budoucích 
jednáních vlády oprávněné požadavky firem na zjednodušení těchto agend. Na závěr náměstek Dub 
potvrdil možnost distribuce důležitých informací ze strany AFI českým ambasádám v zahraničí, nabídl 
účast v podnikatelských misích organizovaných ze strany Ministerstva zahraničních věcí a na dalších 
akcích, které nabízejí možnost intenzivnější komunikace mezi členy AFI a českými diplomaty a 
současně je požádal o spolupráci v právě zahajovaném novém modelu ekonomického vzdělávání 
našich diplomatů.   

Účastníci jednání na závěr ocenili jeho přínos a projevili zájem na dalších vzájemných setkáních. 
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3. 2. 2012  

Náměstek T. Dub konzultoval strategii s českými exportéry do Latinské 
Ameriky 

V pátek 3. února 2012 se v Černínském paláci na pracovním jednání setkal náměstek ministra 
zahraničních věcí Tomáš Dub s představiteli firem a obchodních komor, které mají ekonomické vztahy 
k zemím Latinské Ameriky a Karibiku. Jednalo se o jeden z kroků, které Ministerstvo zahraničních věcí 
provádí při přípravě nových regionálních strategií pro jednotlivé části světa.  

Na úvod náměstek Dub představil některé základní teze připravované strategie. Podtrhl nutnost posílit 
ekonomickou dimenzi české diplomacie i v tomto regionu a tím diverzifikovat český export. Zdůraznil 
například roli výměny studentů a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a upozornil také na 
nutnost vytvářet a využívat sítě krajanů a obecně lidí, kteří v dané zemi žijí a mají pozitivní vztah k ČR 
(krajané, bývalí studenti českých vysokých škol, manažeři velkých podniků apod.). Připravovaná 
strategie identifikuje oblasti, které mají největší přírůstový potenciál. Náměstek Dub upozornil také na 
strategický záměr zvýšit podíl malých a středních firem na exportu do zemí Latinské Ameriky a 
Karibiku. Požádal všechny přítomné o spolupráci při tvorbě nových teritoriálních strategií, které 
nemohou vznikat jen jako vnitřní materiál ministerstva, ale musejí reflektovat i zájmy a pohledy 
českých firem a dalších subjektů, které v regionu působí. 

Na jednání zaznělo několik zajímavých námětů, jako například efektivní využití možností uzavírání 
dohod o spolupráci, které usnadní českým firmám přístup na tamní trhy, nebo využití fondů rozvojové 
pomoci pro stejné účely. Opakovaně zaznělo uspokojení nad posunem vnímání ekonomické agendy ze 
strany Ministerstva zahraničních věcí a jednotlivých zastupitelských úřadů, které v posledních letech 
výrazně aktivněji přistupují k podpoře exportu. Pozitivně bylo hodnoceno i samotné přizvání zástupců 
podnikatelské sféry k přípravě teritoriálních strategií. Souběžně s přípravou strategie pro Jižní 
Ameriku se připravuje také strategie pro Afriku. Další podobné strategické dokumenty budou 
následovat ještě v letošním roce. Náměstek Dub proto na závěr vyzval účastníky jednání k předávání 
jejich podnětů a námětů k připravovaným strategiím a vyjádřil naději, že podobné formy spolupráce 
Ministerstva zahraničních věcí s českými firmami budou v budoucnosti pokračovat a dále se rozvíjet, 
což zástupci firem ocenili. 

 

7. 2. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg schválil 3 mil. Kč na projekty v Lógaru 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil uvolnění 3 mil. Kč z 
humanitárního rozpočtu MZV na realizaci tzv. projektů rychlého dopadu v provincii Lógar v 
Afghánistánu.  

Projekty rychlého dopadu (Quick Impact Projects = QIP) jsou projekty malého rozsahu, zpravidla do 
200.000 Kč, které realizuje český Provinční rekonstrukční tým v Lógaru jako doplněk k velkým 
rozvojovým aktivitám. V minulém roce bylo takto realizováno 25 projektů, např. vybavení dětských 
nemocnic a škol, podpora drobných zemědělských a živnostenských aktivit, pomoc po přírodních 
katastrofách či příprava na zimu. Také v letošním roce se projekty rychlého dopadu budou týkat 
školství, zdravotnictví, místního rozvoje a prevence katastrof. Podobně jako v jiných oblastech, také při 
plánování a realizaci projektů rychlého dopadu bude dále posilována aktivní účast afghánských 
subjektů, včetně provinčních a místních úřadů v Lógaru. 
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7. 2. 2012  

Náměstek T. Dub jednal s poslanci o strategii k Latinské Americe 

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se setkal se členy Skupiny přátel zemí Latinské 
Ameriky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Diskutoval s nimi společný postup při formulování a 
realizaci nové Strategie ČR vůči zemím Latinské Ameriky.  

Dokument, který vzniká z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí, si klade za cíl především napomoci 
diverzifikaci a růstu exportu českých firem do tohoto dynamicky se rozvíjejícího teritoria. Poslanci 
českého parlamentu uvítali iniciativu MZV a projevili zájem účastnit se diskuse a následné 
implementace dokumentu.  

Podíl českého vývozu do zemí Latinské Ameriky je dlouhodobě pod jedním procentem z celkového 
exportu ČR a skýtá tak možnost dalšího růstu především v kontextu výrazné ekonomické závislosti ČR 
na evropských trzích.  

Česká republika má v současné době v Latinské Americe 7 zastupitelských úřadů, z toho 6 
velvyslanectví (v Mexiku, na Kubě, v Peru, Chile, Brazílii a Argentině) a generální konzulát v 
brazilském Sao Paulu. 

 

8. 2. 2012 

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Nizozemska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 8.února 2012 v 
Černínském paláci ministra zahraničních věcí Nizozemska Uriëla Rosenthala.  

Hlavními tématy jednání byly bilaterální vztahy obou států, bezpečnostní situace na Blízkém východě, 
východní partnerství, situace v Rusku a na Ukrajině, vývoj v eurozóně a rozšíření EU.  

 

9. 2. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal delegaci společnosti Qatar Holding 

Dne 9. února 2012 přijal ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg delegaci Qatar Holding, 
vedenou jejím čelným představitelem panem Ahmadem Al-Sayedem.  

Ministerstvo zahraničí zorganizovalo návštěvu katarských investorů v ČR v návaznosti na nedávnou 
návštěvu delegace vedené ministrem Schwarzenbergem v Kataru, kde se jednalo o možnostech 
prohloubení ekonomických vztahů obou zemí. Katarští partneři potvrdili zájem prozkoumat na místě 
investiční možnosti a jejich soulad s investiční strategií jejich společnosti. Delegace Qatar Holding se v 
rámci dvoudenního programu dále setká s vysokými představiteli Ministerstva zahraničních věcí, 
CzechInvestu, Mezinárodní obchodní komory ČR a s předáky českých firem. 

Quatar Holding je globální investiční společností založenou v roce 2006 Státní katarskou investiční 
agenturou. Qatar Holding se soustředí zejména na investice do strategických oblastí veřejného sektoru, 
kde spravuje své akvizice ve více jak 30 zemích světa. 
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9. 2. 2012  

Rukopis J. G. Mendela po 25 letech v České republice 

Po 25 letech se do České republiky vrací rukopis J. G. Mendela „Versuche über Pflanzenhybriden“, 
zásadní dílo z počátků genetiky, v němž Mendel, ve své době opat augustiniánského kláštera v Brně, 
shrnul výsledky svých výzkumů. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v této souvislosti uspořádalo tiskovou konferenci ministra 
zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga za účasti opata Augustiniánského opatství na Starém Brně 
Evžena Martince a vídeňského regionálního vikáře Dominica Sadrawetze. 

Návrat spisu je výsledkem dlouhodobého diplomatického úsilí, které bylo symbolicky završeno v době, 
kdy si v Brně v rámci „Roku J.G. Mendela“ připomínáme 190. výročí jeho narození. 

 

10. 2. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Estonska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v pátek 10. 
února 2012 v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta. 

Ministři Schwarzenberg a Paet jednali v Praze o bilaterální spolupráci, o aktuálních otázkách 
mezinárodní bezpečnostní politiky, o procesu rozšíření Evropské unie a dalších aktuálních 
zahraničněpolitických otázkách. Ministři ocenili úroveň vzájemné česko – estonské spolupráce v 
politické, bezpečnostní i ekonomické oblasti a konstatovali shodu pozic v hodnocení projednávaných 
zahraničněpolitických témat. 

Ministr Schwarzenberg pozval estonského partnera na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské 
skupiny a Východního partnerství, které se uskuteční v Praze dne 5. 3. 2012. Ministr Paet pozval 
českého ministra zahraničí na mezinárodní konferenci k otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky 
„Lennart Meri Conference“, která se uskuteční v Tallinnu v květnu 2012. 

 

10. 2. 2012   

Náměstek T. Dub jednal se členy Svazu výrobních družstev o podpoře 
diplomacie 

Dne 10. 2. 2012 se na pozvání náměstka ministra zahraničí Tomáše Duba uskutečnilo setkání se členy 
Svazu českých a moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů a dalších podnikatelských subjektů.  

Účelem schůzky bylo získat podněty pro činnost Ministerstva zahraničních věcí v oblasti prosazování 
ekonomických zájmů ČR v zahraničí a identifikovat konkrétní oblasti, kde  diplomacie může českým 
výrobcům v jejich zahraničních podnikatelských aktivitách napomoci. 

V diskusi bylo konstatováno, že podpora státu malým a středním podnikům, které ve vyspělých zemích 
tvoří páteř domácí ekonomiky, je zejména při jejich pronikání na mimoevropské trhy (zvláště Latinské 
Ameriky a Afriky) nezbytná.  Malé a střední podniky vyžadují jiný přístup ze strany státu než velké a 
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nadnárodní společnosti, především v důsledků omezených prostředků pro vstup na vzdálené trhy. 
Velký význam účastníci přikládali prezentacím českých firem v zahraničí za pomoci velvyslanectví a 
oceňovali konzultační a informační servis poskytovaný zastupitelskými úřady v zahraničí a 
zahraničními kancelářemi CzechTrade. Diskutována byla též otázka zjednodušení vízové politiky. 

V závěru setkání představitelé svazů a firem ocenili iniciativu Ministerstva zahraničních věcí a obě 
strany se dohodly na nastavení komunikačního kanálu pro zprostředkování informací a asistenci 
diplomacie při pronikání členů svazů na zahraniční trhy. 

 

14. 2. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg na oficiální návštěvě Itálie 

V úvodu oficiální návštěvy Itálie (13.-14.2.) se první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 
ČR Karel Schwarzenberg sešel na neformální schůzce s poslancem italského parlamentu a bývalým 
ministrem zahraničních věcí Itálie Frankem Frattinim.  

Oba politici, které pojí dlouholeté přátelství, si v rámci setkání vyměnili názory a zkušenosti s 
aktuálním děním v Evropě i ve světě. 

Oficiální část návštěvy Itálie zahájil ministr Schwarzenberg setkáním se stávajícím ministrem zahraničí 
Itálie Giulio Terzim, po němž oba ministři uspořádali společnou tiskovou konferenci. Hlavními tématy 
byly vztahy v EU, situace na Blízkém východě, včetně důrazu na ochranu lidských práv, práv menšin a 
svobody vyznání. Oba ministři diskutovali také o současné hospodářské situaci v Evropě a úsilí o 
liberalizaci trhu.  

V pozdějších hodinách se ministr Schwarzenberg setkal s ministrem pro evropské záležitosti Enzo 
Milanesim a předsedou vlády Mario Montim. Ministr Schwarzenberg a italští představitelé na všech 
setkáních projednávali na bilaterální úrovni otázky týkající se vzájemných  politických, 
ekonomických,  školských a vědeckotechnických vztahů. Diskutovali nejen o jejich současném stavu, 
ale zejména o možnostech dalšího rozvoje. Stranou nezůstala ani aktuální mezinárodní témata a to 
zejména problematika vztahu v rámci EU, včetně výměny názorů na její rozšiřování a hledání možností 
překonání stávajících hospodářských problémů některých členských států. Důraz kladli i na snahu 
nalezení společného postoje k otázce přístupu EU k situaci v Severní Africe a na Blízkém východě. 
Všichni účastníci jednání se shodli na nutnosti podpory dodržování lidských práv, práv národnostních 
menšin a svobody náboženského vyznání. 

 

16. 2. 2012  

Konzultace náměstků ministrů zahraničních věcí a obrany ČR a Polska 

Ve dnech 16.-17. února proběhly v Praze politicko-bezpečnostní konzultace za účasti zástupců 
ministerstev zahraničí a obrany a generálních štábů České republiky a Polska.  

Delegace byly vedeny prvními náměstky resortů ministerstev zahraničních věcí a obrany – Jiřím 
Schneiderem a Jiřím Šedivým na české straně a Boguslawem Winidem a Zbigniewem Włosowiczem za 
polskou stranu. Jednání se týkalo strategických otázek a témat vztahujících se k přípravě summitu 
NATO v Chicagu v květnu 2012 a prohloubení vojenské spolupráce v bilaterálním i regionálním 
kontextu prostřednictvím konkrétních projektů. 
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16. 2. 2012  

Pracovní návštěva ministra K. Schwarzenberga ve Španělsku 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve dnech 
16. 02. 2012 - 17.02.2012 pracovní návštěvu Španělského království.  

Ministra Karla Schwarzenberga v Madridu přijal jeho protějšek José Manuel García-Margall. V úvodu 
setkání ministři konstatovali vynikající úroveň vztahů mezi Českou republikou a Španělskem i zájem 
na dalším prohloubení vztahů. Ministr Karel Schwarzenberg ocenil možnost brzkého navázání dialogu 
s novou vládou v Madridu a vyjádřil podporu jejím razantním ozdravným krokům směřujícím ke 
konsolidaci veřejných rozpočtů. 

Důležitým tématem návštěvy byly další možnosti vzájemného obchodu a exportu. Ministři se mimo 
jine dohodli na spolupráci a výměně zkušeností; Španělsko nabídne své zkušenosti významného 
exportéra do Latinské Ameriky a Česká republika znalosti a kontakty na východních trzích. 

V evropských tématech se ministři shodli, že Srbsko splnilo podmínky pro udělení kandidátského 
statusu a doufají v co nejrychlejší rozhodnutí v této záležitosti. V otázce politiky EU vůči Kubě 
konstatovali ministři podobnost pozic obou zemí. Španělský ministr avizoval, že považuje Společnou 
pozici EU vůči Kubě za aktuální a nadále platnou. Ministři se shodli i na nutnosti podpory politické 
transformace na Kubě a ochrany lidských práv. 

Na začátku pracovního programu se ministr Schwarzenberg setkal s představiteli Španělské 
konfederace podnikatelských svazů a společností OHL a Telefónica a podpořil jejich obchodní misi do 
ČR. Španělští podnikatelé oceňují stabilitu a kvalitu investic v České republice a mají zájem na dalších 
příležitostech. Zároveň vyjádřili zájem i o další české investice ve Španělsku. 

Ministr Schwarzenberg se také setkal s bývalým španělským premiérem José María Aznarem a 
navštívil významný think-tank FAES, kde hovořil s jeho představiteli. Večerní program ukončil večeří s 
předsedou Senátu Pío García Escudero Márquezem. 

V pátek ministr Schwarzenberg jednal se státním tajemníkem MZV pro EU Iñigo Méndez de Vigo y 
Montojo. Pracovní program ve Španělsku zakončil setkáním s představiteli kubánské exilové opozice a 
propuštěnými politickými vězni, kteří ve Španělsku našli útočiště. 

 

20. 2. 2012  

Mezinárodní konference „Ensuring Energy Security in Europe: The Need 
for a Multifaceted Approach“ 

V pondělí se na MZV uskutečnila mezinárodní konference o politických a technologických možnostech 
a faktorech ovlivňujících současnou evropskou debatu o energetické bezpečnosti. Konferenci zahájil 
ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. Jedním z panelistů byl i první náměstek ministra 
zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří Schneider.  

Zúčastnili se zástupci evropských vlád, EU a odborníci na energetickou bezpečnost ze státních i 
neziskových organizací, kteří debatovali o strategických, ekonomických a politických možnostech, 
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nutných pro udržitelnou energetickou politiku a o možné roli Evropské unie při zvýšení energetické 
bezpečnosti. 

Organizátory konference byli Pražský institut bezpečnostních studií a francouzský think-tank 
Fondation pour la Recherche Stratégique ve spolupráci s velvyslanectvím Francouzské republiky v 
Praze. 

 

21. 2. 2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Maďarska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v úterý 21. února 
2012 v Černínském paláci Jánose Martonyiho, ministra zahraničních věcí Maďarské republiky.  

Návštěva se uskutečnila recipročně za návštěvu ministra Schwarzenberga v Maďarsku v srpnu 2010. 
Ministři jednali o aktuálních bilaterálních otázkách, vývoji situace v regionu, spolupráci v rámci 
Visegrádské skupiny, vývoji v eurozóně a rozšíření EU i o současné situaci na Blízkém východě. 

 

21. 2. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s ministrem obrany Srbska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se v Černínském 
paláci setkal s ministrem obrany Srbska Draganem Šutanovacem. 

 

23. 2. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg přijal předsedkyni polského Sejmu 

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal ve čtvrtek 23. února 2012 předsedkyni polského 
Sejmu Ewu Kopacz, která přijela na oficiální návštěvu České republiky. 

Během setkání hovořili o současné vysoké úrovni česko-polských bilaterálních vztahů, intenzívní 
spolupráci v rámci Visegrádské skupiny a spolupráci našich zemí v bezpečnostních a unijních 
otázkách. 

 

24. 2.2012  

Ministr Schwarzenberg se zúčastnil konference Skupiny přátel Sýrie 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se dne 24.2.2012 
účastnil ustavující mezinárodní konference Skupiny přátel Sýrie, která se uskuteční v Tunisku. 

Konference, jež byla zahájena tuniským ministrem zahraničních věcí, navazuje na diplomatické úsilí 
mezinárodního společenství v čele s OSN a Ligou arabských států a klade si za cíl vyhodnotit 
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současnou situaci v Sýrii a pokusit se nalézt možné cesty jejího řešení tak, aby bylo zabráněno dalšímu 
násilí a destabilizaci. 

Konference diskutovala možnosti poskytnutí a doručení humanitární pomoci Syřanům v postižených 
oblastech. Shodla se na tom, že řešení syrské krize musí být politické a nikoliv vojenské. Účastníci 
přivítali jmenování Kofi Annana novým zvláštním zmocněncem OSN a Ligy arabských států pro krizi 
v Sýrii. Ministr Schwarzenberg se konference zúčastnil mj. společně s americkou ministryní H. Clinton, 
ministry zahraničí Velké Británie, Francie či Německa W. Haguem, A. Juppém a G. Westerwellem, 
stejně jako s ministry dalších zemí EU a arabského světa. Skupina přátel by se měla nadále scházet, 
příští zasedání by se mělo za měsíc uskutečnit v Turecku. 

 

29. 2. 2012  

Ministr K. Schwarzenberg na Radě pro lidská práva v Ženevě 

 Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se ve dnech 28.-29. února 
zúčastnil 19. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě.  

Vystoupil v plenární rozpravě a zúčastnil se panelu k podpoře a ochraně svobody projevu na internetu. 
Panel zorganizovalo Švédsko, jehož ministr zahraničí Carl Bildt byl také jedním z 6 diskustujicich. 
Moderátorem diskuze byl Riz Khan z televize Al Jazeera. 
 
Úvodní slovo přednesla Komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillay. Dále vystoupili panelisté, 
reprezentující různé zájmové sféry i regiony, jako např. Frank La Rue (zvláštní zpravodaj OSN ke 
svobodě projevu), Anriette Esterhuysen (výkonná ředitelka Association for Progressive 
Communications, JAR), Carlos Afonso (výkonný ředitel Instituto Nupef, Brazílie), William Echikson 
(vedoucí sekce svobody projevu vnějších vztahů Google), Hesti Armiwulan (komisařka Národní komise 
pro lidská práva Indonésie). 

Ministr Schwarzenberg pak společně s generálním ředitelem ženevské kanceláře OSN Kassym-
Jomartem Tokayevem v Paláci národů slavnostně zahájili výstavu fotografií Oldřicha Škáchy, s názvem 
„Václav Havel – dramatik, obránce lidských práv, státník". 

 
MZV ČR přispívá prostřednictvím Programu transformační spolupráce na řadu projektů cílených na 
podporu svobody médií, včetně tzv. „nových médií", a to zejména v zemích Východního partnerství a 
západního Balkánu, ale například také v Barmě.  

březen 2012 

1. 3. 2012  

Náměstek T. Dub na zasedání Řídící rady Rozvojového střediska OECD  

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se 1. března 2012 zúčastnil jako vedoucí delegace ČR 
zasedání Řídící rady Rozvojového střediska OECD, konaného v Paříži k 50. výročí jeho založení.  

Byla projednávána čtyři aktuální témata: národní rozvojové strategie v propojeném světě, budování 
konkurenceschopných ekonomik, podpora kohezivních společností a strategie OECD pro rozvoj. 
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Hlavním formálním výstupem bylo společné prohlášení, které obsahuje ohlédnutí za dosavadní prací 
Rozvojového centra OECD, navrhuje podporu jeho další činnosti a vydávání publikací a vybízí 
Rozvojové středisko ke spolupráci s nečlenskými zeměmi OECD při vytváření národních rozvojových 
strategií. 

Náměstek Dub na zasedání vystoupil v tématickém bloku nazvaném „Budování konkurenceschopných 
ekonomik“. Ve svém projevu mj. uvedl, že se Česká republika snaží posílit svou konkurenceschopnost 
v současném globálním světě, přispět ke zvýšené konkurenceschopnosti EU a je připravena předávat 
své transformační zkušenosti partnerským zemím třetího světa. ČR podporuje maximální zapojení 
soukromého sektoru do rozvoje všech zemí, např. budováním kapacit, technickou pomocí nebo 
posilováním expertízy v průmyslových sektorech. Dalšími českými prioritami je podpora rozvoje 
malých a středních podniků a farem v zemích třetího světa, prosazování principů good governance, 
transparentního tržního hospodářství a podpora aktivní občanské společnosti. 

 

2. 3.2012  

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s prezidentem a ministrem zahraničí 
Libanonu 

Ve dnech 29. února – 2. března 2012 se uskutečňuje na pozvání prezidenta Václava Klause oficiální 
návštěva gen. Michela Sleimana, prezidenta Libanonské republiky v České republice.  

Prezident Sleiman je doprovázen několika členy vlády, mezi nimiž je i ministr zahraničních věcí 
Libanonské republiky Adnan Mansour. V této souvislosti se 2. března 2012 uskutečnilo setkání 
ministra zahraničních věcí s prezidentem Sleimanem, následně ministr zahraničních věcí 
Schwarzenberg uspořádal pracovní oběd pro ministra Mansoura. 

 

5. 3.2012  

Náměstek T. Dub zahájil česko-americkou konferenci o inovacích 

V pondělí 5. března zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub společně s americkým 
velvyslancem Normanem Eisenem dvoudenní česko-americkou konferenci věnovanou spolupráci při 
rozvoji inovativní ekonomiky v obou zemích a posilování jejich konkurenceschopnosti. 

Konference "Exploring the Innovation Opportunity" se koná v Lichtenštejnském paláci pod záštitou 
předsedy vlády Petra Nečase. K diskusnímu stolu svede na 140 představitelů vládních orgánů a 
institucí, akademické obce a komunity inovativních podnikatelů z České republiky a USA. 

K nejvýznamnějším hostům z Washingtonu patří vědecký poradce Hillary Clinton E. William 
Colglazier, pracovník Kanceláře pro politiku ve vědě a technologiích Bílého domu John Szymanski, 
vedoucí činitelé ONR, zástupci U.S. National Academies a některých korporací. Českou stranu 
zastupuje vedení Min. zahraničí, Min. průmyslu a obchodu, Min. obrany a Min. školství, mládeže a 
tělovýchovy, Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace, prezident Akademie věd ČR, představitelé 
důležitých výzkumných ústavů a infrastruktur, rektoři univerzit, akademici a manažeři průmyslových a 
vývojových pracovišť. 
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Organizátory konference jsou Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, agentura CzechInvest, velvyslanectví USA v Praze, U.S. Office of Naval Research a U.S. 
National Academies. Na akci rovněž spolupracují ČVUT a Akademie věd ČR. 

Konference nemá být pouze jednorázovou akcí na podporu spolupráce v inovacích, vědě a výzkumu. 
Již nyní se připravují další akce zacílené na mimopražské regiony. 

 

5. 3.2012  

Schůzka V4 a zemí Východního partnerství za účasti C. Ashtonové a Š. 
Füleho 

Dne 5.března 2012 se uskutečnila v Praze v Černínském paláci schůzka ministrů zahraničních věcí 
Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství. 

Kromě ČR, Maďarska, Polska, Slovenska, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a 
Ukrajiny se zúčastnili  jako zvláštní hosté Dánsko předsedající Evropské unii, Estonsko, Lotyšsko a 
Litva, jakož i vysoká představitelka EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine 
Ashtonová a komisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle. 

Na programu jednání byly společné aktivity Visegrádské skupiny v zemích Východního partnerství 
včetně schválení pravidel nového programu „Visegrad 4 Eastern Partnership“, který bude 
uskutečňován Mezinárodním visegrádským fondem. Účastníci diskutovali nad tzv. cestovní mapou 
Východního partnerství. V předvečer jednání dne 2. března 2012 se uskutečnil seminář Fóra občanské 
společnosti Východního partnerství, kterého se zúčastnili zástupci nevládních organizací a experti ze 
zemí Visegrádské skupiny a šesti partnerských zemí. 

Česká republika od července 2011 do konce června 2012 předsedá Visegrádské skupině. Schůzka 
ministrů zahraničních věcí k Východnímu partnerství byla druhým setkáním na vysoké úrovni během 
českého předsednictví. Na podzim 2011 se uskutečnila obdobná schůzka s představiteli zemí západního 
Balkánu. 

 

6. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Německa 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal v úterý 6. března 
2012 v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Guida 
Westerwelleho.  

Jednali o aktuálních otázkách bilaterálních vztahů a evropské politiky 
Následně ministři společně vystoupili na slavnostním setkání v Senátu Parlamentu ČR, pořádaném u 
příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spolkovou 
republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. 
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7. 3.2012   

První náměstek J. Schneider na konzultacích v Bosně a Hercegovině 

 

Ve dnech 6. – 7. března 2012 proběhly konzultace prvního náměstka ministra zahraničních věcí J. 
Schneidera v Bosně a Hercegovině, kde jednal se svým protějškem, náměstkyní ministra zahraničí 
Bosny a Hercegoviny, Anou Trišić Babić.  

Konzultace proběhly krátce po jmenování nové bosenské vlády s cílem projednat její priority a plány 
v procesu evropské a euroatlanické integrace země, možnosti předání zkušeností ČR z tohoto procesu a 
rozvoj bilaterálních vztahů Bosny a Hercegoviny s Českou republikou. Důraz byl kladen na oblast 
investic a obchodu, a to i vzhledem k blížícímu se prvnímu zasedání Smíšené komise pro hospodářskou 
spolupráci ČR-BA, které má proběhnout v polovině května t.r. Náměstek Schneider předal náměstkyni 
Trišić Babić oficiální pozvání ministra Schwarzenberga ministrovi zahraničních věcí Bosny a 
Hercegoviny Zlatku Lagumdžijovi k návštěvě České republiky. 

 

8. 3.2012   

Regionální porada velvyslanců ČR ze zemí jihovýchodní Evropy 

Ve dnech 8. a 9. března se v Černínském paláci koná regionální porada českých velvyslanců, působících 
v zemích jihovýchodní Evropy. Jednání velvyslanců se zaměřuje na vzájemné vztahy ČR se zeměmi 
regionu a proces jejich integrace do EU.  

Významná část programu je věnována ekonomické dimenzi vztahů a ekonomickému významu zemí 
západního Balkánu a celé jihovýchodní Evropy pro exportní politiku ČR. Během porady uspořádal 
náměstek Tomáš Dub setkání velvyslanců se zástupci firem, které v zemích jihovýchodní Evropy 
podnikají či mají zájem v regionu působit. 

 

12. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg zahájil poradu velvyslanců 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg zahájil poradu 
velvyslanců ČR v zemích Blízkého východu a severní Afriky.  

 

12. 3.2012   

Konzultace náměstka J. Schneidera s náměstkem ministra zahraničí 
Ruské federace 

První náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Jiří Schneider se v pondělí 12. března 2012 
setkal v Černínském paláci s náměstkem ministra zahraničních věcí Ruské federace Vladimirem 
Titovem.  
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Jednání se týkala bilaterální spolupráce, aktuálních otázek evropského a mezinárodního dění. Obě 
strany ocenily úroveň bilaterální spolupráce jak v oblasti politické, tak i v oblasti ekonomické. 
Konstatovaly, že státní návštěva prezidenta Medveděva přispěla k zintenzivnění bilaterálních vztahů. 
Vyměnily si také názory na vývoj vztahů EU-RF, vztahy NATO-RF a situaci na Blízkém východě, ve 
východní Evropě a západním Balkánu. 

 

12. 3.2012   

Podpora exportu a ekonomických zájmů ČR v zahraničí 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg společně s náměstkem 
Tomášem Dubem představil v pondělí 12. března 2012 v Černínském paláci nový koncept MZV ČR k 
podpoře ekonomických zájmů ČR v zahraničí.  

Jeho cílem je zlepšení pomoci českému byznysu, exportu a podnikatelům při zahraničních aktivitách.  

 

13. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Jordánska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal v úterý 13. března v 
Černínském paláci Násira Džúdeho, ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království. 
Jednali o bilaterálních vztazích, rozvoji obchodních vztahů a výměně informací o situaci v regionu 
Blízkého východu.  

Ministr Násir Džúde přijel na pozvání ministra Schwarzenberga na oficiální návštěvu České republiky 
ve dnech 12.-14. března 2012. 

 

13. 3.2012   

Czech Open 2012 v Londýně zahájena 

V pondělí večer v Londýně zahájil ředitel českého centra v Londýně Ladislav Pflimpfl za účasti 
Michaela Žantovského, českého velvyslance v Londýně, předsedy Českého olympijského výboru Dr. 
Milana Jiráska, islingtonského starosty Phila Kellyho a dalších hostů a za zájmu místních médií a 
londýnských kulturních institucí Czech Open 2012, českou kulturní sezónu, která je největší českou 
kulturní prezentací v Británii za poslední desetiletí.  

Celá sezóna v dějišti letošních LOH slaví původní olympijskou myšlenku propojení sportu a umění z 
počátku minulého století, kdy byly udělovány medaile i v olympijských soutěžích v malbě, architektuře, 
hudbě, poezii a sochařství. Program sezóny se soustředí na londýnskou čtvrť Islington, která bude 
během LOH hostit Český dům otevřený v době her všem fanouškům. Czech Open 2012 představuje v 
Londýně projekty a tvorbu mnoha desítek českých a britských umělců s tvůrčím zapojením 
londýnských i českých dětí, zahrnuje charitativní projekt, příležitosti pro přestavení českého designu a 
architektury, prezentaci památek UNESCO atd. 
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15. 3.2012   

Projekty ekonomické diplomacie v roce 2012 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR schválilo 62 projektů na podporu ekonomické diplomacie v celkové 
hodnotě přesahující 5 mil. Kč. I v roce 2012 tak pokračuje úspěšný program MZV, který poskytuje 
příspěvky na projekty podporující ekonomickou diplomacii.  

Nejvíce projektů bude v roce 2012 realizováno v regionech Asie a Jižní Ameriky s dlouhodobým cílem 
podpořit diverzifikaci českého exportu do mimoevropských zemí. Hlavními nositeli projektů jsou 
velvyslanectví ČR, které je připravují ve spolupráci s podnikatelskými platformami v zemi svého 
působení a v ČR. Zájem o využití této formy podpory exportu stále narůstá. 

V roce 2011 bylo předloženo celkem 112 těchto projektů ze 64 zastupitelských úřadů ČR po celém světě. 
V době úsporných rozpočtových opatření ovšem nebylo možno vyhovět všem žadatelům. Přesto bylo i v 
roce 2011 vybráno a posléze realizováno 51 projektů, oborově zaměřených na prezentace firem a jejich 
výrobků, environmentální technologie, informační technologie, nanotechnologie, potravinářství a 
zemědělství, design, investiční možnosti, zdravotnictví, infrastrukturu, spotřební průmysl, 
strojírenství, letectví. Celkově bylo na realizované projekty vyčerpáno 4,6 mil. Kč. Nejvíce projektů bylo 
realizováno v zemích Asie a jihovýchodní Evropy, v obou oblastech po 11 projektech. 

 

16. 3.2012   

Náměstek T. Dub v Kodani na neformálním setkání ministrů EU 

Dne 16. března 2012 se delegace MZV v čele s náměstkem Tomášem Dubem zúčastnila v Kodani 
neformálního setkání ministrů EU pro rozvoj.  

Setkání se konalo společně s konferencí u příležitosti 50. výročí založení dánské rozvojové agentury 
DANIDA. Při zahájení byla slavnostně otevřena výstava o dánské rozvojové spolupráci za přítomnosti 
korunní princezny Mary, manželky následníka trůnu Dánského království. 

Náměstek Dub se aktivně zúčastnil diskuse ministrů o humanitárních problémech Rohu Afriky a 
panelové diskuse na téma Současné výzvy trvale udržitelného růstu, podporujícího sociální začlenění a 
Budování nových forem rozvojového partnerství. Poté jednali vedoucí delegací o rozvojových 
perspektivách konference OSN Rio+20. V rámci akce se dále uskutečnilo bilaterální setkání náměstka 
Duba s Katarzynou Pełczyńskou-Nałęcz, náměstkyní ministra zahraničních věcí Polska. Jednali spolu o 
pozicích ČR a Polska k aktuálním otázkám agendy zahraniční rozvojové spolupráce EU. 

 

20. 3.2012  

Ministr K. Schwarzenberg na Filipínách 

 

Dne 19. března 2012 zahájil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg pracovní návštěvu Filipínské republiky  

V Manile se dnes ministr Schwarzenberg setkal s prezidentem republiky Benignem S. Aquinem. 
Diskutovali především bilaterální témata a možnosti prohloubení ekonomických vztahů, ale také 
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historické vztahy mezi ČR a Filipínami. Filipínský prezident vyjádřil během setkání soustrast s úmrtím 
bývalého prezidenta Václava Havla. 
Český ministr poté absolvoval schůzku se svým protějškem Albertem F. Rosariem. V úvodu filipínský 
ministr zahraničí poděkoval za humanitární pomoc, kterou ČR poskytla po ničivých tajfunech, a také 
za dlouhodobé projekty rozvojové pomoci ČR v oblasti ochrany životního prostředí na Filipínách. 
Ministr Schwarzenberg představil podnikatelskou delegaci a produkty, které by chtěli čeští podnikatelé 
uplatnit na filipínském trhu. Ministr zahraničí Albert F. Del Rosario projevil zájem o české investice a 
o vstup našich firem zejména z oblasti technologie zpracování vody, dopravy a budování 
infrastruktury. Filipínská vláda chce pro podporu ekonomiky a vznik pracovních míst financovat z 
rozpočtu na výstavbu silnic, letiště a infrastruktury pro turistiku a také podnítit rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie. Chtěli by rovněž rozšířit možnosti projektů partnerství veřejných a soukromých zdrojů, 
kde ministr vidí značný prostor pro zahraniční společnosti. Česká vláda má také zájem na vývozu 
speciálu.na Filipíny a na uzavření kontraktu na dodávku cvičných letadel L-159 pro filipínské letectvo. 
Tématem bylo také jednání Filipín s EU, především o ekonomických vztazích, aktuální bezpečnostní 
problematice v regionu a zahraničněpolitických tématech. 
Ministr Schwarzenberg se rovněž sešel s předsedou Dolní komory Parlamentu Felicianem Belmontem, 
ministrem národní obrany Voltairem Gazminem a náměstkem ministra dopravy a spojů. 
Český ministr také zahájil podnikatelské fórum za účasti představitelů místních obchodních a 
průmyslových komor, podnikatelů a českých firem. V projevu zdůraznil exportní možnosti ČR a plán 
podpory českých ekonomických zájmů v zahraničí. Přijal také pozvání senátorky Loren Legardové, 
předsedkyně zahraničního výboru, k pracovní večeři. 
 

20. 3.2012   

Náměstek T. Dub a podnikatelská delegace na Filipínách 

 

V rámci pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR na Filipínách uskutečnil náměstek ministra 
Tomáš Dub 20. března 2012 jednání s ministrem obchodu a průmyslu Gregory Domino, náměstkyní 
ministra financí Rosalia de Leon a viceprezidentem centrální banky Diwa Guinigundo. Hlavním 
ématem rozhovorů byly možnosti navýšení obchodní výměny mezi oběma zeměmi.  

Česká strana má zájem o rozšíření dodávek tramvají a lokomotiv. Další perspektivní komoditou 
českého exportu je letecká technika nebo zařízení letištního zabezpečení. 
 
Při rozhovorech s náměstkyní ministra financí Rosalia de Leon a viceprezidentem centrální banky 
Diwa Guinigundo byly v centru pozornosti možnosti českých subjektů při zajišťování finančních služeb 
na Filipínách. Viceprezident centrální banky uvítal zájem českých firem, objasnil podmínky související 
s podnikáním zahraničních firem na Filipínách a nabídl součinnost při zahajování aktivit českých firem 
na filipínském trhu. 
 
V odpoledních hodinách skupina šesti českých firem navštívila v doprovodu diplomatů českého 
velvyslanectví v Manile Ministerstvo životního prostředí. Očekávalo je 40 filipínských specialistů v čele 
s náměstkem filipínského ministra životního prostředí. Reakce na prezentace všech českých firem byla 
velmi vstřícná. Spontánní filipínská odezva a kvalifikované dotazy byly českými firmami silně 
kvitovány a jsou příslibem intenzivnějších obchodních vztahů. 

 

 

 

  100



20. 3.2012   

Děti postižené fukušimskou tragédií na ozdravném pobytu v ČR 

Pod záštitou ministra Karla Schwarzenberga přijíždí 21. března 2012 do České republiky skupina 
japonských dětí z oblasti postižené loňskou tsunami. Jejich ozdravný pobyt zorganizovala Česko-
japonská společnost.  

Celkem 26 dětí přijíždí ze dvou japonských měst, Rikuzen-Takata a Oofuna-to z prefektury Iwate, která 
byla nejvíce zasažena ničivou vlnou tsunami. Ozdravný pobyt v České republice ve dnech 21.-28. 
března zorganizovala a uhradila Česko-japonská společnost z prostředků vybraných v dobročinné 
sbírce. V průběhu své návštěvy děti např. navštíví památky Prahy, zoo, Národní technické muzeum, 
Divadlo Spejbla a Hurvínka a také Karlovy Vary a Plzeň, která má dlouholeté partnerství s Takasaki, 
městem rovněž postiženým zemětřesením. 

V předvečer odjezdu do České republiky navštívily děti v doprovodu učitelů, starostů svých měst, 
vedení Společnosti Japonsko-českého přátelství v Tokiu a Rotary Clubu zastupitelský úřad Tokio, kde 
byl pro ně připraven program. Děti si nejprve s ředitelem Českého centra Tokio a konzulkou prohlédly 
prostory velvyslanectví. Poté zhlédly ukázky z české animované tvorby. Na závěr byly pozvány na 
recepci, kterou na jejich počest uspořádala velvyslankyně Kateřina Fialková v reprezentačních 
prostorách velvyslanectví a kde ochutnaly poprvé v životě české jídlo. 

Cílem pobytu japonských dětí je nejen psychická relaxace a navázání nových kontaktů, ale také 
pozitivní motivace do dalšího nelehkého života v postižených oblastech. 

 

21. 3.2012   

České předsednictví V4: „Posílení partnerství mezi V4 a Skupinou 
Světové banky“ 

Náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška zahájil 21. března 2012 v Černínském paláci konferenci 
„Posílení partnerství mezi zeměmi V4 a Skupinou Světové banky“ Konference je součástí programu 
českého předsednictví Visegrádské skupiny.  

 
Zástupci Světové banky, Institutu Světové banky, Mezinárodní finanční korporace (IFC) a rakouských 
finančních institucí na konferenci představili zástupcům V4 možnosti spolupráce v oblasti rozvojové 
pomoci a účasti podnikatelského sektoru zemí Visegrádské skupiny na aktivitách realizovaných 
Mezinárodní finanční korporací. 
 
22. března navázal na konferenci seminář určený zástupcům podnikatelského sektoru ze zemí V4. V 
jeho rámci prezentovali zástupci Mezinárodní finanční korporace konkrétní investiční příležitosti pro 
soukromé subjekty v sektorech infrastruktury, energetiky (včetně energetické účinnosti), strojírenství 
(včetně automobilového průmyslu). Mezi další možnosti patří rovněž poskytnutí konzultantských pro 
korporaci (IFC) a její aktivity v rozvojových zemích.  
 
Mezinárodní finanční korporace (IFC), která je součástí skupiny Světové banky, se specializuje na 
financování projektů uskutečňovaných soukromými subjekty v rozvojových zemích a to formou 
dlouhodobých úvěrů a minoritních kapitálových vkladů. IFC v současné době sdružuje 183 členských 
zemí. 
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21. 3.2012   

Vyhlášení výsledků soutěže Dnů Frankofonie 2012 

Dne 20. března 2012 byly v Černínském paláci vyhlášeny výsledky soutěže pro české žáky a studenty 
francouzského jazyka a frankofonních reálií. Letošní ročník proběhl pod záštitou ministra zahraničních 
věcí Karla Schwarzenberga.  

Patnácti žákům základních a patnácti žákům středních škol z Prahy, Kutné Hory, Klatov, Olomouce, 
Opavy, Písku u Jablunkova, Nového Jičína, Uherského Hradiště, Kladna, Ostravy-Poruby, Lovosic, 
Slavičína, Děčína, Hořovic a Chebu předal ceny za úspěšnou účast v soutěži vrchní ředitel sekce 
evropské Jaroslav Kurfürst. Lence Kollerové z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech předal 
hlavní cenu soutěže velvyslanec Francie Pierre Lévy – diplom a týdenní pobyt v Kanadě. 

Na vyhlášení výsledků byli přítomni spoluorganizátoři soutěže - zástupci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Francouzského institutu, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze a 
velvyslanectví frankofonních zemí. 

 

22. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg ve Vietnamu 

Návštěvu Vietnamské socialistické republiky zahájil ministr Schwarzenberg setkáním s ministrem 
zahraničních věcí Pham Binh Minhem. Společně podepsali Protokol, kterým se mění Dohody mezi 
vládou ČR a vládou VSR o leteckých službách z 23. května 1997.  

V úvodu ministr Schwarzenberg zmínil mimořádnost naší relace: "Když se mluví o vzájemných 
vztazích s Vietnamem, není možné nezmínit vietnamskou komunitu žijící u nás, která je spojnicí mezi 
našimi zeměmi. Naše vztahy jsou výborné a díky tomu, co nás všechno spojuje, by mohly být ještě 
lepší." 

Ministři diskutovali především možnosti rozvoje obchodních vztahů. Ministra doprovází ve Vietnamu 
skupina 23 českých podnikatelů.  

Tématem setkání byla rovněž situace v Jihočínském moři a aktivity ASEANU. Vietnamský ministr 
děkoval za rozvojovou pomoc, kterou ČR dlouhodobě poskytuje a požádal o pokračování projektů. 

Ministr se poté sešel s předsedou vlády Nguyenem Tan Dungem. Spolu hovořili o českých investicích 
ve Vietnamu a jejich ochraně a shodli se na širší spolupráci ve vědě, spolupráci univerzit a pokračování 
stipendijních programů pro nadějné vietnamské studenty. 

Zástupci českých firem se v Hanoji zúčastnili Podnikatelského fóra organizovaného Vietnamskou 
obchodní a průmyslovou komorou. Za účasti ministra Schwarzenberga a jeho náměstka Tomáše Duba 
podepsal na fóru Státní podnik Elektrotechnický zkušební ústav se svým vietnamským protějškem 
memorandum o porozumění. 

Nezanedbatelnou součástí vzájemných ekonomických vztahů jsou rovněž zahraniční investice, které 
mají velký potenciál také pro růst obchodní výměny. České firmy v současné době realizují ve 
Vietnamu 20 projektů přímých zahraničních investic v celkové hodnotě téměř 55 mil. USD. K 
nejvýznamnějším patří například investice české společnosti PPF v oblasti finančních služeb či 
investice firmy BGM do výstavby závodu na úpravu a plavení kaolínu v provincii Quang Binh. Nově se 
připravuje výstavba velkého pivovaru a závodu na výrobu vysokotlakých kotlů. 
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V letech 2011-14 bude ČR ve Vietnamu realizovat čtyři velké rozvojové projekty, a to na podporu 
budování sklářského průmyslu, odstraňování dioxinové zátěže, využívání obnovitelných zdrojů energie 
a rozvoje učňovského školství.  

 

23. 3.2012   

Náměstek J. Schneider na Radě pro zahraniční věci 

Ministři zahraničí členských zemí EU přijali rozhodnutí týkající se Běloruska i situace v Sýrii a v 
africkém Sahelu.  

První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider vedl v pátek 23. března 2012 v Bruselu 
českou delegaci na zasedání Rady EU pro zahraniční věci. 

Evropská unie nadále trvá na propuštění politických vězňů a přípravě skutečně svobodných voleb v 
Bělorusku. Členské země se na jednání shodly na rozšíření sankčních opatření vůči Bělorusku, jež se 
budou vztahovat na další členy státního aparátu, kteří se podílejí na represích vůči opozici, i na další 
významné běloruské podnikatele a jejich firmy. 

Zároveň Unie potvrdila podporu běloruských občanů, a to zejména možnosti, jak usnadnit jejich 
cestování do EU. Ministři rovněž diskutovali otázku návratu svých velvyslanců do Minsku. 

Šéfové diplomacií zemí Unie dále adresovali výzvu ke sjednocení demokratickým opozičním silám 
v Sýrii. Právě jednota opozice je pro EU důležitým předpokladem mírového a demokratického vývoje v 
Sýrii. 

Dalším tématem jednání byl i region Sahelu, tedy oblast táhnoucí se napříč Afrikou na jižním okraji 
Sahary, včetně aktuální situace v Mali po státním převratu. Na pracovním obědě pak ministři 
diskutovali o spolupráci s Tureckem s ministrem zahraničí Ahmedem Davutoglu. 

V předvečer zasedání Rady se náměstek Schneider zúčastnil společné večeře ministrů zahraničí EU 
s jejich protějšky z kandidátských zemí. Tématy byla politika Jižního sousedství a vůči Pákistánu a 
Afghánistánu. 

 

25. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg se v Soulu sešel s krajany 

V předvečer zahájení summitu o jaderné bezpečnosti se 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních 
věcí ČR Karel Schwarzenberg setkal v Českém infocentru v Soulu s hlavními osobnostmi, které 
podporují českou kulturu v Korejské republice, která je dnes po Japonsku největším asijským 
zájemcem o českou hudbu, literaturu, divadlo, film i výtvarné umění.  

Na neformálním setkání se sešli na pozvání velvyslance ČR v Korejské republiky Jaroslava Olši, jr. na 
čtyři desítky osob se vztahem k naší zemi. Ministr Schwarzenberg měl tak možnost debatovat s 
předsedou skupiny přátel ČR-KR Národního shromáždění Korejské republiky, poslancem Kang Bong-
gjunem a místopředsedou významné nevládní organizace na podporu lidských práv v Severní Koreji 
Citizens Alliance on North Korean Human Rights Kim Sok-u, který byl též náměstek ministra pro 
sjednocení Korejské republiky. 
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Mezi pozvanými nechyběli ani studenti českých vysokých škol, kteří pravidelně v rámci výměnných 
pobytů studují na jihokorejských partnerských univerzitách. Přišlo také několik Čechů, kteří v Korejské 
republice dlouhodobě působí – hudebníci, pedagogové, ale také třeba čeští piloti letecké společnosti 
Korean Air. 

Významnou skupinou, která vytváří pozitivní image České republiky v Korejské republice a naopak, 
jsou bohemisté a koreanisté. Ani ti pochopitelně na setkání nechyběli, a ministr Schwarzenberg tak 
měl možnost osobně vyzkoušet češtinu v podání několika místních profesorů, ale také v praxi vidět, jak 
schopné koreanisty vychovává Univerzita Karlova, jedno z nejstarších koreanistických pracovišť na 
světě. 

Česká kultura má v Korejské republice výborný zvuk, jen v roce 2011 se zde konalo na padesát různých 
kulturních akcí – od koncertů velkých hudebních těles jako Symfonický orchestr Českého rozhlasu, po 
výstavy soudobé české fotografie, od výstav českých výtvarníků po filmové projekce.  Odhad hovoří o 
tom, že na půl miliónu obyvatel Korejské republiky se v posledním roce potkalo s českou kulturou. Přes 
dvě stě tisíc navštívilo představení některého českého muzikálu v korejském znění, a dalších více než 
dvě stě tisíc navštívilo dvě české výstavy v Soulském historickém muzeu...  A festival Czech Points in 
Seoul, zorganizovaný velvyslanectvím ČR v Soulu, byl největší historickou přehlídkou české kultury na 
jihu Korejského poloostrova. 

Je to právě kultura a umění, které v Korejské republice dále otevírají cestu českým výrobkům a 
českému obchodu. 

 

26. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg jednal s představiteli nejvýznamnějších 
jihokorejských společností 

Na okraj summitu k jaderné bezpečnosti se dnes dne 26. března 2012 ministr zahraničních věcí ČR 
Karel Schwarzenberg sešel v Soulu na pracovním obědě s vysokými představiteli nejvýznamnějších 
jihokorejských soukromých společností: Samsung, LG, Doosan, GS Caltex, Korean Air a Hanwha.  

Firmy jsou ve svých oborech lídry na světovém trhu a jejich souhrnná aktiva zhruba čtyřnásobně 
převyšují HDP České republiky. Jednalo se o historicky nejreprezentativnější společné setkání člena 
české vlády se sedmi jihokorejskými konglomeráty, jež v ČR v posledních letech investovaly více než 55 
miliard Kč. 

Zahraničně-obchodní výměna mezi ČR a Korejskou republikou zaznamenala za posledních 5 let 
nebývalý nárůst. Vloni dosáhla historicky rekordní úrovně 3,2 miliard USD, což řadí Korejskou 
republiku na 4. místo mezi mimoevropskými obchodními partnery ČR (za Čínou, USA a Japonskem). 
Velikostí obchodního obratu je Korejská republika rovněž rovněž před mnoha členskými zeměmi EU 
jako jsou pobaltské země, Irsko, Rumunsko či Bulharsko. 

Jihokorejský trh se stal nezastupitelným odběratelem českých výrobků, kam se podle jihokorejských 
statistik jen v roce 2011 dovezlo zboží české provenience za 501 miliónů USD. Český vývoz do Korejské 
republiky byl tak v loňském roce mnohonásobně vyšší než třeba na tradiční trhy jako je Vietnam (45 
mil. USD) či Egypt (196), ale rovněž Řecko (398), Bělorusko (349), Kanada (260), Mexiko (343), 
Brazílie (438) či Austrálie (391). O pozici ČR hovoří i fakt, že je největším exportérem do Korejské 
republiky z nových členských zemí EU. 
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27. 3.2012  

Ministr K. Schwarzenberg se v Soulu setkal s korejským premiérem 

 Ministr Karel Schwarzenberg se na konci jaderného summitu v Soulu setkal s premiérem Korejské 
republiky Kim Hwang-sik.  

Oba politici velmi pozitivně zhodnotili obchodní spolupráci obou zemí. Premiér se pochvalně vyjádřil o 
přímém leteckém spojení mezi Prahou a Soulem, které přispívá k rozvoji obchodu a turistiky v obou 
zemích. Ministr Schwarzenberg navrhl, aby vedle výborné ekonomické spolupráce byla prohloubena i 
spolupráce politická, formou bilaterálních konzultací i komunikace na nižších úrovních. ČR potvrdila 
podporu kandidatuře Korejské republiky na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. 
Korejský premiér také vyjádřil další zájem o korejské investice v ČR. Korejské společnosti si investice 
velmi pochvalují, ale podle názorů, které mu tlumočí, některé jejich aktivity brzdí nepružný systém 
udělování pracovních víz. Ministr Schwarzenberg v reakci vysvětlil kroky, které česká strana podniká, 
aby se tyto potíže rychle odstranily. 
Shoda také panovala během diskuse nad další kulturní spoluprací a spolupráci ve vědě a výzkumu. 
Vzájemné vztahy přitom posiluje i dohoda o tzv. „pracovních prázdninách", kterou oba státy uzavřely a 
která umožňuje mladým lidem pracovat a pobývat v jedné či druhé zemi. 
Ministr Schwarzenberg rovněž ocenil podporu korejských firem českému sportu. Společnost Hyundai 
je oficiálním sponzorem české fotbalové reprezentace a firma Doosan Viktorie Plzeň, nejúspěšnějšího 
fotbalového klubu, který zářil v evropských fotbalových soutěžích. 

 

28. 3.2012   

Náměstek J. Schneider vedl 4. kolo Strategického dialogu mezi ČR a USA 

Dne 28. března 2012 se v Černínském paláci uskutečnilo 4. kolo Strategického dialogu ČR – USA. 
Dialog vedl za českou stranu první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider a za americkou stranu 
vrchní ředitel evropské a euroasijské sekce ministerstva zahraničních věcí Philip Gordon.  

4. kolo se věnovalo především politicko-bezpečnostním tématům, zejména přípravě summitu NATO v 
Chicagu a spolupráci v Afghánistánu. Dalšími tématy diskuse byly vědecká a hospodářská spolupráce a 
společné česko-americké transformační projekty ve vztahu k dalším zemím.  

 

29. 3.2012   

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Makedonie 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 29. března v 
Černínském paláci Nikolu Popoského, ministra zahraničních věcí Makedonské republiky.  

Ministři jednali o bilaterálních vztazích, procesu evropské a euro-atlantické integrace Makedonie a 
podpoře České republiky tomuto úsilí. 
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29. 3.2012   

Otevření Honorárních konzulátů ČR v Kolumbii 

Česká republika otevřela ve dnech 22.- 25. března 2012 tři nové honorární konzuláty v Kolumbii: v 
metropoli Bogotě a městech Bucaramanga a Cali.  

Úřady byly slavnostně otevřeny za účasti české delegace vedené vrchním ředitelem sekce 
mnohostranných vztahů MZV ČR Vítězslavem Greplem, který byl na pracovní návštěvě Kolumbie a 
Hondurasu. K otevření honorárních konzulátů došlo poté, co bylo v říjnu 2010 uzavřeno velvyslanectví 
ČR v Kolumbii. 

Do funkce honorárního konzula v Bogotě byl uveden Jaime Miguel Tarazona Bermúdez, v 
Bucaramanze Germán Caballero Gerardino a v Cali bude působit Carlos Manuel Flórez Vélez. Všechny 
tři honorární konzuláty zahájily činnost pro veřejnost dnem inaugurace. 

V Bogotě byla dále podepsána bilaterální dohoda mezi ČR a Kolumbií o zamezení dvojímu zdanění. Za 
Českou republiku dohodu podepsal velvyslanec ČR se sídlem v Peru Vladimír Eisenbruk a za Kolumbii 
ministr financí Juan Carlos Echeverry Garzón. 

V rámci své pracovní cesty byl V. Grepl přijat náměstkyní ministryně zahraničních věcí Kolumbie 
Mónicou Lanzetta Mutis. Ve městě Bucaramanga se setkal s guvernérem departamentu Santander 
Richardem Aquilarem, kde byla podepsána dohoda o realizaci malého lokálního projektu zaměřeného 
na zalesňování v kaňonu Chicamocha, spadajícího do Národního parku Panachi. 

 

29. 3.2012   

Česká republika uspěla ve sporu s Evropskou komisí 

Tribunál soudního dvora EU dne 29. března 2012 vynesl rozsudek ve prospěch České republiky ve 
sporu s Evropskou komisí (T-248/07). Tribunál tak vyhověl žalobě České republiky, ve které se ČR 
domáhala zrušení rozhodnutí Evropské komise ze 4. května 2007.  

Na jeho základě musela ČR uhradit do rozpočtu Evropské unie 12.287.000 EUR jako pokutu za tzv. 
nadlimitní zásoby zemědělských produktů ke dni vstupu ČR do EU. 

Soudní dvůr dnes svým rozsudkem rozhodnutí Evropské komise zrušil. Ta musí nyní vrátit výše 
uvedenou částku více jak 12 milionů EUR zpět do rozpočtu České republiky. Jedná se výrazný úspěch 
ČR, kterou u Soudního dvora EU zastupuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
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leden 2012 

10. 1. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se setkal s ministry zahraničí Chorvatska a 
Slovinska 

Upon the initiative of the European Commission, Commissioner Füle met today with Ms Vesna Pusic, 
Minister of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and Samuel Žbogar, Minister of 
Foreign Affairs of Slovenia. Further to the regular contacts which have taken place between the 
Commission and the parties, the purpose of the meeting was to discuss the next steps of the 
implementation of the Border Arbitration Agreement signed by both countries on 4 November 2009 in 
Stockholm. The European Commission is neither party to this agreement nor bound by its timelines, 
but has been invited to perform certain functions under this agreement by the signatories.  

 

17. 1. 2012  

Generální tajemník Rady Evropy T. Jagland a eurokomisař Š. Füle 
podpořili program pro podporu demokratickým reforem v jižních 
středomořských zemích 4,8 mil. Euro 

Secretary General of the Council of Europe Thorbjørn Jagland and European Commissioner for 
Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle today signed a € 4.8 million joint 
programme to strengthen democratic reform in the Southern Mediterranean countries. The joint 
programme will support democratic reforms and, the independence and efficiency of the judiciary, 
whilst promoting good governance. It will also target corruption and human trafficking and aim to 
promote human rights and democratic values, working through government officials, future leaders, 
youth and civil society.  It will be rolled out initially in Morocco and Tunisia, and implemented over 
three years throughout the region.  

 

17. 1. 2012  

Eurokomisař Š.Füle na oficiální návštěvě Maroka 

The progress of the reform process as well as a range of bilateral issues will be on the agenda of the 
visit of the Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, Štefan Füle, to 
Morocco on 18 and 19 January. It is the first high-level visit of an EU official to the country after the 
November elections and following the appointment of the new Government headed by Abdelilah 
Benkirane. “Morocco is a key partner of the European Union in the Mediterranean. It is undertaking 
substantial political and economic reforms that we see very positively," Commissioner Füle said before 
leaving Brussels. "The relations between Morocco and the EU are an example of how reforms that are 
decided and implemented by the local authorities can be accompanied by EU solidarity. The path 
towards the consolidation of democracy and the rule of law, which also promotes sustainable and 
inclusive development, deserves full EU support," he added. 
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"Morocco is doing well in the reform process and the European Union appreciates this progress“, 
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle said during his visit 
to Rabat. "I came here with a clear message that the Commission stands firmly behind your reform 
efforts and expect these efforts to be continued“, he stressed when meeting the Head of the 
Government Abdelilah Benkirane and several members of the cabinet, as well as the leaders of both 
Chambers of the Parliament.  

 

17. 1. 2012  

Eurokomisař Š. Füle a předseda EK M. Barroso vítají pokrok v arbitráži 
mezi Slovinskem a Chorvatskem 

The European Commission welcomes the successful launch of the arbitration process between 
Slovenia and Croatia. We are delighted that the governments of both countries have agreed on the 
appointment of the President of the Arbitral Tribunal and two Members recognised for their 
competence in international law based on a list established by the President of the European 
Commission José Manuel Barroso and Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood 
Policy Štefan Füle. "This common agreement is a very welcome signal for the positive development of 
the good neighbourly relations between the two countries as well as for the Western Balkans regions 
showing that even difficult issues can be best solved by means of dialogue and cooperation" 
congratulated Commissioner Füle the two Parties.  

 

17. 1. 2012  

Evropská pocta Václavu Havlovi 

Předsednictvo Evropského parlamentu přijalo na svém včerejším zasedání návrh místopředsedy EP 
Libora Roučka pojmenovat jednu z nových parlamentních budov po zesnulém prezidentu ČR Václavu 
Havlovi a poukázat tím na jeho celoživotní boj ve prospěch demokracie, svobody a občanské 
společnosti a přínos v rámci celé Evropy.  

Místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček ke svému návrhu sdělil: "Václav Havel 
představuje pro Evropany symbol boje za lidská a občanská práva, svobodu, demokracii a evropskou 
jednotu. Tyto priority a ideály tvoři základní hodnoty činnosti Evropského parlamentu. O naplňováni 
těchto hodnot na evropském kontinentu však usiluje i Rada Evropy, jejíž působení Václav Havel též 
mnohokrát ocenil. Z těchto důvodů byla jako nejvhodnější budova k pojmenováni a naplňováni odkazu 
bývalého československého a českého prezidenta vybrána současná "budova B", nacházející 
se ve Štrasburku právě v prostoru mezi těmito dvěma institucemi." 

 

18. 1. 2012  

Oldřich Vlasák zvolen místopředsedou Evropského parlamentu 

Český europoslanec Oldřich Vlasák (ODS) byl dnes zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. 
Ve funkci by chtěl prosadit především úspornější provoz sněmovny.  
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Oldřich Vlasák kandidoval jako jediný zástupce své skupiny Evropští konzervativci a reformisté. Stal se 
také jediným Čechem, který bude v předsednictvu sněmovnu na další dva a půl roku řídit. 

 „Vzhledem k tomu, že jsem byl kandidátem středně velké frakce s 53 poslanci, považuji volební 
výsledek za obrovský úspěch a závazek do budoucna. Opět se potvrdilo, že jak Občanská demokratická 
strana, tak frakce Evropských konzervativců a reformistů má v Evropském parlamentu velký koaliční 
potenciál a důležitou roli v evropském politickém spektru,“ zdůraznil nově zvolený místopředseda EP 
Oldřich Vlasák. “Protože má předsednictvo v kompetenci vyřizovat veškeré administrativní, 
personální, organizační či finanční otázky spojené s fungováním parlamentu, je určitě dobře, že má v 
tomto orgánu Česká republika svého zástupce,“ dodal bývalý primátor Hradce Králové a předseda 
Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák. Právě zájmy České republiky a jeho samospráv bude moci ve 
vedení parlamentu prosazovat. 

 Podle šéfa europoslanců ODS Jana Zahradila jde o jasný vzkaz všem, kdo tvrdili, že odchodem z 
Evropské strany lidové ztrácí ODS vliv a pozici v evropské politice. "ODS je v Evropském parlamentu 
jednoznačně nejúspěšnější českou stranou. Dvakrát obsadila post místopředsedy parlamentu, měla i 
jednoho předsedu vlivného výboru a předsedu politické frakce. Každá funkce je především projevem 
uznání od ostatních. Veškeré strašení izolací se opět ukazuje jako směšné a neopodstatněné," řekl Jan 
Zahradil. 

 "Své zvolení beru také jako jisté ocenění mé dlouholeté práce na úrovni výborů nebo pracovní skupiny 
pro rozvoj měst," řekl po svém zvolení Oldřich Vlasák. "A navíc je dobře, že náš dlouhodobý a 
konstruktivní důraz na reformy EU a jejích institucí směrem k efektivitě, demokratičnosti a 
transparentnosti je kolegy brán vážně a s respektem."  

 Právě hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků je jednou z priorit, které chce Oldřich 
Vlasák ve vedení Evropského parlamentu prosazovat. Tomu by chtěl i přizpůsobit oblasti, za které 
bude v předsednictvu EP odpovídat. Každý ze čtrnácti místopředsedů totiž má v předsednictvu na 
starosti konkrétní oblast činnosti parlamentu. 

"Právě nyní řeší europarlament řadu investic, z nichž mnohé jsou - zdrženlivě řečeno - dosti velkorysé. 
Samozřejmě budu v předsednictvu zastupovat i názor, aby bylo omezeno naše nekonečné stěhování 
mezi Bruselem a Štrasburkem. Frakce EKR už dosáhla na tomto poli určitých úspěchů, ale musíme 
tímto směrem pokračovat," představil své cíle Oldřich Vlasák. 

 Zaměřit se chce také na politiku východního sousedství, rozšiřování EU a na euroatlantické vztahy, 
protože tyto oblasti jsou důležité pro postavení České republiky v Evropě.  
 

  

19. 1. 2012  

Europoslanec L. Rouček zvolen místopředsedou frakce S&D 

Ve Štrasburku se dnes konaly volby místopředsedů europoslanecké skupiny Progresivní aliance 
Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D).  

Skupina sociálních demokratů je druhou nejsilnější frakcí v EP a je tvořena 190 poslanci 
a poslankyněmi ze všech členských států EU. Sedmičlenná Delegace ČSSD v Evropském parlamentu 
patří ke klíčovým hráčům této frakce a i dnes zaznamenala výrazný úspěch. Její zástupce, dosavadní 
místopředseda Evropského parlamentu, Libor Rouček byl zvolen 111 hlasy pro následující období dva 
a půl roku členem vrcholného orgánu této politické skupiny. 
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Libor Rouček ke svému zvolení uvedl: "Být zvolen do vedení parlamentní skupiny evropských 
sociálních demokratů je velkým oceněním pro mě osobně i celou ČSSD. Reprezentovat a prosazovat 
zájmy evropského sociálně demokratického hnutí na půdě EP je pro mě zároveň velkou výzvou 
a závazkem."  

 

23. 1. 2012 

Europoslanec E. Kožušník ke smrti kubánského disidenta W.V. Mendozy 

Socialismo o muerte (socialismus nebo smrt), to je nebezpečné heslo zločinecké komunistické 
ideologie, kterého se více než čtyřicet let stále drží komunistická gerontokracie, vládnoucí Kubě. Tak 
hodnotí čtvrteční smrt kubánského disidenta Wilmara Villara Mendozy, český zástupce v Evropském 
parlamentu Edvard Kožušník. 

Když před necelými dvěma lety v kubánském vězení zemřel Orlando Zapata Tamayo, přirovnal jsem 
tehdy jeho smrt k osudu Pavla Wonky, který byl posledním českým disidentem, který za svůj odpor k 
totalitnímu komunistickému režimu zaplatil životem v komunistickém kriminálu. Bohužel jsem se 
tehdy mýlil. Kubánský komunistický režim bojuje dál o svou holou existenci i za cenu totální likvidace 
svých odpůrců“, uvedl ke smrti kubánského disidenta Kožušník. 

 Podle Kožušníka se kubánský totalitní režim nemůže nadále tvářit, že se smrtí dalšího disidenta nic 
nestalo. „Věřím, že smrt Wilmara Villara nebyla zbytečná, že Kubánce vyprovokuje k razantnějšímu 
odporu proti režimu a snad bude společně s plánovanou březnovou návštěvou Benedikta XVI. 
katalyzátorem demokratizačních změn,“ doplnil Kožušník. 

 

23. 1. 2012 

Europoslanec R. Dušek: Zemědělství čelí stále složitější situaci 

Na prvním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v roce 2012 byla diskutována 
situace evropských zemědělců s ohledem na rostoucí výši vstupních nákladů pro zemědělskou činnost. 
V rámci této diskuze vystoupil Robert Dušek (ČSSD), europoslanec a člen Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova.  

„Zemědělství čelí stále složitější situaci. Zatímco náklady na nákup zemědělských vstupů jako energie, 
strojního vybavení, krmných směsí, syntetických hnojiv, pesticidů, osiva či vody výrazně stoupají, zisky 
zemědělců stagnují. Naše zemědělce nejvíce trápí vysoké ceny za spotřebovanou energii, náklady 
na umělá hnojiva i pomocné půdní látky a také rapidně se zvyšující náklady na osivo a sadební 
materiál," uvedl europoslanec Robert Dušek (ČSSD). 
Dušek vyzval Evropskou komisi a Radu, aby zvážily možnosti stanovení maximálních výkupních cen 
energií pro primární zemědělskou výrobu, a to napříč Evropskou unií. 

Dále připomněl, že náklady evropských zemědělců na nákup osiva a sadby se za posledních deset let 
zvýšily až od 30 %. Tento znepokojující stav je způsoben masivním nákupem certifikovaného osiva 
a malým využíváním osiva vyprodukovaného v hospodářství. Přitom osivo vyprodukované 
v hospodářství je ekonomicky výhodné a prospívá životnímu prostředí. 

"Vyzývám k revizi všech evropských nařízení, které zemědělce v užívání vlastního osiva omezují," 
zdůraznil Robert Dušek. 
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24. 1. 2012 

Europoslanec I. Strejček: "Evropské" recepty na krizi vzbuzují rozpaky 

 Rozpaky, pochybnosti, nejistota a vyčkávání. Takovými slovy hodnotil dosavadní fungování 
záchranného fondu eurozóny (EFSF) guvernér České národní banky Miroslav Singer v Evropském 
parlamentu. 

Podle europoslance Ivo Strejčka je stejně tak pochybná i připravovaná mezinárodní smlouva známá 
jako "fiskální kompakt." 

Evropský nástroj finanční stability vznikl v květnu 2010. Prostředky získává emisemi obligací, které 
jsou kryté zárukami členských států eurozóny. Z takto získaných prostředků může za určitých 
podmínek pomáhat státům s finančními problémy. 

Nástroj, který měl být jasnou odpovědí na krizi a zárukou ekonomické stability, ale podle Miroslava 
Singera stále vyvolává podstatně více otázek, než odpovědí. "Sama definice poslání tohoto finančního 
nástroje je od začátku nejasná," řekl na jednání ekonomického a měnového výboru Evropského 
parlamentu Miroslav Singer. "Po roce a půl jeho fungování je zřejmé, že bychom měli dospět k 
jednoznačnému konsensu v několika základních otázkách: Komu má EFSF pomáhat, za jakých 
okolností a do jaké míry? Všechny dosavadní modifikace EFSF - jako například navýšení kapitálu nebo 
pákový efekt - spíš vedly trhy k přesvědčení, že se eurozóna snaží zakrýt skutečnost, že na záchranu 
větších ekonomik nemá prostředky. Což je ovšem pravda, protože pokud by nástroj měl být skutečně 
schopen stabilizovat Itálii nebo Španělsko, potřeboval by k tomu nesrovnatelně větší sílu. Takové 
obrovské záruky by ale současně podryly důvěryhodnost ostatních zemí eurozóny." 

"Nemohu se zkrátka zbavit pocitu, že často volíme špatná řešení mimo jiné proto, že neumíme správně 
identifikovat příčiny finanční a dluhové krize," pokračoval Miroslav Singer. Dosavadní operace na 
záchranu Řecka podle něj především koupily Evropě čas, během kterého mohla hledat řešení. Kromě 
finančních nákladů ovšem eurozóna přišla o značnou část důvěry a bohatší Řekové vyvedli své úspory 
jinam. 

 Miroslav Singer zopakoval, že jedinou alternativou k masivní podpoře Řecka ze zdrojů EU - ke které 
ovšem chybí politická vůle - je odchod země z eurozóny.  

Do stejné kategorie jako EFSF patří podle člena hospodářského a měnového výboru europoslance Ivo 
Strejčka (ODS) i připravovaná smlouva o fiskální unii. "Zatím je známá jen základní filosofie této 
smlouvy, která má stabilizovat a bezmála spasit eurozónu, ale trhy už snížením ratingu několika 
evropským ekonomikám i EFSF daly jasně najevo, že v 'záchranu eura za každou cenu' nevěří," řekl Ivo 
Strejček po jednání výboru. "Nehledě na to, jak bude nakonec smlouva vypadat, jsem přesvědčen, že by 
se k ní Česká republika neměla připojovat. Jejím hlavním bodem je totiž pozice Německa a Francie, 
aby byly budoucí návrhy národních státních rozpočtů předány ke schválení do Bruselu ještě před tím, 
než budou předloženy k první diskusi národním poslancům. Očekávám a věřím, že si tuto pravomoc 
čeští poslanci nenechají vzít. Vždyť o čem je vždy veden základní politický spor, o čem je podstata 
moderní demokratické politiky? O tom, jak vysoké budou daně a kdo o jejich rozdělování bude 
rozhodovat. Považuji za nemyslitelné, aby 'expertní byrokrat' v Bruselu rozhodoval o tom, zda má 
český rozpočet více myslet na učitele a vzdělání, na více prostředků pro sociální systém, či na více 
peněz pro policii nebo české zemědělce."  
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24. 1. 2012  

Europoslanec J. Havel: Nezodpovědnost vlády poškodí ČR 

"Proč se nesnažíme peníze z evropských fondů efektivně čerpat třeba na pomoc lidem bez práce nebo 
na lepší dopravní infrastrukturu?" ptá se Jiří Havel, vedoucí delegace ČSSD v EP a člen Rozpočtového 
výboru, po rozhodnutí české vlády o snížení víceletého rozpočtu EU.  

Ministři schválili bez jakékoliv širší diskuse s opozicí návrh, aby se Česká republika při jednáních 
o příštím sedmiletém finančním rámci EU připojila po bok zemí jako je Německo, Francie a Velká 
Británie, které usilují o snížení výše unijního rozpočtu pod úroveň 1 % HND. 

Díky tomu jsme opustili velmi unáhleně zájmy Visegrádské čtyřky. Jedná se o nezodpovědný postoj 
české pravicové vlády, která masivní škrty v evropském rozpočtu z ideových důvodů podporuje, 
a to v situaci, kdy je ČR stále čistým příjemcem z rozpočtu EU. To znamená ve chvíli, 
kdy do společného rozpočtu odvádí menší objem financí, než z něj formou různých politik dostává 
zpět. 

"Pravicová koalice dostala svou neschopností čerpat evropské prostředky Českou republiku na místo 
poslední. Místo toho, aby se vláda zlepšila a využila příležitosti, kdy je dnes spoluúčast v takových 
projektech většinou jen 15 až 25 procent. Evidentně chce raději méně peněz, protože spoluúčast jí 
zatěžuje rozpočet. Prosazování úspornějšího rozpočtu se může obrátit proti vládě a Česko nakonec 
z vyjednávání odejde s nižšími dotacemi pro své regiony. Ve hře jsou přitom desítky miliard korun, 
o něž tímto nezodpovědným a nelogickým manévrem můžeme přijít," dodává Jiří Havel. 

 

25. 1. 2012  

Komisař EU Š. Füle se setkal s běloruskými aktivisty  

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met Vice-President 
of the Belarusian Human Rights Centre "Viasna" Valiantin Stefanovic to discuss the situation of 
human rights activists in Belarus. Mr Füle reiterated his support for the courageous work of human 
rights defenders in Belarus who under increasingly difficult conditions are at the forefront of the 
defence of democratic principles and human rights. In this context, the Commissioner expressed his 
concerns about the ongoing politically motivated targeting of the Human Rights Centre "Viasna". 

 

25. 1. 2012 

Europoslanec E. Kožušník o návrhu  zprávy o revizi systému evropské 
normalizace 

Přestože se nad směřováním evropské normalizace podařila nalézt shoda mezi jednotlivými poltickými 
frakcemi již v roce 2010, nelze podle českého zástupce v Evropském parlamentu Edvarda Kožušníka, 
který je stínovým zpravodajem za frakci Evropských konzervativců a reformistů, v tuto chvíli zcela 
odhadnout výslednou podobu zprávy. 

Dle vyjádření zástupců socialistické frakce začíná být zpochybňována navržená role normalizace ve 
službách, stejně jako bezplatný přístup malých a středních podniků k účasti na normalizačních 
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aktivitách. Z jiné strany pak začíná být zpochybňována možnost odkazovat na normy z oblasti ICT 
vypracovaných různými konsorcii a fóry. 

Podle Kožušníka, který již v minulosti pochválil Evropskou komisi za to, že při formulování nového 
normalizačního rámce naslouchala odborné veřejnosti a potřebám podniků, se projednávání zprávy 
začíná točit v kruhu. „Na jednu stranu se zde všichni ujišťují, jak je třeba zefektivnit systém evropské 
normalizace, abychom udrželi alespoň určitou míru konkurenceschopnosti evropských podniků na 
globálních trzích. A když výjimečně Komise představí opravdu smysluplný a vyvážený mix opatření, 
která mohou pomoci jak systému normalizace tak evropským podnikům, začnou se z řad některých 
politických skupin ozývat hlasy hájící partikulární zájmy různých lobbistických skupin. Mám pocit, že 
některým ještě nedochází skutečnost, že Evropa v oblasti průmyslu a inovací již nějakou dobu nehraje 
první ligu. A pokud nepřijmeme potřebná navržená opatření, tak se můžeme navždy rozloučit s tím, ze 
se Evropa do pomyslné první ligy vůbec někdy vrátí“, uvedl k aktuální situaci projednávání 
normalizačního balíčku Kožušník. 

 

26. 1. 2012  

R. Falbr: Situace Romů v ČR se neustále zhoršuje, vláda se k nim 
programově obrací zády 

V Praze probíhá ve dnech 25.-27. ledna 2012 další z řady školících setkání v rámci mezinárodního 
projektu ROMED, kterého se účastní už 16 různých států. Evropský výcvikový program pro mediátory 
je spravován Radou Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí. Spadá k programům zaměřeným na 
řešení romské problematiky napříč Evropou.  

„Program má využívat mediátory s romskými kořeny, kteří se podle potřeby domluví jazykem romské 
komunity. Díky tomu můžou navázat kontakt s oběma zainteresovanými stranami v jakékoliv situaci 
a zefektivnit vzájemnou komunikaci a spolupráci. Zaměřujeme se třeba na citlivá místa vztahu mezi 
Romy a veřejnými institucemi,“ vysvětluje vedoucí programu z Rady Evropy Aurora Ailincai. 
„Naprosto klíčové je, aby mediátor zůstal při svém jednání neutrální a zároveň získal důvěru obou 
stran. My se snažíme účastníky programu na mnohdy vyhrocené situace dobře připravit.“ 

V den zahájení konference vystoupil i europoslanec Richard Falbr (ČSSD), který má v Evropském 
parlamentu na starosti Výbor pro zaměstnanost a sociální věci a který se situaci Romů v ČR věnuje. 
Ve svém příspěvku mimo jiné uvedl: „Velmi podporuji a obdivuji vás všechny, kteří se mediaci 
věnujete, a vím jak je to zvlášť v dnešní době v ČR složité. Jde o široký problém, před kterým česká 
vláda zavírá oči. Vzdělání, zaměstnanost, prevence vzniku ghett, zvyšování finanční gramotnosti, 
to je jen zlomek toho, čím by se měla vláda zabývat. Místo toho jsme se dočkali razantních škrtů a tím 
pádem i růstu sociálních nepokojů, o ultrapravici nemluvě.“  

 

31. 1. 2012  

Europoslanci ODS: Premiér se v Bruselu rozhodl správně 

Klub ODS v Evropském parlamentu jednoznačně podporuje postoj premiéra Petra Nečase vůči 
smlouvě o fiskální unii.  

Jde o tak silný posun v politické integraci Evropské unie, že o něm musí rozhodnout občané, nejlépe 
společně s rozhodnutím o vstupu či nevstupu České republiky do eurozóny. 
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únor 2012 

2. 2. 2012  

Eurokomisař Š. Füle hovořil v Mnichově o reformách v evropské 
sousedské politice a rozšiřování   

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood policy Štefan Füle will speak about 
EU´s response to the Arab Spring on Friday in Munich. He will attend the Conference "Changing EU 
Neighbourhood: Arab Spring one year on" organised in paralell with the Munich Security Conference. 
In his speech Commissioner Füle will focus on the EU´s policies which have been revised in the light of 
the revolutions in the Arab countries and on readjustment of the EU´s help there. He will appreciate 
Tunisia´s progress in democratic transition and speak about the EU relations with the new 
governments who came to power in the wake of the people's uprisings. While in Munich Commissioner 
Füle will bilaterally meet the Ukrainian Foreign Minister Konstantyn Gryshchenko, the Moldovan 
Foreign Minister Iuri Leanca, the new Romanian Foreign Minister Cristian Diaconescu and the 
President of Kosovo Atifete Jahjaga. The main topic of all his discussions will be European agenda and 
EU policies on enlargement and Eastern neighbourhood with the focus on the reform efforts and 
transformation. 

 

2. 2. 2012  

Europoslanec L. Rouček: Česko přestane být zemí, se kterou se v EU 
počítá 

Místopředseda skupiny evropských sociálních demokratů v Evropském parlamentu (S&D) Libor 
Rouček dnes vystoupil na zasedání frakce během debaty o závěrech neformálního zasedání Evropské 
rady, na kterém se česká vláda v pondělí v Bruselu nepřipojila k paktu o rozpočtové kázni.  

Tento pakt předepisuje dluhovou brzdu a automatické sankce proti rozpočtovým hříšníkům mezi 
členskými státy EU.) 

Rouček považuje postoj předsedy vlády Petra Nečase ke smlouvě EU za chybný a poškozující zájmy ČR. 
"Česko se nyní dostává do izolace na okraji evropské integrace a dojde k výraznému zhoršení jeho 
vyjednávací pozice v rámci EU. Přestane být zemí, se kterou se počítá. My sociální demokraté máme 
k této dohodě samozřejmě své výhrady a najdou-li se v budoucnu v EU partneři, kteří ji budou chtít 
vylepšit, podpoříme další jednání. Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí je například stále ošetřen 
slabě a chybí zároveň konkrétní opatření k vytváření nových pracovních míst v členských státech EU. 
Evropští sociální demokraté budou i nadále vyvíjet tlak na Radu, aby přijala jasná rozhodnutí 
s ohledem na investice do ekonomického růstu a podporu zaměstnanosti v EU,“ uvedl Libor Rouček 
po skončení jednání frakce. 
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7. 2. 2012  

Europoslanec J. Havel: Chce Nečas zahodit půl biliónu korun? 

Premiér Petr Nečas minulý týden na jednání Evropské rady nepodpořil tzv. fiskální pakt. Zároveň ale 
nevyloučil možnost jeho podepsání v budoucnu. Tento zkratkovitý a pro mnohé nepochopitelný postoj 
vyvolal údivné reakce napříč EU.  

Ačkoliv čeští sociální demokraté stejně jako ti evropští (PES) považují fiskální smlouvu za zcela 
nedostatečnou reakci na krizovou hrozbu, s rozhodnutím Nečase nesouhlasí. Tato slova potvrzuje 
vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu Jiří Havel: "Smlouva je proklamací, která má k řešení 
aktuálních problémů daleko. Je-li ale tím jediným, v čem se mohou dnešní pravicoví lídři Evropy 
shodnout, a doufejme základem dalších politik, pak je ze zahraničně politického hlediska krátkozraké ji 
odmítnout. To je také jediným důvodem, proč ji signovali i socialističtí premiéři, kteří jsou na Radě 
v silné menšině." 
 
Fiskální pakt má přinést vyrovnanost rozpočtů respektive půlprocentní či procentní deficit 
a především sankce při jeho nedodržení. Států, které nyní v Eurozóně nejsou, se tato opatření povinně 
dotknou až ve chvíli, kdy k evropské měně přistoupí. Dřív pouze na základě jejich vlastní vůle. 
 
„Nepodepsání smlouvy je pro nás směšné. Říkáme tím pouze tolik, že dobrovolně nebudeme chodit 
na schůzky Eurozóny, kam bychom jinak občas mohli. V budoucnosti nás do Eurozóny stejně 
nevezmou, pokud se k plnění smlouvy nezavážeme,“ vysvětluje Havel. 
 
Nakonec europoslanec Jiří Havel dodává: "Může mi tedy někdo říct, co jsme tím slavným 
„nepodpisem“ vyhráli? Za pár měsíců bude Evropská rada rozhodovat o tom, zda Češi budou 
z Evropské unie dostávat až sto miliard ročně nebo budou do Unie naopak platit. Pokud si 
to neuvědomuje český premiér, nemám co dodat. Chce-li zahodit půl biliónu korun, je na nejlepší 
cestě." 

 

09. 2. 2012  

Komisař EU Š. Füle a komisař EU G. Oettinger s tureckými politiky 
jednali o spolupráci v oblasti energetiky 

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle and Commissioner 
for Energy Günther Oettinger met with Turkish Minister for EU Affairs and Chief Negotiator Egemen 
Bağış and Energy Minister Taner Yildiz in Istanbul today to discuss intensified EU-Turkish 
cooperation in the energy sector. In a constructive and positive meeting, both sides underlined the 
importance of opening the energy chapter, while agreeing that closer cooperation in areas such as 
market integration (both electricity and gas) including development of infrastructure and secure 
transport of gas, the promotion of renewable energy and energy efficiency, is mutually beneficial. 
Additionally, EU-Turkey energy relations can benefit from a regular dialogue on neighbouring energy 
markets. 

 

 

 

  116



14. 2. 2012 

Europoslanec E.Kožušník: Tymošenková je jen vrchol ledovce 

Selektivní perzekuce ukrajinské opozice, ochrana základních lidských práv a problematika asociační 
dohody mezi EU a Ukrajinou. Taková témata byla předmětem setkání českého europoslance Edvarda 
Kožušníka s komisařem pro rozšíření a politiku sousedství Štefanem Fülem. 

Kožušník, který se dlouhodobě věnuje dodržování lidských práv a udržuje například kontakt s 
představiteli demokratické opozice na Kubě, je velmi znepokojen posledním vývojem na Ukrajině, kde 
je systematicky zastrašována a perzekuována demokratická opozice. Situace okolo někdejší premiérky 
Julie Tymošenkové je pak jen vrcholem ledovce toho, co se dnes na Ukrajině děje. 

 „Je nepopiratelným faktem, že na východní hranici Unie vznikla linie nedemokratických států. 
Skutečnost, že k Bělorusku přibyl další stát, kde je běžnou politickou praxí selektivní likvidace 
politických nepřátel za účasti orgánů státní moci, je pro Unii varovným prstem,“ zdůraznil Kožušník. 

 Podle Kožušníka je v současné situaci nepředstavitelné, aby byla bez zásadních ústavních reforem - 
důsledného oddělení výkonné a soudní moci a implementace principů právního státu - podepsána a 
ratifikována asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou. 

 "Přesto plně podporuji pana komisaře Füleho v úsilí o udržení komunikace s Ukrajinou. 
Uplatňováním politiky izolace bychom vehnali Ukrajinu do náruče Ruska. Cílem České republiky i 
Unie je demokratická Ukrajina jako potenciální člen EU. Druhé Bělorusko na evropském kontinentu 
nikdo nechce,“ dodal Kožušník. Jedním z opatření, jak přimět současnou ukrajinskou vládu k větší 
demokratizaci, propuštění politických vězňů a ústavním reformám, by podle Kožušníka mělo být 
zavedení bezvízového režimu pro řadové občany mezi členskými státy EU a Ukrajinou. 

 

13. 2. 2012  

R. Dušek: V rozdělování potravin nejchudším by se mělo pokračovat 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) na svém zasedání začátkem února podpořil 
pokračování Programu rozdělování potravin nejchudším osobám v EU, který by měl trvat až do roku 
2013. Jedná se o důležitý program, prostřednictvím kterého dostává potravinovou pomoc kolem 18 
milionů nejchudších lidí v EU. Výbor tak podpořil text navržený Radou, aby se předešlo zpoždění při 
získávání podpory pro ty, kteří spoléhají na tuto pomoc. Tento kompromis má vyřešit pokračování 
programu do roku 2013.  

Program rozdělování potravin nejchudším osobám v EU je financován z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF). Rozpočet tohoto programu vzrostl z méně než 100 milionů EUR v roce 1987 
na 500 milionů EUR od roku 2009. Účast na programu je dobrovolná a v roce 2012 se jej zúčastní 
dvacet členských států EU. 
 
„Jsem velmi rád, že se dosáhlo kompromisního řešení a program bude pokračovat do roku 2013. 
Existuje nyní i prostor pro další jednání o budoucnosti programu po tomto datu.  I zde se ukázala 
nekonstruktivní pozice současné české vlády vůči EU, když ČR byla jediným státem, který byl 
v blokační menšině, ale zároveň program pomoci nejchudším využíval, i když ve velmi omezené 
podobě, např. pro rok 2010 šlo o 120 tisíc EUR, tj. 0,03 % z celkového rozpočtu“ řekl europoslanec 
Robert Dušek (ČSSD), který je členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. 
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14. 2. 2012  

Eurokomisař Š. Füle uvítal schválení marocké účasti na programech EU 
Evropským parlamentem 

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle has welcomed the 
positive vote of the European Parliament on a Protocol which provides a legal basis for Morocco’s 
participation in EU programmes. "Today´s vote is important since the Protocol is a further 
contribution to the deepening of the relations between the EU and Morocco, in accordance with the 
advanced status," Commissioner Füle said in Strasbourg after a big majority of the MEPs voted for it. 
"This Protocol will be one more step towards closer integration with Morocco, which underpins its 
reform efforts," he added. 

 

15. 2. 2012 

Od české vlády se přesných informací o problémech v čerpání 
evropských prostředků nedočkáme 

Vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu Jiří Havel podal během plenárního zasedání ve 
Štrasburku písemnou interpelaci na členy Evropské komise Lászla Andora (Zaměstnanost, sociální 
věci a sociální začlenění) a Johanesse Hahna (Regionální politika), aby podali bližší informaci o 
čerpání evropských fondů na straně České republiky, a zdali jsou skutečně peníze pro Českou 
republiku ohroženy či reálně hrozí zastavení programů ze strany Komise.  

"Mám dost kličkování české  vlády, která již několik let stále tvrdí, že je vše v pořádku, zatímco podle 
statistik jsme na tom nejhůře v Evropě. Chci přesnější informace, o které bych se mohl podělit 
s veřejností. Od české vlády se něčeho takového nikdy nedočkám," říká europoslanec Havel. 

 

16. 2. 2012  

Eurokomisař Š. Füle uvítal schválení zemědělské dohody s Marokem v 
EP 

Commissioner Štefan Füle welcomed the positive vote of the European Parliament on the Agricultural 
agreement with Morocco on Thursday. "This agreement is particularly important in the context of the 
changes in our Southern Neighbourhood since it will support increased trade and create job 
opportunities," Mr Füle said after the MEPs approved the EU-Morocco Agreement on the 
liberalization of trade in agricultural products, fish and fishery products during the plenary session in 
Strasbourg by 369 votes. "The approved agreement is fully in line with our new approach and sends a 
strong message to Morocco and to other Southern Neighbours about our determination to advance our 
relationship in a practical way that will have a strong positive impact on citizens both in Morocco and 
the EU," Commissioner Füle said recalling that the new European Neighbourhood Policy (ENP) is 
based on supporting reforms in the partner countries according to the principle ´more for more´. 
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17. 2. 2012  

Čeští regionální politici besedovali s představiteli evropských institucí o 
integraci Romů v ČR 

Během plenárního zasedání v tomto týdnu pozval europoslanec Richard Falbr (ČSSD) do Štrasburku 
50 zástupců krajů, obcí a organizací z České republiky, které se potýkají s problémem sociálního 
vyloučení a integrace Romů. Regionální politici navštívili nejen Evropský parlament a Radu Evropy, 
ale také štrasburskou radnici. Všude se setkali s představiteli zodpovědnými za řešení romské 
problematiky. Nakonec došlo i na výjezd do terénu.  

Důvodem právě proběhnuté návštěvy je vzrůstající napětí v městech České republiky. Richard Falbr 
ke své iniciativě dodává: „Účelem pozvání českých a moravských zástupců bylo poskytnout jim 
možnost výměny dobré praxe nejen se zainteresovanými lidmi na evropské úrovni a ve Štrasburku, ale 
i mezi sebou navzájem. Pomoc a aktivita Rady vlády pro národnostní menšiny je málo viditelná. 
O zodpovědných ministrech nemluvě.“ 

„Romové si zvykli nepracovat a žít ze sociálních dávek. Jejich aktivizace je následně nejsložitější. 
Řešíme i útoky na majoritní společnost. Navíc přestávají respektovat sami sebe navzájem, tak jak mají 
respektovat nás?“ ptal se v jedné z diskuzí starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Šéf Celostátní 
asociace Romů v ČR Vladimír Galbavý reagoval slovy: „Musíme vnímat odlišnosti v různých regionech. 
Stejně tak je nutné zapojit romské představitele do řešení problémů. Ne všude se to daří, ale 
je to způsobeno i tím, že česká vláda nestanovila jasná pravidla a mantinely.“ 

 

21. 2. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil setkání ministrů zahraničí skupiny 5+5 
v Římě 

"The annual meeting of the foreign ministers of the 5+5 group  provided an excellent occasion for an 
overview of the state of the Maghreb at a time of sweeping change following the events of the Arab 
Spring and  an opportunity to discuss the main issues of concern to the countries of the region." said 
Commissioner S Füle after the meeting in Rome on Monday. The annual meeting attended by Algeria, 
Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia plus France, Italy Malta, Portugal and Spain was a chance for 
the Commissioner to underline the Commission's support for the changes in the region as described 
in  the revised European Neighbourhood Policy offered to regional partners (on the basis of the two 
Joint Communications launched in 2011), explore possibilities to reinvigorate intra-regional 
cooperation and integration (within the Maghreb and in the context of the Union for the 
Mediterranean) and establish and strengthen the contacts with the Ministers of the region. The 
Commissioner stressed the opportunities offered by the revised European Neighbourhood Policy to 
support concrete projects launched in the 5+5 context. 

 

29. 2. 2012  

Š. Füle: EU podporuje reformu soudnictví v Gruzii  

"Georgia has made significant progress in reforming its Criminal Justice System in the recent years. 
This new programme aims to build on what Georgia has achieved so far with our support; helping to 
reduce the prison population and further increase human rights. I am pleased to see that it will also cut 
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down  the number of long prison sentences for young people who committed minor crimes, offering 
them instead alternatives such as community service, vocational training or education", said 
Commissioner Štefan Füle on 29 February on the occasion of the signature of the financing agreement 
for a new programme of support to criminal justice reform in Georgia in Brussels, together with Vice-
Prime Minister of Georgia and State Minister for Euro-Atlantic Integration, Giorgi Baramidze today. 

 

březen 2012 

1. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se setkal s vicepremiérem a ministrem zahraničí 
Albánie 

Commissioner Štefan Füle met today with Mr Edmond Haxhinasto, Deputy Prime Minister and 
Minister of Foreign Affairs of Albania. Commissioner Füle and Minister Haxhinasto discussed the 
latest developments as regards the EU integration process of Albania. Commissioner Füle commended 
the positive steps of the last months, strengthening the cooperation of government and opposition in 
the context of institutional reforms. He underlined during the meeting: "A constructive political 
dialogue will ensure that Albania delivers concrete results on the implementation of the political 
agreement of last November, notably on electoral reform and on the reform of the parliamentary rules 
of procedure. Albania needs to continue progress in the fulfilment of the 12 key priorities of the 
Commission's Opinion, with particular emphasis in the creation of a credible track record in the areas 
of rule of law and fight against corruption." 

 

1. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se setkal s kosovským premiérem a ministry 
zahraničí a pro evropskou integraci 

"At our meeting today we discussed conclusions of the General Affairs Council, which confirm the 
intention of the Commission to launch a feasibility study for a Stabilisation and Association 
Agreement. This is an important step forward for Kosovo in its relations with the EU.  It will provide a 
comprehensive framework within which we will discuss with Kosovo all issues that are important for 
its path to a European future. The formula on regional cooperation agreed last week is a very 
important step towards  contractual relations with the EU", stated Commissioner Štefan Füle on 1 
March after his meeting with Kosovo's Prime Minister Hasim Thaci, Foreign Minister Enver Hoxhaj 
and European Integration Minister Vlora Çitaku. 

 

2. 3. 2012 

Europoslanci ODS: Fiskální smlouva vede špatným směrem 

Občanští demokraté v Evropském parlamentu oceňují, že se Česká republika v Bruselu nepřipojila ke 
smlouvě o fiskální unii. 
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Ta přináší především podstatné fiskální transfery z bohatších států k chudším, které se na oplátku 
musejí vzdát fiskální suverenity ve prospěch institucí EU a velkých evropských hráčů, jako je Německo. 
Jde o další silný posun v politické integraci Evropské unie. K jeho podpoře dnes nemá v ČR nikdo 
politický mandát. O takovém kroku musí rozhodnout občané, nejlépe společně s rozhodnutím o vstupu 
či nevstupu České republiky do eurozóny. 

 Česká republika nadále zůstává členským státem EU a členem společného trhu. Spolu s Velkou 
Británií vyslala jasný signál, podporovaný řadou evropských politiků a veřejným míněním, že naší 
prioritou je dokončení volného trhu EU a zvyšování konkurenceschopnosti, nikoliv další 
přerozdělování prostředků a centralizace moci. Stejně tak budeme usilovat o ozdravění veřejných 
financí a zavedení dluhové brzdy v podobě tzv. finanční ústavy. 

  

2. 3. 2012 

Europoslanec M. Cabrnoch: Cestování za prací bude jednodušší, díky 
koordinaci sociálních systémů  

Lidé podnikající nebo pracující ve více členských státech EU nepřijdou o dávky sociálního zabezpečení 
ani nebudou muset platit dvojí příspěvky. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského 
parlamentu schválil zprávu europoslance Milana Cabrnocha (ODS), která modernizuje a posiluje 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení sedmadvacítky.  

Nestává se přitom často, aby legislativní nařízení a nikoli jen směrnici dostal na starosti poslanec z 
menších a nových členských států. 

 „Jde skutečně hlavně o koordinaci tam, kde je to potřeba, nikoli o harmonizaci sociálních politik,“ 
vysvětluje Milan Cabrnoch. „Pracovní trh se rychle mění a lidé se za prací stěhují. Evropský soudní 
dvůr se musel v poslední době zabývat řadou nesrovnalostí nebo dokonce nespravedlností. Hlavním 
cílem nového nařízení bylo proto zajistit, aby pracovníci migrující v rámci EU byli za všech okolností 
pokryti systémem sociálního zabezpečení – se všemi právy i povinnostmi – a aby nebyli nuceni platit 
příspěvky ve dvou zemích zároveň.“ 

 „Tato norma je velmi praktická pro hladké fungování společného trhu,“ myslí si Milan Cabrnoch. 
„Zavádí větší právní jistotu a projasňuje některé pojmy, jako například 'výkon podstatné části činnosti' 
Prosadil jsem také posílení principu ´jediné příslušnosti´, kdy každá osoba podléhá působení 
sociálního systému pouze v jedné zemi. Rozhodující je přitom kritérium místa výkonu profese, 
respektive bydliště v případě nezaměstnaných.“ 

 Nařízení ve své modernizované podobě podstatně zlepší situaci ve dvou oblastech, kde dosud 
přetrvávaly nejasnosti a soudní spory. Pro letecký personál bude pro posuzování jejich situace klíčové 
tzv. "mateřské letiště", kde členové posádek nejčastěji přilétají a odlétají. Podnikatelé (OSVČ), kteří 
minimálně jednou týdně "pendlují" za prací mezi dvěma sousedními státy, budou mít zase v případě 
nezaměstnanosti nárok na dávky, a to za naprosto jasných podmínek. Vyloučí se tak situace, kdy by 
OSVČ nebyl přes řádně odváděné pojistné přiznán nárok na plnění. 

 Novou legislativní úpravu má Evropský parlament schvalovat již na svém březnovém nebo nejpozději 
dubnovém plenárním zasedání. Protože s ní vyslovili souhlas i ministři členských států, nic nebrání 
jejímu přijetí již v prvním čtení. Součástí zprávy Milana Cabrnocha je také klauzule, která Evropské 
komisi ukládá nařízení po dvou letech přezkoumat, zda funguje, případně navrhnout další změny. 
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5. 3. 2012  

Schůzka V4 a zemí Východního partnerství za účasti C. Ashtonové a Š. 
Füleho 

Dne 5. března 2012 se uskutečnila v Praze v Černínském paláci schůzka ministrů zahraničních věcí 
Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství. 

Kromě ČR, Maďarska, Polska, Slovenska, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a 
Ukrajiny se zúčastnili  jako zvláštní hosté Dánsko předsedající Evropské unii, Estonsko, Lotyšsko a 
Litva, jakož i vysoká představitelka EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine 
Ashtonová a komisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle. 

Na programu jednání byly společné aktivity Visegrádské skupiny v zemích Východního partnerství 
včetně schválení pravidel nového programu „Visegrad 4 Eastern Partnership“, který bude 
uskutečňován Mezinárodním visegrádským fondem. Účastníci diskutovali nad tzv. cestovní mapou 
Východního partnerství. V předvečer jednání dne 2. března 2012 se uskutečnil seminář Fóra občanské 
společnosti Východního partnerství, kterého se zúčastnili zástupci nevládních organizací a experti ze 
zemí Visegrádské skupiny a šesti partnerských zemí. 

Česká republika od července 2011 do konce června 2012 předsedá Visegrádské skupině. Schůzka 
ministrů zahraničních věcí k Východnímu partnerství byla druhým setkáním na vysoké úrovni během 
českého předsednictví. Na podzim 2011 se uskutečnila obdobná schůzka s představiteli zemí západního 
Balkánu. 

 

6. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle přijal marockou delegaci CES 

Commissioner Štefan Füle received a delegation of the Economic and Social Council of Morocco (CES) 
in Brussels on 6 March. With the president of the CES Chakib Benmoussa he discussed the current 
economic and social situation in Morocco and the reforms launched there in the wake of the Arab 
Spring. "Full implementation of political, economic and social reforms is essential since this is the way 
to respond to the demands and aspirations of the Moroccan people," Commissioner Füle said at the 
meeting recalling the support that the EU is ready to provide for the reform efforts in the context of the 
“Advanced Status” of EU-Morocco relations. Commissioner Füle also noted that the positive vote of 
the European Parliament on the EU-Morocco Agricultural Agreement in February was an important 
step which paved the way for further dynamics in bilateral relations. 

 

6. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se setkal s vicepremiérkou Bývalé jugoslávské 
republiky Makedonie  

"I met with Deputy Prime Minister Teuta Arifi today and we had very constructive discussions. We 
talked about the measures the government in Skopje plans to take in order to bring forward the key 
reforms in the near future. I repeated the commitment of the European Commission to continue 
supporting Skopje in its efforts. We will be launching the High-Level Accession Dialogue in Skopje on 
15 March. It will give a new boost to our relations, and enhance our co-operation on the reform 
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agenda, in particular in the five priority policy areas of freedom of expression, rule of law, public 
administration reform, electoral reform, and the economic criteria. I reiterated our expectations 
regarding further efforts in these five areas to move forward with democratic reforms and 
transformation. 

 

8. 3. 2012  

Komisař EU Š. Füle se setkal s arménským prezidentem 

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with the 
President of the Republic of Armenia Serzh Sargsyan in Brussels today to discuss how to further 
strengthen the relations between the EU and Armenia. "I welcome the ambitious reform efforts of the 
Armenian government, covering the most important priorities of the EU-Armenian relations. It led to 
further intensification of our relations on both bilateral and multilateral tracks of the Eastern 
Partnership," Commissioner Füle said after the meeting noting i.a. the progress made in the 
negotiations of the Association Agreement, in preparations to the launch of DCFTA negotiations, the 
conclusion of the Mobility Partnership and launch of the negotiations of the EU-Armenia Visa 
Facilitation and Readmission Agreements. 

 

8. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se setkal s novým generálním tajemníkem Unie pro 
Středomoří 

The Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with the 
new Secretary General of the Union for Mediterranean (UfM) Fatlallah Sijilmassi in Barcelona today to 
discuss the cooperation between the Secretariat of the UfM and the European Commission and to 
reaffirm support for strong regional cooperation in the Mediterranean. "The appointment of Fatlallah 
Sijilmassi as the new secretary general of the Union for the Mediterranean means that the Secretariat 
has a strong and experienced leader with all the skills to help transforming it into a catalyst for 
developing concrete projects and bringing tangible benefits to the people of the region," Commissioner 
Füle said at an event organised by The European Institute of the Mediterranean (IEMed) where he 
delivered a speech on the EU´s response to Arab Spring and the role of the UfM in supporting the 
transition in the countries of the Southern Neighboruhood. 

 

9. 3. 2012  

Komisař EU Š. Füle přijal předsedu vlády BaH 

The Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with Mr 
Vjekoslav Bevanda, Chairman of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina in Brussels today, 
where they discussed the latest developments in the EU integration process of his country. "I had a 
very good discussion with the Chairman of Bosnia and Herzegovina's Council of Ministers, Mr 
Bevanda," Commissioner Füle said at a press conference after the meeting. "I congratulated Mr 
Bevanda upon his appointment as the Chair of the Council of Ministers at a crucial time for Bosnia and 
Herzegovina's EU integration. I have welcomed a number of recent positive developments in his 
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country, including the adoption of the State aid and census laws, which are crucial steps for progress 
on Bosnia and Herzegovina's European integration path. 

 

14. 3. 2012  

Politika rozšiřování EU musí zůstat silná a otevřená 

Na plenárním zasedání ve Štrasburku dnes proběhla rozprava o politice rozšiřování EU a jednotlivých 
zemích v přístupovém procesu, konkrétně Islandu, Bývalé jugoslávské republice Makedonie (FYROM) 
a Bosně a Hercegovině.  

Evropští socialisté a demokraté v této věci vítají, že i přes současnou hospodářskou krizi Unie získává 
politika rozšiřování nový impulz v podobě zemí západního Balkánu. Frakce evropských sociálních 
demokratů (S&D) v Evropském parlamentu se domnívá, že by Komise společně s členskými státy EU 
a vládami zemí západního Balkánu, měly pozitivně využít statutu Srbska jako kandidátské země 
na vstup do EU a urychlit provádění politických a hospodářských reforem, zejména tam, 
kde zaostávají. 

Místopředseda frakce S&D Libor Rouček, který je zodpovědný za zahraniční  politiku a rozšíření, 
uvedl: "Rozšíření je jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie vůbec. Je v našem strategickém 
zájmu, aby byla i nadále silná a perspektivní. Vyčerpání, mdlost a únava, to jsou rysy, které si politika 
EU jednoduše nemůže dovolit." 

 

19. 3. 2012  

Europoslanec L. Rouček v Moskvě jednal o povolební situaci a evropsko-
ruských vztazích 

Europoslanec a místopředseda frakce evropských socialistů Libor Rouček bude ve dnech 19.-20. 
brezna 2012 jednat v Moskvě s představiteli ruské vlády, parlamentu i opozičních hnutích o situaci v 
zemi po prezidentských volbách a perspektivách vztahu EU-Rusko.  

Rouček bude součástí delegace Skupiny evropských socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, 
vedené předsedou frakce Hannesem Swobodou. 

Kromě vedení ruské Dumy a ministerstva zahraničních věcí se Rouček setká také se zástupci občanské 
spolecnosti a s vůdci protestních hnutí požadujících spravedlivé volby a změnu politického systému 
v Rusku. 

 

20. 3. 2012  

Š. Füle návštívil Alžír a setkal se s alžírským ministrem zahraničí 

"This is my third visit  to Algeria and it reflects  the agreement  between the Foreign Minister  and I 
that the more intensive interactions  we have,  the better our relations  will be . I am glad to be here for 
the third time on such a special day  for Algerian history (anniversary of the Evian agreements). Since 
my previous visit last May, Algeria engaged in some important reforms. I am fully aware that these 
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reforms reflect the political willingness, at the highest level, to undertake necessary changes for the 
benefit of the Algerian  people . I also know that these reforms are not always an easy step to take. 
However, I remain convinced that they are crucial for Algeria and I wish to express the EU´s full 
support for this process. 

 

21. 3. 2012  

Komisař Š. Füle se setkal s členem prezídia BaH 

The Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with Mr 
Bakir Izetbegović, the Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina in Brussels today, where 
they discussed the latest developments in the EU integration process of his country: "I had open and 
frank discussion with the Chairman of Bosnia and Herzegovina's Presidency Mr Izetbegović," 
Commissioner Füle said after the meeting.  "I welcomed a number of recent positive developments in 
the country, including the adoption of the state aid and census laws which are crucial steps for 
progress on Bosnia and Herzegovina's European integration path." 

 

22. 3. 2012  

Komisař Š. Füle se setkal s premiérem Černé Hory 

The Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with the 
Prime Minister of Montenegro Igor Lukšić in Brussels on Thursday. Commissioner Füle stated that the 
decision of the European Council of December 2011, opening the door towards the start of accession 
negotiations, is a fair recognition of the progress Montenegro has made over the five years of its 
independence, and in particular since December 2010 when it was granted the EU candidate status. 
Commissioner Füle and Prime Minister Lukšić agreed that  the determination of the Montenegrin 
authorities to conduct ambitious reforms together with the active involvement of the parliamentary 
opposition, civil society and media remained key to success. 

 

22. 3. 2012  

R. Falbr vystoupil na Evropské platformě pro začleňování Romů 

Sociálně-demokratický europoslanec Richard Falbr dnes vystoupil na půdě Evropské komise na 
mimořádném jednání Evropské platformy pro začleňování Romů k vnitrostátním strategiím integrace 
Romů. Jednání poskytlo všem zúčastněným příležitost vyjádřit své názory na úsilí členských států 
úspěšně implementovat národní strategie pro začleňování Romů.  

V panelu zabývající se otázkou, jak členské státy zajistí, aby regionální a lokální orgány plnily závazky 
vyplývající z implementace národní strategie, europoslanec Falbr řekl: "Pokud EU usiluje o uplatnění 
závazných sociálních postupů k řešení sociálních otázek, členské státy začnou poukazovat na otázku 
subsidiarity a na tradice. Chválím Radu Evropy za program Aliance měst, který se snaží sdílet 
zkušenosti měst potýkajících se se stejnými problémy a program pro romské mediátory ROMED." 
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22. 3. 2012  

Europoslanci diskutovali prapodivnou proceduru ve věci ratifikace 
Lisabonské smlouvy v ČR 

Po neúčasti v Paktu o fiskální unii se opět Česká republika jeví jako nečitelná země, která vlastně neví, 
co chce. V Evropském parlamentu se podruhé projednává stanovisko k tzv. výjimce v Listině 
základních práv Evropské unie. Česká vláda podala žádost o projednání výjimky, aniž by měla alespoň 
předběžně projednaný souhlas v obou komorách českého parlamentu, Senát navíc vládu vyzval, aby od 
projednání sama ustoupila, čímž dal najevo, že jeho souhlas v procesu ratifikace asi nebude.  

Na koordinační schůzi Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) byl europoslanci podpořen návrh Zuzany 
Brzobohaté (ČSSD) uspořádat setkání vrcholných představitelů obou komor Parlamentu České 
republiky se členy výboru k diskusi o podivné proceduře, jež se odehrála během ratifikačního procesu 
Lisabonské smlouvy v České republice. Europoslankyně Zuzana Brzobohatá je stínovou zpravodajkou 
zprávy, která řeší osud této výjimky. 

V České republice projednával ústavnost Lisabonské smlouvy Ústavní soud hned dvakrát. Po jeho 
dobrozdání v listopadu 2008 byla smlouva v únoru 2009 schválena Poslaneckou sněmovnou PČR, 
v květnu 2009 Senát PČR rovněž tuto smlouvu odsouhlasil a to bez jakýchkoliv výjimek. Na základě 
žádosti prezidenta Václava Klause byla vládou Jana Fischera vyjednána, v říjnu 2009, na zasedání 
Rady ministrů EU tzv. "výjimka k Listině základních práv Evropské unie". 

"Skutečnost, že na základě žádosti prezidenta Václava Klause vyjednala vláda, a to bez posvěcení 
komor Parlamentu České republiky, výjimku z mezinárodní smlouvy, která byla dříve schválena 
ústavní většinou oběma komorami Parlamentu České republiky, je v Evropském parlamentu vnímáno 
jako velmi problematické. Kolegové napříč politickým spektrem jen nechápavě kroutili hlavou nad tím, 
jak je možné použít takovou nestandardní proceduru v demokratickém prostředí. Senát Parlamentu 
České republiky, již dříve svým usnesením zpochybnil ústavnost příslibu přijetí výjimky z uplatňování 
Listiny základních práv Evropské unie a současně vyzval vládu, aby od tohoto požadavku ustoupila. 
Bohužel k tomu nedošlo", uvedla dnes po jednání Brzobohatá. 

Zuzana Brzobohatá také zmínila ve svém projevu, že v době projednávání Lisabonské smlouvy byla 
poslankyní dolní komory PČR. "Hlasovala jsem pro přijetí Lisabonské smlouvy a to včetně Listiny 
základních práv Evropské unie a to bez jakýchkoliv výjimek. Nikdy bych nemohla podpořit něco, 
co omezí sociální práva občanů České republiky. Jak může Evropský parlament, demokratická 
instituce, tuto absenci demokracie pominout? Jediná možnost je navrhnout Evropské radě, aby tato 
změna smlouvy nebyla projednávána", dodává na závěr poslankyně Evropského parlamentu Zuzana 
Brzobohatá. 

 

23. 3. 2012  

Š. Füle přijal ukrajinského ministra pro energii J.Boyka  

Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle met with the Energy 
Minister of Ukraine Yuriy Boyko in Brussels late Thursday. They discussed recent developments in 
bilateral relations, including the text of the Association Agreement, which was finalised last December 
and will be initialled in Brussels on 30th March. Commissioner Füle recalled that the signature and the 
ratification of the Association Agreement will depend on political circumstances in Ukraine, notably in 
relation to respect for common values and the rule of law. 
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26. 3. 2012  

Komisař Š. Füle se setkal s vicepremiérem FYROM 

The Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, Štefan Füle met with the 
Deputy Prime Minister Mr. Musa Xhaferri of the former Yugoslav Republic of Macedonia. They 
discussed, in particular, measures the government is taking with respect to the implementation of the 
Ohrid Framework Agreement. The High Level Accession Dialogue, held  on 15 March  in Skopje, 
addressed the implementation of the Ohrid Framework Agreement as an integral  element of the rule 
of law and respect of fundamental rights in the country. The Deputy Prime Minister informed the 
Commissioner about progress in this area. Commissioner Füle reiterated  unequivocal support for the 
Ohrid Framework Agreement as a  living  pillar of the democratic and legal order of the country. Its full 
implementation, in a spirit of consensus,  remains the best way to ensure the functioning and the 
cohesiveness of this unique inter-ethnic democracy. 

 

27. 3. 2012 

Š. Füle se setkal s chorvatským místopředsedou vlády a ministrem pro 
místní rozvoj  

Chorvatsko zvýšilo intenzitu příprav na plné členství v Evropské unii (EU) a jakmile se připojí k bloku, 
bude moci čerpat mnohem více peněz z jeho strukturálních fondů, než čerpá dnes v předvstupní fázi. 
Uvedl to chorvatský místopředsedy vlády a ministr pro místní rozvoj a fondy Evropské unie 
Branko Grcic po setkání s komisařem EU pro rozšiřování Štefanem Fule. „V období před 
přistoupením Chorvatska jsme měli k dispozici 150 milionů eur ročně, teď se však dostáváme do 
fáze, kdy budeme mít přístup k více než miliardě eur ročně, což vyžaduje značné přípravy.“ uvedl Grcic. 

 

28. 3. 2012 

Komisař Š. Füle představil dokument o studii proveditelnosti pro Kosovo 

Komisař Evropské unie (EU) Štefan Fule v úterý předal vrcholným představitelům Kosova dokument 
o studii proveditelnosti pro stabilizaci a přidružení, což je vnímáno jako první krok k členství v EU. 
„Studie proveditelnosti bude určovat kosovskou integrační politiku,“ uvedl Fule a dodal, že bude 
bedlivě sledovat pokrok země a poskytovat jí případně rady. Potvrdil také, že Kosovo se může 
spolehnout na podporu EU při upevňování demokracie, právního státu, hospodářského rozvoje, 
regionální spolupráce, podpory obchodu a investic a programu reforem v této zemi. 
Prezidentka Atifete Jahjaga uvedla, že země udělá vše pro  to, aby uspíšila evropskou integraci. 
Liberalizaci vízového procesu a zahájení studie proveditelnosti označila politička za významné kroky v 
tomto směru. 
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28. 3. 2012 

Š. Füle se setkal s premiérem Republiky Moldova 

Š. Füle se setkal s premiérem republiky Moldova Vladimirem Filatem. Tématem jednání byly 
bilaterální vztahy. K setkání uvedl: "I met today with Vlad Filat, to take stock of our bilateral relations. 
We discussed our joint objectives for the forthcoming period. The meeting was very timely coming less 
than two weeks after the Moldovan Parliament elected a President of the Republic. I wish to use this 
opportunity to congratulate all the citizens of the Republic of Moldova on this important event. It 
paves the way for restoring the cohesion of Moldovan society. I also congratulated Vlad Filat on the 
positive dynamics of our relations and in particular on two important bilateral events which took place 
last week. 

 

28. 3. 2012  

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil rozpravy EP v Bruselu 

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil rozpravy EP, na níž se projednávaly zprávy ohledně rozšíření EU o 
Srbsko, Černou Horu, Turecko a Kosovo.  

 

29. 3. 2012  

Eurokomisař Š Füle se setkal s albánskou ministryní pro evropskou 
integraci  

Eurokomisař Š Füle se setkal s albánskou ministryní pro evropskou integraci Ms Majlinda Bregu. 
Hovořili o posledním vývoji v procesu integrace Albánie do EU. Komisař Füle přivítal, že vláda Albánie 
přijala revidovaný akční plán s připomínkami Komise.  

 

29. 3. 2012  

Eurokomisař Š Füle zahájil evropský dialog o modernizaci s Běloruskem  

Komisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle dnes zahájil evropský dialog o 
modernizaci s běloruskou společností na setkání v Bruselu se zástupci běloruské občanské společnosti 
a opozice. To odpovídá závěrů Rady pro zahraniční věci, která minulý týden uvítala myšlenku zahájení 
takového dialogu s běloruskou společností. Eurokomisař k tomu řekl:“I am glad to be able to launch a 
positive agenda on Belarus in these troubled times, together with representatives from the Belarusian 
opposition and civil society. I hope our joint and committed work will help clarifying our 
understanding on the vision of what a modern and democratic Belarus could look like and about what 
would be needed to take us there.”  
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30. 3. 2012  

Europoslanec Libor Rouček v Tunisku 

Europoslanec a místopředseda frakce evropských socialistů Libor Rouček je na návštěvě Tunisu (ve 
dnech 30. – 31. března 2012), kde se mimo jiné setká s premiérem Hamadem Džebalím a předsedou 
tuniského parlamentu Mustafou Ben Džafárem. Tématem jednání jsou perspektivy Arabského jara.  

Rouček rovněž vystoupí na mezinárodní konferenci „Progresivní agenda pro nový arabský svět“, jejíž 
spoluorganizátorem je frakce evropských socialistů v Evropském Parlamentu. Cílem akce – na níž 
se účastní vedení socialistické frakce a progresivní lídři zemí Severní Afriky a Blízkého východu – 
je podpora politických transformací v kontextu Arabského jara, a zejména progresivních a sociálně-
demokratických hnutí a stran v regionu. 

Evropští socialisté prosazují posílení role Evropské unie v regionu, se zaměřením na důslednou 
podporu demokratických, ekonomických a sociálních reforem. 
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Zahraniční politika na ostatních úrovních 
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leden 2012 

4. 1. 2012  

Královehradecký kraj chce z EU  získat dvě miliardy 

Královéhradecký kraj nechce navzdory ekonomické krizi omezovat své investice, bude tak dále 
pokračovat v rozvoji všech svých oblastí. V roce 2012 tak půjde z krajského rozpočtu na investice téměř 
390 milionů korun. Nejvíce peněz je vyčleněno na kofinancování a předfinancování projektů, na které 
by chtěl kraj získat z Evropské unie téměř dvě miliardy korun. 

„Na kofinancování a předfinancování evropských projektů vyčlenil kraj přes 163 milionů korun. 
Dalších více než 146 milionů bylo vyčleněno pro Fond rozvoje a reprodukce, ze kterého jsou 
financována všechna důležitá odvětví kraje. Nejvíce evropských peněz chce kraj získat na oblast 
zdravotnictví a dopravy. Miliardová dotace by pomohla s modernizací a přestavbou Oblastní 
nemocnice Náchod. Půl miliardy korun by pak mohlo podpořit modernizaci a rekonstrukci krajských 
silnic,“ řekl náměstek hejtmana Josef Táborský, který má na starosti evropské záležitosti.  

 

4. 1. 2012                   

Česká justice má svou zástupkyni v civilní misi v Palestině 

V civilní misi Evropské unie v Palestině začala působit česká státní zástupkyně JUDr. Věra Linhartová. 
Souhlas s jejím vysláním do mise vyjádřil ministr spravedlnosti ve spolupráci s nejvyšším státním 
zástupcem.  

Mise EUPOL COPPS byla ustavena v lednu 2006 s cílem podpořit palestinské orgány v zajištění 
fungování právních a policejních institucí.  

 

6. 1. 2012 

Svatý otec jmenoval arcibiskupa Dominika Duku kardinálem 

Svatý otec Benedikt XVI. dnes při modlitbě Anděl Páně, která se konala po mši svaté slavené u 
příležitosti slavnosti Zjevení Páně, oznámil nominaci 22 nových kardinálů, mezi kterými je i pražský 
arcibiskup Dominik Duka OP. 

Vatikán/Praha:  Pražský arcibiskup Dominik Duka je tak v pořadí 11. kardinálem mezi pražskými 
arcibiskupy a 22. kardinálem z českých a moravských diecézí. V současné době má tedy Česká 
republika dva kardinály. Tím druhým je kardinál Miloslav Vlk, který letos 17. května oslaví 80. 
narozeniny, a proto se již nebude moci účastnit volby papeže. Toho při konkláve volí pouze kardinálové 
mladší osmdesáti let. 

Dalšími významnými českými kardinály novodobé historie byli například kardinál Tomáš Špidlík, 
který zemřel v Římě 16. dubna 2010, kardinál František Tomášek nebo kardinál Josef Beran. 
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6. 1. 2012 

Díky projektu ADRA v Bangladéši vyrostla nová škola 

V prosinci byla v osadě Ambari na jihu Bangladéše slavnostně otevřena nová vesnická škola 
s kapacitou pro 70 dětí.  Dříve se na stejném místě děti učily v chýšce z vlněného plechu. Stavba byla 
realizována v rámci programu BangBaby organizace ADRA, jehož cílem je podpora vzdělání chudých 
bangladéšských dětí. Finance na stavbu poskytla Nadace Maranatha podnikatele Radima Passera. 

 

10. 1. 2012  

Karlovarský kraj bude spolupracovat s Gagauzií  

Zájem o budoucí spolupráci deklarovali na svém úvodním společném setkání hejtman Karlovarského 
kraje Josef Novotný a guvernér Gagauzie Michail Formuzal. Gagauzie je autonomní oblastí Moldávie 
sousedící s Rumunskem. Žije tam 175 tisíc obyvatel. Gagauzie má zájem především o spolupráci v 
hospodářské oblasti, proto její guvernér přijel projednat konkrétní možnosti. „V naší zemi chybí 
infrastruktura. Na její vybudování máme sice peníze z Evropské unie, ale nemá ji kdo postavit. Proto 
nabízíme firmám z vašeho regionu, aby se podílely na rozvoji naší země,“ uvedl Michail Formuzal s 
tím, že do deseti dnů pošle konkrétní dotační tituly, z nichž může Gagauzie čerpat.  

Na základě těchto informací budou osloveny firmy v kraji, jejichž zástupci pak navštíví Gagauzii, kde si 
budou moci dohodnout podmínky spolupráce. Hejtman Josef Novotný aktivitu autonomní oblasti vítá. 
„V době hospodářské krize dostanou naše podniky příležitost realizovat významné zakázky v zahraničí. 
Každá pracovní příležitost je pro náš kraj přínosem,“ řekl hejtman Novotný.  

Obě strany chtějí rovněž navázat spolupráci v oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání a sportu. 

 

11. 1. 2012 

Člověk v tísni pomáhá na Haiti 

Dva roky po zemětřesení na Hati, které si vyžádalo více než 200 tisíc obětí, zůstává v provizorních 
táborech přes půl milionu lidí a stále zbývá odklidit polovinu trosek a sutin. V oblasti Petit Goave 
vybudoval Člověk v tísni systém včasného varování, který pomáhá chránit životy více než stovky tisíc 
místních obyvatel. Díky českým dárcům Člověk v tísni dostavěl a předal k užívání 16 vybavených škol, 
které navštěvuje 2500 dětí. Dvě další školy začíná stavět. 

 

20. 1. 2012 

Zádušní mše za prezidenta Havla ve vatikánské bazilice 

20. ledna 2011 v 11 hodin byla ve Vatikánu v bazilice sv. Petra odsloužena zádušní mše  – v duchu 
katolické tradice po třiceti dnech od úmrtí – za bývalého prezidenta České republiky Václava Havla. 

Hlavním celebrantem u českého národního oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice byl děkan 
kardinálského kolegia a emeritní státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano. Kromě 
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vatikánských představitelů se mše také zúčastnili zástupci diplomatického sboru akreditovaného při 
Svatém stolci a čeští krajané. 

 

17. 1. 2012 

Pardubický kraj navštívil francouzský velvyslanec 

Na návštěvu Pardubického kraje přicestoval v úterý francouzský velvyslanec Pierre Lévy. Dopoledne se 
setkal s hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem a náměstkem Romanem Línkem. 
Odpoledne si prohlédl v Litomyšli společně s radní Janou Pernicovou zahradnickou školu a firmu 
Saint-Gobain Adfords CZ.    

V úvodu hejtman Martínek přiblížil velvyslanci atmosféru říjnových oslav státního svátku na 
francouzské ambasádě v Paříži prostřednictvím fotografií. „Úžasnou výzdobu a nádherné mísy plné 
potravin z Pardubického kraje připravovali naši studenti z Litomyšle a Poličky,“ komentoval hejtman 
mimořádně zdařilou recepci. Vyzdvihl spolupráci s Régionem Centre, a to zejména v oblasti školství a 
zemědělství. Hejtman také připomněl přínos francouzských společností pro ekonomiku kraje. Jako 
příklad uvedl litomyšlskou firmu Saint-Gobain vyrábějící skleněná vlákna.  

Dobrá spolupráce s Régionem Centre sahá až k samým počátkům vzniku Pardubického kraje. 
Partnerství tehdy za Pardubický kraj uzavřel současný náměstek hejtmana Roman Línek. „Za celých 
deset let se každoročně daří přidávat další akce vzájemné spolupráce. Ať už se jedná o studentské 
výměny, výuku francouzštiny, nebo aktivity v ekonomice i kultuře,“ uvedl Línek.  

 

17. 1. 2012 

Liberecký hejtman přijal španělského velvyslance  

 Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) přijal dnes v sídle Libereckého kraje J. E. 
Pascuala Ignacia NAVARRA RÍOSE, nového velvyslance Španělského království v ČR a Alejandro 
HUERTA, radu pro ekonomické a obchodní záležitosti Španělského království. Za Liberecký kraj se 
setkání zúčastnili také statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová (SOS), náměstek hejtmana Vít 
Příkaský a člen Rady LK Zdeněk Bursa (oba ČSSD). 

„Pan velvyslanec přijel do Libereckého kraje na zdvořilostní návštěvu, jejímž cílem bylo zmapování 
případné spolupráce s naším krajem. Ze společného jednání vyplynulo, že pan velvyslanec posuzuje 
Českou republiku a hlavně Liberecký kraj, jako dobrého obchodního partnera. Zmínil také několik 
prosperujících španělských firem, které v našem kraji sídlí,“ prozradil hejtman. 

Velvyslanec Španělského království se zajímal převážně o čerpání finančních prostředků z přeshraniční 
spolupráce a z Regionálních operačních programů. Nabídl také metodickou pomoc Libereckému kraji 
v možnostech čerpání peněz z evropských fondů s tím, že Španělské království je členem Evropské unie 
déle než Česká republika a má tak více zkušeností. 

 „Dalším tématem jednání byla spolupráce mezi regiony, kterou se v posledních letech snaží Liberecký 
kraj navázat, ať v zemích sousedních, či v netradičních destinacích,“ řekl hejtman.         

Delegace se poté přesunul na pracovní oběd, kde dále diskutovala možnost spolupráce Libereckého 
kraje se Španělským královstvím, a to jak v oblastech ekonomiky, regionálního rozvoje nebo 
cestovního ruchu a kultury. 
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Velvyslanec Španělského království poté pokračoval v návštěvě kraje, a to setkáním s představiteli 
Statutárního města Liberec.  

 

19. 1. 2012  

Jihočeský kraj nabízí rozšíření podnikatelských aktivit do Moskevské 
oblasti  

Krajský úřad Jihočeského kraje nabízí jihočeským podnikatelům možnost rozšíření zahraničních 
aktivit do Moskevské oblasti Ruské federace. 
V říjnu loňského roku se jihočeská delegace zúčastnila jednání s vrcholovým vedením Moskevské 
oblasti. Tato oblast je region těsně propojený s ekonomikou hlavního města Moskvy s více než 6,6 mil. 
obyvatel. Z ekonomického hlediska disponuje značným ekonomickým, finančním a sociálním 
potenciálem s dobře rozvinutou dopravní sítí a zdroji kvalifikované pracovní síly. Cílem tohoto jednání 
byla podpora podnikání v Jihočeském kraji navázáním ekonomických vazeb s Moskevskou oblastí. 
Jedním ze závěrů tohoto jednání pak byl závazek zprostředkovat setkání podnikatelů z obou stran na 
území Moskevské oblasti. Ruská strana přislíbila vyhledat vhodné zájemce o spolupráci se všemi 
našimi firmami, které se tohoto setkání budou chtít zúčastnit. 

 

19. 1. 2012 

Lékaři bez hranic po vraždě dvou spolupracovníků zavírají centrum v 
Mogadišu  

V reakci na tragickou smrt svých dvou kolegů Philippa Haveta a Dr. Karela Keiluhu, kteří byli 29. 
prosince 2011 zastřeleni v somálském Mogadišu, jsou Lékaři bez hranic nuceni ukončit veškeré své 
zdravotnické a humanitární aktivity ve čtvrti Hodan, včetně dvou 120lůžkových zařízení zaměřených 
na léčbu podvýživy, spalniček a cholery. 

Ukončením těchto aktivit se snižuje rozsah pomoci poskytované Lékaři bez hranic v somálském 
Mogadišu na polovinu. Další projekty poskytující zdravotnickou pomoc v jiných městských čtvrtích 
pokračují, stejně jako na dalších 10 místech ve zbytku Somálska. 

Další poskytování pomoci Somálcům, kteří akutně potřebují lékařské ošetření, závisí na respektu 
hlavních aktérů a obyvatel vůči humanitárním pracovníkům a zdravotnickému personálu, pacientům 
a zdravotnickým zařízením. Tam, kde budou tyto základní podmínky zachovány, zůstávají Lékaři bez 
hranic i nadále pevně odhodláni pokračovat v poskytování pomoci obyvatelům Somálska. 

„Je pro nás velmi těžké ukončit práci a zdravotnické aktivity v místě, jako je Hodan, kde naše lékařské 
týmy každý den doslova zachraňují lidské životy,“ uvedl Christopher Stokes, generální ředitel belgické 
sekce Lékařů bez hranic. „Ovšem brutální vražda našich kolegů v Hodanu nám znemožňuje, abychom 
v této části Mogadišu pokračovali.“ 
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19. 1. 2012 

Do Moravskoslezského kraje zavítal rakouský obchodní rada 

Ve čtvrtek 19. 1. 2012 se hejtman Jaroslav Palas setkal s obchodním radou Velvyslanectví Rakouska 
v České republice Nikolausem Seiwaldem. 

Jako obchodní rada působí Seiwald v České republice pět a půl roku a jedná se o jeho první návštěvu 
v Moravskoslezském kraji. V Moravskoslezském kraji se nachází zhruba 50 rakouských firem, ty 
nejvýznamnější, které rada navštívil, působí v dřevařském sektoru. Rakousko je pro ČR důležitým 
obchodním partnerem, obchodní bilance je vyrovnaná a na celkovém objemu exportu, který přesahuje 
čtyři miliardy EUR, se významnou měrou podílí právě firmy z našeho regionu, které zaujímají 
v celkové bilanci obchodu druhé místo v rámci ČR. 

Hejtman Palas radu ujistil, že si vážíme rakouských investic, které vytváří pracovní místa a produkty 
s přidanou hodnotou a  ocenil skutečnost, že zájmem velvyslanectví a obchodního rady je vyhledávat 
další příležitosti pro rakouské investice. Dále se hejtman s obchodním radou shodli, že se společně 
zaměří na identifikaci klíčových projektů, na kterých by se mohly investorsky podílet rakouské 
společnosti. Po setkání s hejtmanem rakouský rada zamířil na jednání s primátorem statutárního 
města Ostravy a následně s představiteli Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. 

 

20. 1. 2012 

Diskuze mezi kraji o budoucí podobě Evropské územní spolupráce v 
Jihlavě 

Za účelem společné diskuse o budoucím vývoji přeshraniční spolupráce se v Jihlavě sešli zástupci 
Jihomoravského a Jihočeského kraje spolu se zástupci hostující Vysočiny. Spolu s hosty z Ministerstva 
pro místní rozvoj řešili budoucí podobu česko-rakouské přeshraniční spolupráce. 

 Sídlo Krajského úřadu Kraje Vysočina hostilo 19. ledna  2012 významné setkání představitelů 
Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci krajů Jihočeského a Jihomoravského a Vysočiny. Schůzku 
inicioval v závěru roku 2011 Kraj Vysočina za účelem umožnění širší diskuse o budoucí podobě 
Evropské územní spolupráce v České republice v programovacím období 2014–2020. Společným 
jednáním se zástupci ministerstva chtějí kraje dosáhnout zejména zohlednění svých stanovisek při 
vyjednávání o konečném znění příslušných nařízení Evropského parlamentu a Rady o implementační 
struktuře budoucího česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce. 

„Jsem velmi rád, že jsme v Jihlavě mohli přivítat zástupce ministerstva v čele s panem náměstkem 
Janebou a kolegy z Jihočeského a Jihomoravského kraje,“ ohodnotil společné setkání Martin Hyský, 
člen Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. „Na této úrovni se budeme setkávat i nadále 
a pokračovat v dialogu k co nejefektivnějšímu nastavení česko-rakouské přeshraniční spolupráce. 
Naším cílem je, aby tato spolupráce byla i v nadcházejícím programovacím období úspěšná a 
podporovala rozvoj na obou stranách hranice,“ doplnil Hyský.  
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23. 1. 2012  

Zahraniční praxe pro středočeské studenty  

Středočeský kraj spolupracuje od května 2003 v rámci tzv. sítě 4 regionálních partnerů s regionem 
Burgundsko ve Francii, se spolkovou zemí Porýní-Falc v Německu a s Opolským vojvodstvím v Polsku. 

V rámci této spolupráce se v roce 2006 poprvé realizoval projekt „Praktikantská kancelář“, jehož cílem 
bylo umožnit mladým lidem ve věku 18 – 27 let žijícím či studujícím na území Středočeského kraje 
získat pracovní zkušenosti v Porýní-Falci či Burgundsku. V roce 2007 byl projekt rozšířen o praktika 
v Opolském vojvodství, nabídka pro Porýní-Falc a Burgundsko trvá. 

V současné době jsou do projektu zapojeny následující regiony: Porýní-Falc (Německo), Burgundsko 
(Francie) a Opolské vojvodství (Polsko).  

 

23. 1. 2012 

HejtmanVysočiny jednal s rakouským velvyslancem  

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes setkal na domácí půdě s velvyslancem Rakouské 
republiky v ČR JE Ferdinandem Trauttmansdorffem. Kraj Vysočina má zájem podporovat na území 
regionu výuku německého jazyka a podpořit tak vícejazyčnost jako kulturní hodnoty Evropy, a proto 
bylo projednání dalších možností jazykové výuky avizováno ještě před zahájením pracovní schůzky. Ze 
strany Vysočiny ústy hejtmana Jiřího Běhounka padla směrem k rakouské straně také nabídka k 
diskuzi o rozšíření poskytování služeb letecké záchranné služby do příhraničních oblastí Rakouska. 
„Prostor v rámci pracovního jednání byl věnován také představení projektu Vysočina fandí kultuře, 
který je zaměřen nejen na české občany, ale zaštiťuje i konání několika akcí, které úzce souvisejí s 
rakouským kulturním děním a kulturou německy mluvících zemí,“ uvedla Hana Špejtková, 
koordinátorka zahraniční spolupráce Kraje Vysočina s německy mluvícími zeměmi. 

Pokud jde o rozšíření nabídky výuky německého jazyka v regionu je cestou připojení Kraje Vysočina 
k připravovanému Memorandu, které vzniká na základě podnětu velvyslance Spolkové republiky 
Německo a předsedy Rady Asociace krajů ČR Michala Haška. Do této kampaně se zapojuje i 
Velvyslanectví Rakouské republiky, Česko-německá obchodní a průmyslová komora a další. Cílem 
Memoranda je vytvoření podmínek pro podporu výuky německého jazyka v jednotlivých krajích ČR a 
rozšíření povědomí u široké veřejnosti, že znalost německého jazyka se vyplatí i v 21. století. „Kraj 
Vysočina je připraven podpořit výuku německého jazyka a zajímá se o možnosti realizace této 
myšlenky, neboť k dobrým sousedským vztahům a úzkému hospodářskému propojení patří i snaha učit 
se na obou stranách jazyk souseda,“ uvedl k projektu s konkrétním názvem Šprechtíme hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek. 

 

23. 1. 2012 

Česká filmová tvorba na světových festivalech  

Během ledna se několik českých filmů objeví na respektovaných mezinárodních filmových festivalech a 
přehlídkách. Na účasti českých snímků a tvůrců na zahraničních festivalech v počátku roku 2012 se 
podílí České filmové centrum. 
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S největším ohlasem se setkalo přijetí filmu režiséra Bohdana Slámy Čtyři slunce do mezinárodní 
soutěže Sundance film festivalu, který se koná 19. -  29. 2012. Festival věnoval Slámově tvorbě 
pozornost již v roce 2009, kdy byl zařazen do výběru zajímavých režisérských osobností, který sestavují 
redaktoři prestižního časopisu Variety. Snímek Čtyři slunce zde nyní bude mít 21. ledna světovou 
premiéru a dále bude uveden v pěti festivalových projekcích. 

24. Premiers Plans Film Festival, který probíhá od 20. - 29.1. 2012 ve francouzském Angers, uvede v 
soutěžní sekci European student films snímek studenta FAMU Jakuba Šmída Neplavci.  Dále bude v 
soutěžní sekci European animated films uveden animovaný film Life is a Bitch Michaely Hoffové z 
FAMU. Mezinárodní festival krátkých filmů v Clermont-Ferrand ve Francii, jehož 34. ročník probíhá 
od 27.1. do 4.2.2012 vybral do soutěžní sekce International Competition snímek Graffitiger Libory 
Pixy. Jedenáctiminutový kombinovaný nápaditý snímek o tygrovi, který zůstal napospas džungli 
velkoměsta, má již na svém kontě řadu ocenění včetně nominace na tzv. studentského Oscara. Účast 
mladých umělců na festivalech podpořilo České filmové centrum. 

Mezinárodní filmový festival v Rotterdamu patří k místům, kde se českým snímkům daří a jsou zde 
vítány. Režisér Bohdan Sláma v Rotterdamu před lety vlastně odstartoval mezinárodní kariéru filmem 
Divoké včely. V nesoutěžní sekci SPECTRUM, letošního 41. ročníku se uskuteční evropská premiéra 
Slámova snímku Čtyři slunce. Kromě toho bude ve stejné v sekci promítán dokumentární snímek Punk 
in Africa režisérů Keitha Jonese and Deona Maase, který vznikl v koprodukci České republiky a JAR. 
Dále bude na Rotterdamském festivalu uveden v sekci SPECTRUM SHORTS dokument Mrtvá trať 
debutujícího Šimona Špidly za osobní účasti režiséra. Rotterdamský festival proběhne ve dnech 25.1.- 
5. 2. 2012. 

 

 25. 1.2012 

Návštěva indonéských zástupců pro obchodní vztahy 
v Moravskoslezském kraji  

Ve středu 25. ledna se uskutečnilo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje setkání zástupců kraje 
s představiteli Indonéského velvyslanectví, kteří jsou pověřeni rozvojem obchodních vztahů mezi 
Indonésií a Českou republikou.  

Delegace vedená Arifem Sulaksonou, třetím sekretářem velvyslanectví, navázala kontakty 
s představiteli Krajské hospodářské komory MS kraje, Agentury pro regionální rozvoj a členy sdružení 
Národní klastrové asociace, kteří v průběhu jednání představili své aktivity v oblasti podpory 
podnikání. Indonéské delegaci byl prezentován Moravskoslezský kraj jako potenciální partner ke 
spolupráci, která může být přínosná pro obě strany. Indonésie má zájem rozvinout obchodní vztahy 
s naším regionem, který považuje za velmi perspektivní, s ohledem na potřeby Indonésie v oblastech 
strojírenství, energetiky a základní infrastruktury. Zároveň bylo z jejich strany přislíbeno, že 
v budoucnu uskuteční indonéská strana seminář pro podnikatelskou veřejnost z našeho regionu 
zaměřený na možnosti podnikání v Indonésii. 
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26. 1.2012 

Krušnými horami do UNESCA 

Podporu projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří (Montanregion Erzgebirge), kde je hlavním 
koordinátorem Ústecký kraj, vyslovila také vláda Svobodného státu Sasko. Nyní může být zapsán na 
čekatelskou listinu pro vlastní zápis do Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

„Projekt Montanregion památky spojené s historickou těžbou drahých a obecných kovů a vedle důlních 
děl a hornických měst se jedná především o krajinu, poznamenanou montánní činností. Tato rozsáhlá 
aktivita se neobejde bez českých partnerů, kterými jsou Ústecký a Karlovarský kraj,“ vysvětlila Jana 
Ryšánková, radní pro kulturu a památkovou péči. Oba regiony, ve spolupráci s šesti dotčenými obcemi 
- Krupka, Měděnec, Jáchymov, Horní Blatná, Abertamy a Boží Dar – podali Ministerstvu kultury ČR 
v polovině ledna letošního roku žádost o zapsání Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na národní 
indikativní seznam památek UNESCO. Nyní čeká všechny zainteresované strany úkol společně 
vypracovat velkou nominační dokumentaci k zápisu na Seznam světového dědictví. 

Ústecký kraj je hlavním koordinátorem české části projektu a podílí se na něm prostřednictvím 
Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 
– 2013, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

26. 01. 2012   

Český PRT postavil třetí sběrnu na mléko v provincii Lógar 

Farmáři ve východoafghánské provincii Lógar mohou využívat další sběrné centrum na mléko, které 
postavil český Provinční rekonstrukční tým (PRT).  

Sběrnu mléka v obci Dželga na severu Lógaru donedávna tvořil pouze malý hliněný dům. 
V nehygienických podmínkách se v něm od zemědělců vykupovalo mléko, které místní družstvo 
následně vozilo ke zpracování do hlavního města Kábulu. 

Díky českému projektu vyrostla ve vesnici zcela nová stavba. „Dříve jsme vykupovali mléko v místní 
prodejně, podmínky tam ale byly neúnosné. Chybělo nám vybavení na zpracování mléka i výrobu 
mléčných produktů,“ říká šéf zemědělského družstva Saíd Wahidulláh. 

Projekt zahrnoval kromě stavby také dodávku moderní techniky, zejména chladícího tanku na mléko, 
máselnice a separátoru smetany. „Teď můžeme prodávat kvalitnější mléko, ale také vyrábět jogurty, 
máslo a sýry,“ chválí Wahidulláh výsledek projektu. Družstvo má k dispozici i technologie na měření 
kvality mléka, takže jej může vykupovat za různé ceny. 

Sběrna v Dželze je v pořadí třetí, kterou PRT postavil. Čtvrtá je před dokončením v západní části 
provincie, pátou stavební inženýři a zemědělský expert PRT v současnosti připravují. 

Stavby jsou součástí celkové podpory producentů mléka. Hlavním cílem je zvýšit příjmy a zlepšit tak 
ekonomickou situaci v provincii. „Očekáváme, že zisky z prodeje mléka se farmářům v okolí sběrného 
centra zvýší o 30 až 35 procent,“ doufá Chán Širín z provinční pobočky ministerstva zemědělství. 

Díky novým technologiím je možné ve sběrnách skladovat větší množství mléka. „Zatímco dříve bylo 
běžné, že mezi farmáři probíhala složitá výměna přebytečného mléka za jiné výrobky či suroviny, nyní 
mohou prodat vše. Objem výkupu se tak zvýšil až o 100 procent na průměrných 10 litrů od každého 
zemědělce za den,“ vysvětluje zemědělský Expert PRT Pavel Burian. 
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Podle zemědělského experta PRT Pavla Buriana rostou v nových sběrnách nejen zisky, ale také celkový 
objem výkupu. „Nové technologie umožnily skladování většího množství mléka, takže výkup se zvýšil 
až o 100 procent na průměrných 10 litrů od každého zemědělce denně,“ vysvětluje výhody projektu.  

Český Provinční rekonstrukční tým působí v provincii Lógar od března 2008. Jeho civilní část tvoří 10 
odborníků z ministerstva zahraničí, vojenskou složku 292 příslušníků Armády ČR. Hlavní oblasti 
aktivit PRT tvoří podpora vlády a bezpečnosti, ekonomického rozvoje (zemědělství, vodní zroje) a 
médií. Celkem Češi dokončili v Lógaru 183 projektů. 

 

27. 1. 2012 

Lotyšský velvyslanec na návštěvě Pardubického kraje 

Do Pardubického kraje přicestoval ve čtvrtek na jednodenní návštěvu velvyslanec Lotyšské republiky 
Kaspars Ozolins s chotí. Před zahájením výstavy fotografií Riga a její secesní architektura, která byla 
otevřena na pardubickém zámku, se setkal s hejtmanem  Radko Martínkem. Na hejtmanství  spolu 
hovořili mimo jiné o obchodní misi krajů České republiky do Lotyšska v květnu roku  2010, kterou 
hejtman Radko Martínek vedl.   „Cílem bylo navázat kontakty s místní státní správou a samosprávou a 
hledat eventuální možnosti pro vzájemnou spolupráci a uplatnění firem v této zemi. Riga je krásné 
město, nicméně mnohem zajímavější bylo seznámení se s místní realitou,“ vzpomínal hejtman 
Martínek na poučnou cestu k Baltu před dvěma lety.  

S diplomatem z Lotyšska rozmlouvali o oboustranném zájmu mapovat podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj ekonomik našich zemí a hejtman zároveň nabídl lotyšské straně možnost  zprostředkovat 
setkání podnikatelů ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.  

 

27. 1. 2012 

Archeologická expedice Národního muzea objevila dávno ztracený 
chrám 

Od 7. listopadu do 23. prosince 2011 probíhala již třetí výkopová sezóna archeologické expedice 
Národního muzea na významné lokalitě Wad Ben Naga v Republice Súdán. V průběhu sezóny expedice 
na základě podnětu UNESCO a v úzké spolupráci se súdánskou stranou začala připravovat lokalitu na 
připsání na Seznam Světového kulturního dědictví. 

Výprava pod vedením Pavla Onderky z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur i 
letos odkrývala pozůstatky jednoho z největších měst starověké Núbie datovaného do období tzv. 
Merojského království (3. století př. n. l. – 4. století n. l.). „Na výzkumech v Republice Súdán se 
podílíme již od roku 2007, přičemž vlastní expedici do Wad Ben Naga jsme vyslali poprvé v roce 2009. 
Národní muzeum i díky těmto výzkumným aktivitám dokazuje, že jeho význam není omezován 
hranicemi České republiky,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. 
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27. 1. 2012 

Kraj Vysočina plánuje v Bruselu prosazovat regionální zájmy v oblasti 
zdravotní péče 

Dne 27. ledna 2012 se Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje, a Lukáš Kettner, vedoucí 
odboru zdravotnictví KrÚ, v Bruselu zúčastnili zasedání organizace Regionálních a místních autorit 
zodpovědných za zdravotní péči (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA), 
neziskového sdružení, které na evropské úrovni usiluje o prosazování regionálních zájmů v oblasti 
zdravotnictví. 

  „Cílem sdružení je usilovat o dosažení spolupráce mezi evropskými regiony v otázce veřejného zdraví 
a zdravotní péče a následně dosažení úzké spolupráce s institucemi Evropské unie. Kraj Vysočina 
v současné chvíli zvažuje možnost do takového sdružení vstoupit a získat tak mimojiné možnost zapojit 
se do zajímavých evropských zdravotnických projektů,“ osvětlil cíle organizace a záměry Kraje 
Vysočina Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje.  

Sdružení, pomocí něhož evropské regiony prosazují své zájmy u institucí EU, usiluje o vytvoření silné 
skupiny, jejíž slovo bude mít u evropských institucí váhu. Sdružuje regionální aktéry aktivní ve 
zdravotnickém sektoru, posiluje jejich spolupráci, pomáhá u evropských institucí zviditelňovat výzvy, 
kterým dnešní zdravotnictví v regionech čelí a v neposlední řadě je platformou pro hledání zajímavých 
projektových partnerů. 

V současné době jsou členy sdružení regiony ze Švédska, Anglie, Španělska, Rakouska, Itálie, Belgie a 
Polska 

únor 2012 

 1. 2. 2012 

O zápisu lázní na seznam UNESCO poprvé jednala mezinárodní skupina  

Na konci ledna se v Karlových Varech poprvé sešla ke společnému jednání mezinárodní skupina 
odborníků, která připraví odborné podklady pro nominaci významných evropských lázní v čele s městy 
Západočeského lázeňského trojúhelníku k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Předpokládá se, že nominační dokumentace (tzv. velký pasport) bude zpracována tak, aby v roce 2015 
mohla být Českou republikou předložena Centru UNESCO spolu s žádostí o zápis na Seznam 
UNESCO.   
 
Jednání skupiny, které svolalo Město Karlovy Vary, navázalo na závěry mezinárodního jednání tzv. 
kulatého stolu odborníků na evropské lázně. Akci uspořádal Karlovarský kraj v květnu minulého roku v 
Karlových Varech a zúčastnili se jí renomovaní odborníci na evropské lázně z Velké Británie, Francie, 
Spolkové republiky Německo, Belgie a samozřejmě České republiky. „Ustavení skupiny znamená další 
etapu nominačního procesu, do které se aktivně zapojilo Město Karlovy Vary jako leader nejen měst 
našeho lázeňského trojúhelníku ale i dalších evropských lázní. Karlovarský kraj ve spolupráci s městem 
Karlovy Vary zůstává koordinátorem nominace a jako partner je připraven podílet se na dalších 
aktivitách nominačního procesu zejména v oblasti propagace,“uvedla krajská radní Eva Valjentová.  
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1. 2. 2012   

 Prezentace modelu pro fiskální zátěžové testy v OECD 

V sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži proběhl neformální 
workshop se zaměřením na fiskální zátěžové testy. Česká společnost OGResearch na něm představila 
model pro zátěžové testy zaměřené na strategie fiskální konsolidace.  

Prezentace modelu se zúčastnil bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, který se na tomto 
projektu spolupodílel, a financovala ho OECD za přispění České republiky. 

Cílem projektu bylo vyvinout jednoduchý model, který umožní testování konsolidačních strategií při 
různých scénářích budoucího vývoje. Fiskální konsolidace je v modelu definována prostřednictvím 
cílové úrovně poměru dluhu k HDP a pravidlem pro chování strukturálního deficitu (strukturální 
deficit je postupně upravován tak, aby byl v souladu s cílovou úrovní dluhu a očekávanými příjmy). 
Model ovšem nepracuje s konkrétními nástroji rozpočtové politiky, např. daňový systém, směřování 
rozpočtových výdajů apod. 

Podle autorů je využití modelu široké, např. při posuzování vlivu deficitních/dluhových rozpočtových 
pravidel a optimálního složení dluhu na fiskální konsolidaci, posuzování účinků změn základních 
makroekonomických veličin, případně vzájemného působení fiskální konsolidace a měnové politiky. 
V rámci projektu byl model aplikován na případ rakouské, české a německé ekonomiky. 

Na workshopu představila společnost OGResearch nejen model a jeho základní charakteristiky, ale 
také připravovaný webový portál, kde bude model zpřístupněn pro snadnější využití. Model i webový 
portál jsou koncipovány pro budoucí využití nejen odborníky, ale také pro veřejné činitele, zástupce 
státní správy i širokou veřejnost. 

 

2. 2. 2012 

Přeshraniční veřejná diskuze v Raabsu/Thaya na téma "Jaderná 
energetika" 

Přibližně 170 návštěvníků z České republiky a Rakouska se 19. ledna zúčastnilo diskuze významných 
odborníků, politiků a diplomatů k polarizujícímu tématu jaderné energie. Ještě nikdy se v regionu 
Waldviertel nekonala srovnatelná a tak vysoce obsazená akce – za českou stranu se zúčastnili Ing. 
Dana DRÁBOVÁ, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ing. Tomáš ŽÁK, 
MBA, ředitel jaderné elektrárny Dukovany. Postoj Kraje Vysočina objasnil hejtman MUDr. Jiří 
BĔHOUNEK. 

Za rakouskou stranu se této velmi přátelsky, klidně a uctivě vedené diskuze zúčastnili Prof. Dr. 
Wolfgang KROMP a Dipl.-Ing. Emmerich SEIDELBERGER, oba z Ústavu pro výzkum bezpečnosti a 
rizik z Vídeňské Univerzity přírodních zdrojů a věd, stejně jako Dipl.-Ing. Andreas MOLIN ze 
Spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, který se 
zúčastnil ve své funkci  vedoucího oddělení jaderné koordinace.  

K těmto osobnostem se připojili i jeho excelence velvyslanec České republiky ve Vídni Dr. Jan 
KOUKAL a také Dipl.-Ing. Peter ALLEN, protiatomový pověřenec z Úřadu Dolnorakouské zemské 
vlády, kteří se sice nezúčastnili přímo debaty na pódiu, ale přesto přiblížili publiku základní pozice 
Česka (široká podpora veřejnosti pro jadernou energii) a Dolního Rakouska (kategorické odmítnutí 
jaderné energie) v otázkách jaderné energie.  
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4. 2. 2012 

V Ústeckém kraji se setkali zástupci hospodářských komor SRN a ČR 

Krajský úřad Ústeckého kraje se koncem ledna stal místem setkání zástupců hospodářských komor 
Spolkové republiky Německo a České republiky s odborníky na cestovní ruch. Společné téma se týkalo 
rozvoje turistického regionu Labe. 

Jednání iniciovala Hospodářská komora z Hamburku zastoupená zároveň předsedou Unie komor 
Labe/Odra v jedné osobě panem Reinhardem Wolfem. Účast Hospodářských komor Německa 
(Hamburk, Drážďany, Magdeburg) na pracovním setkání převyšovala nad českou stranou, kde jediní 
zástupci hospodářských komor byli z Ústeckého kraje, ačkoliv marketing turistického regionu Labe se 
týká všech krajů, kterými Labe protéká a kudy vede páteřní cyklostezka Labe.  

Rudolf Jung, předseda okresní Hospodářské komory Most, informoval o navázané spolupráci se 
správou obcí, měst a kraje a deklaroval připravenost hospodářských komor v Ústeckém kraji na 
spolupráci v projektech nebo standardními kontakty mezi podnikateli a občany obou zemí. 

Odbornou a na české straně i kompetentní stranou k tvorbě strategie cestovního ruchu v Ústeckém 
kraji zastupoval radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka. Shrnul 
veškeré aktivity kraje, které se týkají regionu Labe, zdůraznil zejména dobudování cyklostezky Labe a 
na ní navazujících tří páteřních cyklostezek Ohře, Ploučnice a Krušnohorské magistrály. 

„Vybudováním infrastruktury v regionu Labe, konkrétně cyklostezky Labe, naopak práce na získávání 
turistů do regionu začíná. Marketing cestovního ruchu Ústeckého kraje zakotvený v projektu Brána do 
Čech se orientuje i na spolupráci s německými partnery. Zkušenosti a vynikající výsledky máme, jsme 
připraveni propagovat Labe nejenom jako dopravní řeku, ale především jako turistickou oblast,“ uvedl 
ke spolupráci radní Vonka a dodává: „Marketing turistické oblasti je nutné budovat společně, do 
budoucna vytvořit síť organizací se společnými kompetencemi a nabízet společný produkt, který 
reflektuje základní trendy v trávení volného času, a to trend ke zdraví, trend k přírodě a trend cesty za 
kulturou.“ 

Společné setkání nastavilo směr pro budoucí marketingový rozvoj regionu Labe na německé i české 
straně, další jednání, na jejichž potřebě se dohodli všichni účastníci, povedou k dílčím krokům 
k uskutečnění společné strategie. 

 

6. 2. 2012 

Liberecký hejtman se zúčastnil zasedání komise ENVE v Bruselu 

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a předseda české delegace Výboru regionů EU se v úterý 
7. února zúčastnili 12. zasedání komise ENVE při Výboru Regionů EU (komise pro životní prostředí, 
energetiku a změnu klimatu) v Bruselu. 

„Během jednání jsme projednali předběžné stanovisko k přezkumu politiky EU v oblasti kvality 
ovzduší a emisí. K tématu vystoupil pan Holger Krahmera, poslanec Evropského parlamentu a 
bývalého zpravodaje EP ke směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší a zástupce Evropské komise. Proběhlo 
první čtení a přijetí návrhu stanoviska,“ informoval hejtman. 

Dalším stanoviskem byl návrh nařízení o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a 
vystoupí pan António Fernando Correi de Campos, poslanec Evropského parlamentu, zpravodaj EP k 
energetické infrastruktuře. 
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Jednání bylo zakončeno kulatým stolem na téma hodnocení COP 17 resp. výsledků klimatické 
konference OSN v jihoafrickém Durbanu.  

 

6. 2. 2012 

Zastoupení českých filmů na Berlinale 

Na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně (9.2.-19.2.2012) bude mít český film 
zastoupení v několika oblastech. České filmové centrum zastupuje podesáté naši kinematografii 
formou stánku na Evropském filmovém trhu (European Film Market). 

Ve stánku s názvem Central European Cinema Stand bude ČFC zastupovat národní kinematografii 
společně se Slovinským filmovým centrem a se Slovenským filmovým ústavem. Také v oficiálním 
programu letošního Berlinale se objeví tituly, na nichž se podílely české filmové produkce. 

 

7. 2. 2012 

Velvyslanci Turecka a Španělska v Plzeňském kraji 

Dvě velvyslanecké návštěvy hostil Plzeňský kraj 7. 2. 2012. Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Turecké republiky v Praze  J.E. Cihad Erginay se setkal s hejtmanem Milanem Chovancem, dalšími 
členy rady PK a se zástupci Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje na pracovním obědě. 

Do PK přijel turecký velvyslanec se záměrem zvednout vzájemnou spolupráci, která v posledních letech 
kvete zvláště v oblasti cestovního ruchu. 

„Loni bylo v Turecku na dovolené 150 tisíc českých turistů, letos se to zvedne asi na dvojnásobek. 
Máme co nabídnout, kromě moře a podnebí také zlepšující se služby. Dokonce se v Turecku začínají 
budovat také lyžařská střediska,“ říká J.E. Cihad který budoucnost vidí také v obchodu. Jeho cílem je 
navštěvovat zástupce hospodářských komor, zemědělství i průmyslu a prohlubovat spolupráci. 

Plzeňský kraj je na spolupráci připraven, jak potvrzuje hejtman Milan Chovanec: „Podpora 
podnikatelů je důležitá a my se jí nebráníme. Pokud bude zájem na obou stranách, uskutečníme 
společnou návštěvu se zástupci kraje a vybraných firem v Turecku. Stejně tak jsme připraveni přijmout 
delegaci Turecka a představit a ukázat jim Plzeňský kraj, protože především cestovní ruch u nás v kraji 
má co nabídnout.“ 

V odpoledních hodinách přijal na krajském úřadu náměstek hejtmana Ivo Grüner a radní František 
Bláha velvyslance Španělska Jeho Excelenci Pascuala Ignacia Navarra Ríose.  

Velvyslanec Španělska se při své první návštěvě v Plzeňském kraji zajímal především o možnosti 
spolupráce v oblasti ekonomiky a vědy a výzkumu.  Především v souvislosti s navázáním a rozvíjením 
kvalitní fungující kooperace ve školství, konkrétně o zapojení vysokoškolských pedagogů Západočeské 
univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni do vzájemné spolupráce výměny zkušeností v 
oblasti vědy a výzkumu. 

Dalším ze zajímavých témat rozhovoru byla problematika čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie. Náměstek hejtmana Ivo Grüner seznámil hosty se systémem fungování čerpání v 
Plzeňském kraji, se spolufinancováním projektů i krajskými prioritami. 
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Na závěr návštěvy pozval atašé pro vzdělávání Demetrio Fernandez zástupce Plzeňského kraje na 
březnové divadelní představení žáků Gymnázia L.Pika (hrané ve španělštině) do divadla Alfa, které je 
důkazem úspěšné spolupráce v oblasti školství. 

 

10. 2. 2012 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pracovně na komisích Výboru 
regionů 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek se v tomto týdnu zúčastnil dvoudenního 
jednání  pracovních komisí Výboru regionů – ECOS (pro ekonomické a sociální záležitosti) a CIVEX 
(pro občanské a vnější záležitosti EU), ve kterých Českou republiku reprezentuje.  

„Jednání ECOSu odborně projednávalo řadu návrhů stanovisek pro plenární zasedání Výboru regionů. 
Za důležité považuji zejména přípravu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v období 
2014 – 2020. Jeho rozměr je celosvětový, ale může mít mnoho pozitivních regionálních dopadů,“ 
shrnul první jednací den člen výboru regionů Roman Línek. 

Na jednání CIVEXu vystoupil mimo jiné generální ředitel pro rozšíření EU z Evropské komise Stefano 
Sannino. Podrobně referoval o stavu přístupových rozhovorů jak se všemi balkánskými zeměmi a 
Tureckem, tak o jednáních se šesti zeměmi takzvaného Východního partnerství. „Výbor regionů se zde 
soustředí zejména na uplatňování demokracie a svobody na regionální a místní úrovni veřejné správy,“ 
komentoval jeho vystoupení a diskuzi z Bruselu Línek. 

V rámci zasedání se uskutečnil i kulatý stůl o Evropské občanské iniciativě, kterou bude možné v Unii 
nově uplatňovat od 1. dubna 2012. „Stačí sedm osob z minimálně sedmi členských států, které získají 
alespoň milion podpisů a jejich záležitostmi se musí Evropská komise a Evropský parlament nejdéle do 
tří měsíců seriózně zabývat,“ vysvětlil Línek její podstatu. 

 

10. 2.2012 

Návštěva indického velvyslance v Moravskoslezském kraji 

V pátek 10. února zavítal do Moravskoslezského kraje velvyslanec Indické republiky J. E. Venkatesan 
ASHOK a během setkání s hejtmanem Palasem představil zájem indického velvyslanectví o bližší 
spolupráci s naším krajem. 

Po přivítání velvyslance ocenil hejtman Palas významnou indickou investici v kraji – firmu 
ArcelorMittal Ostrava a.s. a zároveň vyjádřil spokojenost nad realizovanou ekologickou investicí firmy 
na odprášení jejích provozů. 

Velvyslanec Ashok představil zájem velvyslanectví zorganizovat v Ostravě „Dny Indie“, během nichž by 
se tato země představila široké veřejnosti a to nejen v oblasti kultury ale také gastronomie nebo 
cestovního ruchu. Tato prezentace by navazovala na podobné akce, které se budou pořádat ve 
spolupráci s velvyslanectvím v jiných městech republiky během celého roku. 

Hejtman a velvyslanec se shodli na tom, že velmi zajímavá by mohla být spolupráce vysokých škol a že 
by stálo za to zefektivnit prezentaci možností studia v Moravskoslezském kraji mezi studenty v Indii 
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a zvýšit tak počet indických studentů v ČR, který je v současné době velmi nízký. Jednou z možností je 
účast českých univerzit na vzdělávacích veletrzích v Indii. 

Vzhledem k tomu, že v Indii se nacházejí bohatá ložiska uhlí, naskýtá se i v této oblasti možnost 
spolupráce, především ve výměně know-how nebo dodávkách kvalitních technologií do Indie 

 

14. 2. 2012 

Diakonie ČCE pořádala veřejnou sbírku na pomoc sirotkům v Etiopii 

Na podporu projektu v Bahir Dar pořádá Diakonie ČCE každý rok velikonoční sbírku mezi svými 
zaměstnanci. Tentokrát se DČCE rozhodla vyhlásit také veřejnou sbírku, do které se může zapojit 
nejširší veřejnost. Sbírka proběhla od 22. února 2012 do Velikonoc. Výtěžek sbírky bude věnován na 
přímou podporu etiopských sirotků. 

Diakonie ČCE se připojuje k projektu na podporu sirotků, obětí AIDS v oblasti Bahir Dar v Etiopii již 
čtvrtým rokem. Projekt podporuje od roku 2005 Světový luterský svaz a Evangelická církev v 
Německu. (Obě organizace zajišťují humanitární a rozvojové aktivity v Etiopii již déle než 30 let.) 
Cílem projektu v Bahir Dar je poskytnout zdravotní péči, stravu, vzdělání, oblečení a psychologickou 
podporu nejvíce potřebným sirotkům tak, aby z nich vyrostli soběstační dospělí lidé. 

 

14. 2. 2012 

Vzájemná pomoc hasičů z Vysočiny a Rakouska 

Krajští zastupitelé dali dnes na svém zasedání zelenou novému přeshraničnímu projektu Zásah bez 
hranic. Rozšíření spolupráce s partnerským regionem Dolní Rakousko je tentokrát zaměřeno na 
posílení akceschopnosti požárních jednotek. „Hlavním cílem projektu je jazykově připravit příslušníky 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina tak, aby bylo možné v případě řešení mimořádných 
událostí v přihraničních oblastech plně využít jejich společné nasazení a nevznikala mezi nimi 
jakákoliv jazyková bariéra,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. 

 „Projekt je přirozenou reakcí na skutečnou živelní událost v Dolním Rakousku v roce 2002. Na 
požádání byly do postižených příhraničních oblastí vyslány hasičské jednotky Kraje Vysočina. Při 
zásahu docházelo k jazykovým blokům, které způsobovaly drobné prostoje při záchranných aktivitách,“ 
přiblížil Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Celkový rozpočet projektu 
činí 287,5 tisíc korun a 85 % bude hrazeno z fondů Evropské Unie. Díky této podpoře dojde také 
v Jihlavě k uspořádání společného semináře zaměřeného na krizové systémy v obou regionech. Další 
částí projektu je šestiměsíční jazykový kurz pro příslušníky výjezdů, velitele jednotek a důstojníky z 
operačního centra se specializací na technické a odborné výrazy v německém jazyce. 

 

14. 2. 2012 

Německý velvyslanec navštívil Plzeňský kraj 

Hejtman Milan Chovanec, jeho náměstek Ivo Grüner a radní František Bláha dne 14. 2. 2012 přivítali 
na Krajském úřadu Plzeňského kraje velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Detlefa 
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Lingemanna. 
„Není náhodou, že jsem tak záhy po nástupu na svou pozici zavítal do Plzeňského kraje. Váš region 
zaujímá v bilaterálních, ale i v obchodních vztazích velmi významnou roli. Také spolupráce obchodních 
komor v krajském městě a v Řezně je dobře známá,“ řekl v úvodu setkání Detlef Lingemann. 
Velvyslanec seznámil představitele kraje s novou jazykovou kampaní „Šprechtíme“, kterou ještě před 
návštěvou krajského úřadu prezentoval na společném obědě pozvaným ředitelům Základních škol. 
Kampaň si klade za cíl zatraktivnit němčinu a posílit zájem žáků a studentů o výuku německého jazyka. 
„Znalost němčiny je u nás na dobré úrovni, ale vždy je co zlepšovat. Projekt by měl najít uplatnění 
zejména v oblasti příhraničí. Projekt jsme připraveni maximálně podpořit a pomoci mu nejen s 
osvětou, reklamou, ale i v oblasti přeshraniční spolupráce,“ přislíbil hejtman Milan Chovanec 
velvyslanci. 
Hejtman dále velvyslance seznámil s několika projekty přeshraniční spolupráce, jako jsou Plzeňský 
kraj a Horní Falc-evropští sousedé, Evropský region Dunaj-Vltava, Klidné příhraničí a další. Jako 
prioritu označil záměr dohodnout se SRN rekonstrukci a elektrifikaci železničního koridoru Mnichov - 
Regensburg - Furth i.W. - Plzeň – Praha. 
Na závěr setkání představitelé Plzeňského kraje pozvali velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. 
Detlefa Lingemanna na mezinárodní konferenci Regionální partnerské fórum , která se uskuteční v 
Darové ve dnech 21. a 22.5. 2012. 

 

14. 2. 2012 

Česká republika se bude prezentovat na vzdálených trzích spolu se 
zeměmi Visegrádu 

Ředitelé národních turistických centrál a vládní představitelé České republiky, Slovenska, Maďarska a 
Polska dnes při podpisu Protokolu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu představili společný plán 
marketingové komunikace na letošní rok. Země Visegrádské čtyřky se i nadále budou společně 
propagovat na zámořských trzích, v Rusku a Asii. Každá ze zemí je tak prezentována jako součást 
regionu střední Evropy, což umožňuje efektivnější komunikaci při nižších nákladech.  

 V protokolu se země Visegrádské čtyřky zavázaly pokračovat ve společných marketingových aktivitách 
na vzdálených trzích, kde se propagují pod heslem „European Quartet – One melody“. Hlavním 
přínosem spolupráce V4 je synergický efekt v oblasti příjezdové turistiky, který společná propagace 
svým členům přináší. Země mohou společně realizovat aktivity efektivněji a ve větším rozsahu.  

Koncept European Quartet cílí na skupinu turistů ze vzdálených trhů, kteří při svých cestách do Evropy 
kombinují více destinací. Letos se pod touto společnou značkou bude čtveřice zemí propagovat v sedmi 
destinacích. Ke Spojeným státům, asijské části Ruska a středoasijským zemím, Japonsku, 
Brazílii, Indii a Číně nově přibyl Tchaj-wan. 

„Spolupráce s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky se nám osvědčila. Turisté ze vzdálených trhů mají 
zájem stihnout během návštěvy Evropy co nejvíce. Prezentace České republiky jako součásti regionu 
střední Evropy nám umožňuje efektivně cílit na zahraniční návštěvníky a zároveň se podělit o náklady 
na marketingové aktivity,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. 
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16. 2. 2012 

Hejtmanka Ústeckého kraje se zúčastnila Výboru regionů v Bruselu 

Hejtmanka Jana Vaňhová a chomutovský primátor Jan Mareš se zúčastnili plenárního zasedání 
Výboru regionů v Bruselu. Na únorovém plenárním zasedání se schvalovala stanoviska Výboru regionů 
předkládaná Evropské komisi k jejím legislativním návrhům v oblasti financí, kultury, hospodářství, 
vzdělávání a rozvojové politiky. 

 Nejzásadnějšími byla stanoviska „Společný systém daně z finančních transakcí“, „Přezkum nařízení o 
Evropském seskupení pro územní spolupráci  (ESÚS)“, „Modernizace vysokoškolského vzdělávání“ a 
„Návrh usnesení k návrhu smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii“. V 
rámci rozpravy a přijetí stanovisek na téma Přezkum nařízení o Evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) členové Výboru regionů uvítali návrh Evropské komise na zjednodušení a nastavení 
pravidel týkajících se ESÚS. Dále doporučili kroky vedoucí k vytvoření flexibilnějších podmínek a 
zároveň k prosazení ESÚS jako preferovaného nástroje územní spolupráce na evropské úrovni. Na 
závěr zasedání pronesl projev předseda Evropské komise José Manuel Barosso.  

Také proběhla další schůze české národní delegace ve Výboru regionů, při níž byli přivítáni noví 
členové této delegace jmenováni Svazem měst a obcí ČR, mezi něž patří nově i primátor města 
Chomutov Jan Mareš.  

 

16. 2. 2012 

Další prostředky ze sbírky ADRA putují do severovýchodní Keni 

Hladomor v Somálsku sice již oficiálně skončil, ale situace je i nadále vážná.  Krize není zažehnána ani 
v okolních státech; v Keni se to týká zejména příhraniční oblasti El Wak v okrese Mandera. Nedostatek 
srážek zde trvá již od roku 2009, 40 % obyvatelstva trpí podvýživou a nedostatečným přístupem 
k ambulantní zdravotní péči. V současnosti se krize zhoršuje i kvůli příhraničnímu konfliktu se 
Somálskem. 

ADRA Keňa přispívá ke zmírnění utrpení obyvatel oblasti El Wak distribucí jídla již od října 2011. 
Potravinová pomoc zasáhla již přes 1000 domácností a do výživového programu bylo zařazeno více než 
700 podvyživených dětí. Pro druhou fázi projektu, kterou z velké části financuje ADRA ČR, bylo 
původně plánováno zlepšení přístupu ke zdravotní péči, přístupu k pitné vodě a doplňková distribuce 
jak potravinové, tak nepotravinové pomoci. Na přelomu října a listopadu 2011 se však kvůli vojenské 
intervenci Keni v Somálsku značně zhoršila bezpečnostní situace v pohraničí, což zčásti omezilo 
působení humanitárních organizací. ADRA proto bude nadále pokračovat v distribuci potravin. 
K tomuto rozhodnutí vedla i skutečnost, že dlouho očekávané období dešťů v listopadu a prosinci 
loňského roku vyústilo na mnoha místech v povodně, což kromě šíření nemocí způsobilo úhyn 
dobytka, ztráty na majetku a další nedostatek potravin. 
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16. 2. 2012 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje se zúčastnil zasedání Výboru 
regionů 

Tento týden se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání Výboru regionů. Jednání se v rámci české 
delegace účastnil i náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Ten je zároveň jedním ze 
dvou českých zástupců v předsednictvu tohoto orgánu, který hájí zájmy regionů a obcí na celoevropské 
úrovni. 

„V rámci 23 projednávaných bodů jsme podpořili zavedení společného systému daně z finančních 
transakcí, opatření proti dětské chudobě, řešení problematiky přistěhovalců a jejich integrace, 
modernizaci vysokoškolského vzdělávání a další záležitosti,“ shrnuje obsah jednání Línek. 

Mezi vystupujícími hosty zaujala evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria 
Damanaki a ministr pro evropské záležitosti předsedajícího Dánska Nicolai Wammen, který představil 
priority dánského předsednictví. „Dánové kladou důraz na odpovědnou, dynamickou, zelenou a 
bezpečnou Evropu. Chtějí v době krize jednoznačně přispět ke stabilitě eura a eurozóny, ač v ní sami 
nejsou, a zároveň chtějí politicky posílit soudržnost a spolupráci všech 27 členů bez výjimek,“ 
komentuje jeho sdělení ve Výboru regionů Línek. 

Vrcholem však a bylo dlouho očekávané vystoupení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, 
který na Výbor regionů přijel přímo ze své pracovní cesty po Číně. S členy výboru konzultoval aktuální 
situaci v Evropské unii. „Předseda Evropské komise naprosto otevřeně promluvil o aktuálním 
krizovém vývoji včetně situace v Řecku či o atmosféře na euro summitech. Zdůraznil nutnost fiskální 
konsolidace, ale zároveň i paralelního přijetí opatření k růstu. Zvláště se věnoval podpoře 
zaměstnanosti mladých, kterých je dnes v EU pět milionů bez práce, a podpoře malých a středních 
podniků. Klíč k řešení dnešní těžké situace vidí v kombinaci odpovědnosti a solidarity, obnově důvěry 
lidí v EU i svoji budoucnost a v reformách evropských ekonomik. Chce, aby i v nových podmínkách 
Evropa obhájila, případně reformovala svůj model sociálního tržního hospodářství, který je po mnoho 
desetiletí pro Evropu určující,“ konstatoval z jednání z Bruselu Roman Línek. 

 

17. 2. 2012 

Hejtman Libereckého kraje se zúčastnil Výboru regionů EU v Bruselu 

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler se ve 
dnech 15. a 16. února zúčastnil plenárního zasedání Výboru regionů EU v Bruselu.  Na plenárním 
zasedání se mimo jiné jednalo o regionálním dopadu nové smlouvy a úlohu regionů a měst v plánu EU 
pro růst a zaměstnanost. 

„Předseda Evropské komise pan José Manuel Barroso projednal s členy Výboru regionální dopad nové 
smlouvy o fiskální kázni a úlohu regionálních a místních orgánů při provádění nových opatření pro 
růst a zaměstnanosti,“ uvedl  hejtman  

Účast předsedy EK byla podle něj vhodnou příležitostí k podepsání obnovené dohody o spolupráci 
s EK, jež posiluje politickou úlohu VR poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. 
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17. 2. 2012  

Čeští regionální politici besedovali s představiteli evropských institucí o 
integraci Romů v ČR 

Během plenárního zasedání v tomto týdnu pozval europoslanec Richard Falbr (ČSSD) do Štrasburku 
50 zástupců krajů, obcí a organizací z České republiky, které se potýkají s problémem sociálního 
vyloučení a integrace Romů. Regionální politici navštívili nejen Evropský parlament a Radu Evropy, 
ale také štrasburskou radnici. Všude se setkali s představiteli zodpovědnými za řešení romské 
problematiky. Nakonec došlo i na výjezd do terénu.  

Důvodem právě proběhnuté návštěvy je vzrůstající napětí v městech České republiky. Richard Falbr 
ke své iniciativě dodává: „Účelem pozvání českých a moravských zástupců bylo poskytnout jim 
možnost výměny dobré praxe nejen se zainteresovanými lidmi na evropské úrovni a ve Štrasburku, ale 
i mezi sebou navzájem. Pomoc a aktivita Rady vlády pro národnostní menšiny je málo viditelná. 
O zodpovědných ministrech nemluvě.“ 

„Romové si zvykli nepracovat a žít ze sociálních dávek. Jejich aktivizace je následně nejsložitější. 
Řešíme i útoky na majoritní společnost. Navíc přestávají respektovat sami sebe navzájem, tak jak mají 
respektovat nás?“ ptal se v jedné z diskuzí starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Šéf Celostátní 
asociace Romů v ČR Vladimír Galbavý reagoval slovy: „Musíme vnímat odlišnosti v různých regionech. 
Stejně tak je nutné zapojit romské představitele do řešení problémů. Ne všude se to daří, ale 
je to způsobeno i tím, že česká vláda nestanovila jasná pravidla a mantinely.“ 

 

20. 2. 2012 

Návštěva zastupitele Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře 
v Plzeňském kraji 

Zastupitel Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře pan Jong-jen Chiu navštívil 20. února 2012 se 
svým doprovodem Krajský úřad Plzeňského kraje.  Delegaci zde přijali členové Rady Plzeňského kraje. 

Při společném jednání se hovořilo například o možné budoucí spolupráci mezi Plzeňským krajem a 
Tchaj-wanem zejména v oblasti nových technologií a investic. 

„Zastupitel Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře nás navštívil především proto, aby nám 
poděkoval za spolupráci našeho kraje a České republiky, která mezi zeměmi dlouhodobě funguje. 
Poděkoval také za to, že podporujeme jejich investory, které přivedl s sebou. Na našem trhu už tyto 
firmy fungují bez mála deset let a to svědčí o tom, že se jim zde daří,“ řekl k jednání náměstek Ivo 
Grüner a dodává: „ Obě strany mají zájem o vzájemnou návštěvu. Plzeňský kraj je připraven ji 
realizovat se zástupci podnikatelské sféry na přelomu roku.“ 

Dále zástupci obou stran jednali o případné spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, v níž by šlo 
hlavně o výměnu informací a zprostředkování zkušeností. Nabízí se jedna z konkrétních možností 
spolupráce při výstavbě krajské internetové sítě propojující zřizované organizace Plzeňského kraje 
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18. 2. 2012  

Kardinál Duka obdržel kardinálský prsten 

Kardinál Dominik Duka dnes ve Vatikánu převzal odznaky své kardinálské hodnosti. Během veřejné 
konzistoře se také dozvěděl, jaká je jeho titulární bazilika. V Římě mu byl přidělen kostel sv. Marcelina 
a Petra v Lateránu. 

Odznaky kardinálské hodnosti: purpurová solidea a birety, ale také kardinálské prsteny a dekrety, 
převzalo v bazilice svatého Petra 22 nových kardinálů.  

Pražský arcibiskup kardinál Duka sloužil 18. února 2012 odpoledne po zasedání konzistoře mši svatou 
pro poutníky z České republiky. Poté v aule Pavla VI. přijal gratulace svých přátel, spolupracovníků a 
dalších věřících. Den zakončil recepcí pořádanou ministrem Karlem Schwarzenbergem. 

 

21. 2. 2012  

Člověk v tísni ocenil práci podzemní sítě syrských lékařů 

Cenu Homo Homini za rok 2011 udělí společnost Člověk v tísni podzemní síti syrských lékařů a 
zdravotníků známé jako Doctors Coordinate of Damascus. Lékaři získají toto lidskoprávní ocenění za 
mimořádnou odvahu a nasazení, s nimiž v bezprostředním ohrožení vlastních životů pomáhají 
civilistům raněným při brutálních represích syrského režimu. Ocenění osobně převezme jeden z 
koordinátorů syrských lékařů na zahájení mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden 
svět 6. března 2012. 

Pomoc, kterou syrští lékaři a zdravotníci z Doctors Coordinate of Damascus poskytují ve skrytu, 
riskujíc vlastní svobodu a životy, je mimořádně důležitá. Zvláštní složky represívního aparátu 
Assadova režimu totiž systematicky pátrají v běžných nemocnicích a raněné z demonstrací odvážejí, 
vězní, nezřídka mučí či popravují,“ shrnul důvody ocenění syrských lékařů ředitel společnosti Člověk 
v tísni.  V širším smyslu je cena určena všem lékařům a zdravotníkům, kteří v současné době v Sýrii 
ošetřují raněné, ať již tajně, či v nemocnicích ostřelovaných měst a předměstí.  

  

21. 2. 2012 

Olomoucký hejtman přijal španělského velvyslance  

Nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Španělského království v Praze Pascual Ignacio Navarro 
Ríos se dnes v sídle kraje setkal s hejtmanem Martinem Tesaříkem. Prodiskutovali spolu koncepci a 
vyhlídky spolupráce Olomouckého kraje se španělskými partnery v nadcházejících letech s důrazem na 
hospodářský rozvoj. 

Ocenili výsledky společného úsilí v oblasti vzdělávání na středoškolské i vysokoškolské úrovni a přínos 
programu Erasmus. Vedle tradičních kontaktů v kultuře a cestovním ruchu se ale oba shodli na 
potřebě posílit ekonomické vazby. Výsledkem by měla být v brzké době setkání hospodářských komor 
a navázání osobních kontaktů mezi Olomouckým krajem a Španělskem v oblasti obchodu. 

Jeho Excelence se ještě dnes setká s primátorem města Olomouc, navštíví Gymnázium Čajkovského a 
Katedru romanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
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22. 2. 2012  

Červený kříž pomáhá v Nigeru 

Červený kříž pomáhá zmírnit následky sucha a hladu Země tzv. sahelského pásu v Africe se potýkají s 
následky dlouhého sucha, které hrozí přerůst v humanitární krizi. Jednou z nejvíce ohrožených zemí je 
Niger. Partnerská organizace – Nigerský Červený kříž – jako jediná humanitární organizace působí po 
celém území země a desetitisíce jeho dobrovolníků se kromě boje s podvýživou zaměřují též na 
podporu školství (výstavba škol) a zdravotnictví (zdravotní výchova a první pomoc). 

 

22. 2. 2012 

Hejtmani jednali s dolnoslezským vojvodou o česko – polské spolupráci 

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, Libereckého Stanislav Eichler a Královéhradeckého 
Lubomír Franc se sešli včera v Pardubicích u příležitosti podpisu Dohody o dlouhodobé spolupráci 
Čechů a Poláků během katastrof či živelních pohrom a jiných mimořádných událostech mezi 
Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. 

Dohodu podepsali vedle královéhradeckého hejtmana a dolnoslezského vojvody Marka Aleksandra 
Skorupy  také ředitelé hasičů z obou stran hranice František Mencl a Andrzej Szcześniak.  

„Dohoda se týká na české straně pouze Královéhradeckého kraje, přestože polské vojvodství sousedí 
také s dalšími kraji. Tato dohoda je zatím první. O obdobné smlouvě zatím jednáme,“ uvedl hejtman 
LK 

 

23. 02. 2012  

Návštěva velvyslance Estonské republiky v Jihočeském kraji 

Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivana Stráská, přijala ve středu 22. února 
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Estonské republiky v ČR, J. E. pana Lembita Uibo v 
doprovodu konzula Björna Piibura.  

Cílem návštěvy bylo zejména představení Estonska – především z ekonomického hlediska, dále 
seznámení s potenciálem Jihočeského kraje a vyhledání společných témat k případné budoucí 
spolupráci. Během setkání byly prohovořeny i otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín, oblast 
zdravotnictví či problematika kůrovce na Šumavě. 

 

23. 2. 2012 

Odborníky v oblasti zdravotnictví z Dolního Rakouska zaujala jihlavská 
e@mbulance 

Pod vedením, náměstka Dolnorakouského zemského hejtmana pana Wolfganga Sobotky se dne 22. 2. 
2012 uskutečnila v Jihlavě návštěva odborníků z holdingu dolnorakouských zemských nemocnic. 
Cílem pracovního setkání bylo seznámit hosty se systémem zdravotnictví v Kraji Vysočina a s 
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fungováním Nemocnice Jihlava, která je největší příspěvkovou organizací Kraje Vysočina v oblasti 
zdravotnictví. Zájem mezi hosty vzbudila informace o systému elektronického objednávání pacientů k 
lékaři e@mbulance. Součástí prohlídky nemocnice byl návštěva nového kontaktního centra a call 
centra e@mbulance, pracoviště magnetické rezonance, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení i 
nově budovaného Pavilonu urgentní a intenzivní péče. S velkým zaujetím hostů proběhla exkurze v 
sídle Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, které je i mezi zahraničními partnery vnímána 
jako velice profesionální a moderně vybavené pracoviště, známé zaváděním nových pilotních 
technologií. 

 

27. 2. 2012 

Zástupci Horní Falce navštívili Plzeňský kraj 

Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec přivítal 27. 2. 2012 na krajském úřadu zástupce samospráv 
z Horní Falce, kteří přijeli na dvoudenní informační a koordinační jízdu po Plzeňském kraji. Jízda 
landrátů si klade za cíl upevnit, prohloubit a navázat nové přátelské vztahy mezi oběma zmíněnými 
regiony. 

„S představiteli Horní Falce jsme projednávali několik zásadních témat, především otázku železničního 
propojení mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí, kterou považujeme za velmi důležitou, stejně jako 
naši němečtí partneři. Dotkli jsme se také témat, jako je čerpání evropských peněz v projektu Cíl 3 a 
především přípravu pro nové plánovací období Evropské komise a přípravu Evropského regionu 
společného regionu Dunaj – Vltava, kde se již finišuje s jeho finální podobou,“ shrnuje společné 
jednání hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. 

 

28. 2.2012 

Velvyslanec Španělska v Moravskoslezském kraji 

V úterý 28. února 2012 přijal hejtman Jaroslav Palas velvyslance Španělska v České republice J.E. 
Pascuala Navarra, kterého doprovázel ekonomický a obchodní rada Alejandro Huerta. 

Hejtman představil Moravskoslezský kraj a jeho průmyslovou tradici, neopomenul zmínit lázeňství 
a rámcově nastínil kompetence kraje především v oblasti dopravy, zdravotnictví a školství. Na dotaz 
velvyslance, v jakém sektoru vidí pro region potenciál růstu, hejtman zmínil progresivní obory typu 
bezpečnostního inženýrství, nových materiálů nebo elektrotechniky a informatiky. Mnohé 
z jmenovaných oborů jsou v současnosti rozvíjeny v rámci realizovaných projektů Centra excelence 
(IT4Innovations) a Regionálních center VaV při VŠB-TU Ostrava. Hejtman se s velvyslancem shodli, 
že spolupráce v oblasti vysokého školství - výměny studentů mezi univerzitami, stáže odborných 
pracovníků apod. patří mezi témata, která si určitě zaslouží bližší pozornost. 

březen 2012 

1. 3. 2012 

Zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili zasedání ECRN v Německu 

Tento týden se v německém městě Postdam odehrálo další zasedání Výkonného výboru ECRN a Valné 
hromady ECRN. Za Ústecký kraj se setkání zúčastnil zastupitel Petr Fiala, který je členem obou 
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uskupení i prezidia ECRN. Na programu jednání byla tradičně zpráva o aktivitách ECRN v předchozím 
roce a akční plán na rok 2012, výsledky každoročního auditu a členství evropských regionů. 

Členové valné hromady a výkonného výboru měli tentokrát možnost prohlédnout si Fraunhofer 
institut a Centrum pro vývoj biomateriálů, oba se zaměřením na výzkum biopolymerů. Pozvání 
prezidentky ECRN (Evropská síť chemických regionů) a ministryně vědy a hospodářství Saska-
Anhaltska Birgitty Wolff přijal mimo jiné také ministr hospodářství a evropských záležitostí 
Brandenburska Ralf Christoffers, který představil inovační politiku této spolkové země, a ředitel 
direktorátu GŘ Průmysl a podniky Gwenole Cozigou, jež pohovořil na téma „Politika chemického 
průmyslu na evropské a regionální úrovni“.  

Velmi důležitým bodem jednání byla prezentace zástupce PricewaterhouseCoopers, která vyhrála 
koncem minulého roku zakázku Evropské komise na zpracování analýzy politických opatření v 
chemických regionech na podporu konkurenceschopnosti chemického průmyslu. Do této studie bude 
zapojeno celkem 25 regionů Evropské unie, mezi nimi díky členství v ECRN a jako jediný kraj z ČR 
také Ústecký kraj. Výsledky analýzy (sběr dat bude probíhat v březnu a dubnu) budou poté sloužit jako 
podklad pro další legislativní opatření, akční plány a finanční nástroje Evropské komise v oblasti 
chemického průmyslu 

Po jednání Valné hromady ECRN také probíhal koordinační meeting ke spolupráci navazující na 
projekt ChemLog, který se zabývá logistikou v chemickém průmyslu. Projekt ChemLog společně s 
projektem ChemClust (Podpora chemických klastrů), ve kterých je zapojen také Ústecký kraj, jsou 
právě výsledkem spolupráce a jednání v rámci ECRN.  

Evropská síť chemických regionů je sdružením 20 regionů z 10 zemí Evropy, jehož cílem je zvyšovat 
konkurenceschopnost chemických regionů, vzájemně si vyměňovat zkušenosti, spolupracovat a 
především reprezentovat zájmy chemických regionů v Evropské unii. 

 

4. 3. 2012 

Liberecký hejtman se zúčastnil zasedání komise COTER v Lisabonu 

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler (ČSSD) se 
ve dnech  5. a 6. března na pozvání Antónia Costy, starosty Lisabonu, zúčastnili 11. zasedání komise 
COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti Výboru regionů) v Lisabonu. 

„Výbor projednal návrh stanoviska k nařízení o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti a dále návrh stanoviska k návrhu nařízení o přezkumu legislativního rámce pro sítě TEN-T 
,“ prozradil hejtman Eichler. 

Součástí jednání komise COTER byl seminář na téma „Budoucnost dopravy v Evropě“. V první části 
semináře bude představena Transevropská dopravní síť. 

„Tato část se zabývala problematikou související s vytvořením skutečně transevropské dopravní sítě, 
která přesahuje propojení vnitrostátních infrastruktur a chce sloužit zájmům EU jako celku. Probrali 
jsme způsob, jak zajistit, aby byly tyto projekty skutečně celoevropské a aby se o nich vědělo. Dále pak 
jak zabezpečit účinné a integrované dopravní sítě a jaké jsou perspektivy sdílené správy,“ sdělil 
hejtman 
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5. 3. 2012 

Polský prezident udělil prof. T. Halíkovi státní vyznamenání 

Prezident Polské republiky Bronislaw Komorowski udělil prof. Tomáši Halíkovi státní vyznamenání – 
Rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky jako uznání za výjimečný přínos k rozvoji polsko-
českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy.  

 

5. 3. 2012  

Návštěva velvyslance Státu Izrael v Jihočeském kraji 

Hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola , přijal v pondělí 5. března mimořádného a 
zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR, J. E. pana Yaakova Levyho. Pan velvyslanec se zajímal 
o Jihočeský kraj, o podniky a firmy zde působící či o aktuální nezaměstnanost. Společným tématem 
rozhovoru se stala mimo jiné problematika infrastruktury a dále možné navázání spolupráce s 
izraelskou stranou zejména v oblasti hi-tech. 

 

5. 3. 2012  

Lékaři bez hranic otevřeli porodnici ve městě Chóst (Afganistan) 

Lékaři bez hranic otevřeli novou porodnici na východě afghánské provincie Chóst. Těhotným ženám 
z oblasti zde bude poskytována zoufale potřebná kvalitní zdravotní péče. 
Desítky let války způsobily, že mateřská a dětská úmrtnost je v Afghánistánu jedna z nejvyšších na 
světě. Hlavně ve venkovských oblastech musí většina žen porodit bez odborné asistence 
a v nevyhovujících podmínkách, což velmi ohrožuje život dítěte i matky.  
Chóst je jednou z nejméně stabilních provincií v Afghánistánu. Afghánské a mezinárodní vojenské síly 
zde v posledních letech svádějí těžké boje s opozičními skupinami. Konflikt pro matky značně omezil 
dostupnost odpovídající mateřské péče. 
„Nová nemocnice umožní každý měsíc stovkám žen bezpečně porodit a poskytne jejich dětem 
specializovanou péči,“ říká Hilde Cortier, zdravotní ředitelka nového zařízení Lékařů bez hranic. 
Mezinárodní a afghánští spolupracovníci Lékařů bez hranic působí v nemocnici společně. O pacienty 
pečují pouze ženy. Všechny služby a léky jsou poskytovány bezplatně. 
Týmy Lékařů bez hranic působí také v nemocnicích Ahmed Šáh Baba v Kábulu a Boost v Laškar Gáhu 
v provincii Hilmand. Organizace také provozuje úrazové centrum v Kundúzu zajišťující pohotovostní 
chirurgickou péči na severu země. Ve všech zařízeních poskytují Lékaři bez hranic péči bezplatně. 

 

6. 3. 2012 

Karlovarský kraj bude spolupracovat s Krymem  

Memorandum o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem 
podepsali hejtman Josef Novotný a zástupce předsedy Rady ministrů Georgij Psarev. Obě strany se 
mimo jiné dohodly na kooperaci v oblasti ekonomiky, životního prostředí, sportu, cestovního ruchu a 
vědecko – technické spolupráce. Společné memorandum bylo podepsáno v rámci XXI. Mezinárodního 
turistického veletrhu Krym, Lázně, Turistika – 2012, kde se prezentovalo na 500 vystavovatelů, jejichž 
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expozice vidělo více než 5 000 návštěvníků.  
Hlavními vystavovateli byly krymské ozdravovny, ukrajinské a zahraniční cestovní kanceláře, a výrobci 
zboží pro odvětví cestovního ruchu i český Czechtourism.  
Autonomní republika Krym tvoří asi 4 procenta rozlohy Ukrajiny, jejíž je součástí. Dělí se na 25 
regionů a leží na Krymském poloostrově mezi Černým a Azovským mořem. 

 

6. 3. 2012  

Středočeši jednali v Bruselu o budoucnosti a zaměření regionálních 
operačních programů 

 

 

Delegace Středočeského kraje pod vedením hejtmana Davida Ratha jednala dnes v Bruselu s ředitelem 
Evropské komise Regionálních operačních programů Erichem Unterwurzacherem. Jednání se dále 
zúčastnil ředitel ROP Střední Čechy Tomáš Novotný a zástupce Středočeského kraje v Bruselu PhDr. 
Marek Semerád.  

Hlavním bodem jednání byla budoucnost regionálních operačních programů a jejich konkrétní 
zaměření. Česká vládní garnitura bohužel nepochopitelně  usiluje  o  zrušení těchto programů, ačkoli 
právě ROPy  čerpají finanční prostředky v časovém předstihu, oproti vládním programům, kde díky 
velmi malé kvalitě (např. v oblasti školství) reálně hrozí z důvodu nečerpání těchto prostředků jejich 
navrácení zpět do Bruselu. MUDr. David Rath a Ing. Tomáš Novotný předali šéfovi komise Erichu 
Unterwurzacherovi též plechovou krabici, která obsahuje malou brožuru s portrétem ministra pro 
místní rozvoj Kamila Jankovského a kterou v obrovském množství toto ministerstvo distribuuje na 
jednotlivé instituce v České republice. Erich Unterwurzacher byl tímto "projektem" velmi zaskočen a 
překvapen.  

 

6. 3. 2012 

Jihomoravský hejtman jednal se zahraničními diplomaty 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý 6. března 2012 jednal s velvyslancem Italské 
republiky Pasqualem D´Avinem a velvyslancem Estonské republiky Lembitem Uibou. 

K tématům obou jednání se zahraničními diplomaty patřila mj. budoucí obchodní spolupráce regionů 
a možná spolupráce v kulturní oblasti. 

Hejtman Hašek jednal s dolnorakouským radním Wilfingem o dopravní problematice 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Václav Horák jednali v úterý 6. 
března 2012 s zemským radním Dolního Rakouska Karlem Wilfingem. 

K tématům jednání patřila především aktuální silniční a železniční doprava v Jihomoravském kraji a 
jejich přeshraniční návaznost. Rakouský host informoval o zkušenostech Dolního Rakouska se 
službami regionální železniční dopravy. 
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6. 3. 2012 

Společná žádost o zápis Českosaského Švýcarska do UNESCO 

Děčínský zámek přivítal v úterý 6. března 2012 zástupce subjektů, které připravují společnou žádost o 
zápis území Českosaského Švýcarska na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. 

Německá strana již podala poslední lednový den svou žádost o zápis na předběžný tzv. tentativní 
seznam na saské ministerstvo vnitra. Tuto žádost čeká na konci března veřejné projednání před 
zástupci odborníků, kteří se budou rozhodovat, zda ji doporučí do dalšího kola. Rolí obhájců se ujmou 
saský zemský radní Michael Geisler a radní Ústeckého kraje Radek Vonka, tedy osoby, které stály u 
zrodu myšlenky zápisu. Expertní komise se na začátku května vyjádří, které žádosti budou za stát 
Sasko schváleny. České ministerstvo životního prostředí již svou předběžnou podporu zápisu vyjádřila 
a obdobné veřejné projednání ve svých procedurálních krocích nemá. V mezičase, kdy v Německu 
probíhá hodnocení žádosti, česká strana jedná se zúčastněnými obcemi a připravuje žádost za českou 
stranu ve spolupráci s ministerstvem. Celá procedura zápisu české a německé žádosti na tentativní 
seznam by měla podle předpokladů proběhnout do konce roku 2012. 

„Projednání německé žádosti bude první zkouška ohněm, zda je naše myšlenka na zápis Českosaského 
Švýcarska na seznam UNESCO oprávněná,“ konstatoval Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro 
regionální rozvoj, cestovní ruch a projekty EU. „Nechceme nic uspěchat a veškeré podklady žádosti 
připravujeme kvalitně. Stále ještě například jednáme o společném názvu celého území, který bude 
používán na veškerých marketingových a propagačních akcích myšlenky Unesco,“ dodal radní. 

Pokud se vše podaří a území Českosaského Švýcarska bude zapsáno na Seznam světového přírodního 
dědictví UNESCO, bude se jednat o první přírodní památku České republiky zapsanou na tento 
prestižní seznam. 

 

7. 3. 2012  

Středočeské židovské památky v Evropském parlamentu 

Výstavu židovských památek uspořádal v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu Středočeský 
kraj. Společně s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem ji zahájil europoslanec Libor Rouček (ČSSD).  

Tato zcela mimořádná akce se těšila velké pozornosti přítomných poslanců i návštěvníků evropské 
instituce. Zúčastnilo se jí více než 250 hostů, kteří myšlenku uspořádat výstavu s tímto tématem ocenili 
jako velmi inspirativní. Stejně tak velký ohlas a spokojenost návštěvníků zaznamenala i doprovodná 
akce, kde nechyběla ochutnávka středočeských vín a lázeňských oplatek. Výstavu budou moci 
návštěvníci Evropského parlamentu shlédnout do 9. března 2012. 

 

8. 3. 2012 

Velvyslanec Argentinské republiky v ČR navštívil Liberecký kraj 

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) a jeho statutární náměstkyně Lidie Vajnerová 
(SOS) se dnes v sídle Libereckého kraje setkali s velvyslancem Argentinské republiky v ČR - J. E. 
Vicente ESPECHE GIL. Na programu schůzky bylo především představení kraje a republiky a 
možnosti vzájemné spolupráce. 
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„Pan velvyslanec přijel do Libereckého kraje na zdvořilostní návštěvu. Během cest po České republice 
se setkává s představiteli samospráv a zástupci univerzit a hospodářské komory. Liberecký kraj 
navštívil poprvé. Setkání se odehrávalo v duchu možností budoucí spolupráce. Pan velvyslanec se 
zajímal hlavně o inovační technologie a nabídl například možnost výměny vědeckých pracovníků mezi 
Argentinou a Libereckým krajem,“ řekl hejtman s tím, že konkrétní podobu spolupráce bude Liberecký 
kraj dále komunikovat s Krajskou hospodářskou komorou. 

Dalším odvětvím, o které se pan velvyslanec zajímal, byla oblast památek a turisticky zajímavých 
lokalit našeho kraje. S náměstkyní hejtmana Lidií Vajnerovou probírali možnosti vzájemné spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu a kultury. 

„Pan velvyslanec informoval například o Týdnu Argentinské republiky, který se bude konat v dohledné 
době v Praze a nabídl možnost promítání argentinských filmů také v Libereckém kraji,“ sdělila 
náměstkyně. 

 

8. 3. 2012 

Člověk tísni pomáhá v Kongu 

Díky pomoci společnosti Člověk v tísni v Kongu dokončují školu, kterou budou moct navštěvovat 
desítky žáků. 

 „Z nové školy jsem nadšený a těším se, až z ní oficiálně udělám veřejnou školu. To zvýší počet 
zapsaných žáků a náš personál bude dostávat platy. Škola nebude chřadnout a umírat, bude tu stále,“ 
říkán ředitel školy Bita Bulambo ve své malé kanceláři ve staré školní budově poslepované z klacků a 
hlíny. Jen půl metru od staré školy přitom vyrůstá zděná školní budova z cihel. 

Na novou školu se těší i žáci. „Děti se opravdu těší, protože samy nerady neustále sekají trávu a 
opravují střechu,“ vysvětluje ředitel s tím, že školáci běžně sbírají bahno a vlákna rostlin, aby upevnili 
plaňky z klacků a opravili tak stěny své školy. V Kongu se děti podílejí na práci pro komunitu stejně 
jako dospělí.  

Když v tomto ožebračeném kraji vyletěly vzhůru ceny cihel, rozhodl se Člověk v tísni, že najme místní 
lidi, aby školu postavili. 

 

12. 3. 2012  

Středočeský kraj lákal investory na veletrhu MIPIM 

Na největším evropském veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM nabídl zahraničním 
investorům svoji prezentaci mezi významnými regiony a městy také Středočeský kraj v čele 
s náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace PhDr. Marcelem 
Chládkem, MBA.  

Příprava expozice a program prezentace byly realizovány ve spolupráci s Jihočeským krajem 
v sousedství expozic Hlavního města Prahy a statutárních měst Brno a Ostrava. Zúčastnil se rovněž 
Moravskoslezský kraj.  

Středočeský kraj se na veletrhu představil jako silný region České republiky a střední Evropy 
s optimálními podmínkami pro domácí i zahraniční investory, s kvalifikovanou pracovní sílou, dobrou 
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dopravní obslužností, dostupností vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol. Partnerstvím ve 
špičkových inovačních projektech - Mezinárodního laserového centra ELI a Biotechnologického a 
biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy BIOCEV je naplňován záměr kraje stát se 
centrem výzkumu a vývoje. Nezbytnou součástí prezentace v Cannes bylo představení investičních 
příležitostí se zaměřením na využití brownfieldů. 23. ročníku veletrhu MIPIM se ve Festivalovém 
paláci francouzského Cannes ve dnech 6. – 9. března 2012 zúčastnilo 1 800 vystavovatelů z 83 zemí 

 

12. 3.2012 

Experti připomínkovali strategii spolupráce Moravskoslezského kraje se 
Slezským a Opolským vojvodstvím 

Dne 12. 3. 2012 se na krajském úřadě uskutečnilo jednání expertních skupin k finalizaci Strategie 
systémové spolupráce Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategický 
dokument vzniká v rámci projektu „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí 
Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“, který je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007 – 2013. 

Finální dokument se bude skládat z analýzy stávající situace ve všech třech partnerských regionech 
a z návrhové části, která bude popisovat hlavní strategické priority a klíčové aktivity, kterými budou 
tyto priority naplňovány. Mezi hlavní oblasti, kterými se strategie zabývá, patří oblast energetiky 
a životního prostředí, dopravy a infrastruktury, cestovního ruchu a hospodářské spolupráce. 

Jednání, které se uskutečnilo na krajském úřadě se týkalo návrhové části strategického dokumentu. 
Připomínkována byla jak podoba a popis jednotlivých prioritních os spolupráce, tak samotné klíčové 
aktivity a projekty, které budou spolupráci naplňovat. V expertních skupinách zasedali nejen zástupci 
tří partnerských samospráv, ale také představitelé euroregionů, hospodářských komor, sdružení 
a aktéři působící v jednotlivých klíčových oblastech spolupráce. Strategie by měla být dokončena na 
konci měsíce března. 

 

12. 3. 2012 

Jihomoravský hejtman přijal tureckého velvyslance  

Hejtman Michal Hašek přijal v pondělí dne 12. března 2012 v prostorách mikulovského zámku 
velvyslance Turecké republiky v ČR Cihada Erginaye. 
Pro tureckého velvyslance to byla první návštěva jižní Moravy od nástupu do funkce v minulém roce. 
Po setkání s Michalem Haškem jednal Cihad Erginay se zástupci Regionální hospodářské komory v 
Brně 

 

12. 3. 2012 

Česko-německé setkání kněží v Brannenburgu  

Sudetoněmecké kněžské dílo pořádá ve dnech 7. – 11. května 2012 česko-německé setkání kněží. Téma 
zní: Jak žít dnes jako kněz?  Hlavním přednášejícím bude prelát dr. Michael Hoffmann, bývalý 
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dlouholetý rektor kněžského semináře v Bambergu a bude hovořit o obrazu kněze Druhého 
vatikánského koncilu.  

 

12. 3. 2012  

Z veletrhu v Berlíně si Karlovarský kraj přivezl cenu pro nejlepší partnery 
2011  

V uplynulém týdnu se na mezinárodním světovém veletrhu cestovního ruchu ITB Berlin slavnostně 
předávaly ceny "Czech Tourism Deutschland Awards". Mimořádný úspěch zaznamenal Karlovarský 
kraj, který se stal Nejlepším partnerem roku 2011 v kategorii Region České republiky. 

Ohodnocen byl především za kvalitní organizační podporu při natáčení dokumentu o Karlovarském 
kraji, který se bude vysílat v německé a francouzské televizi. „Není jednoduché uspět v konkurenci 
atraktivní nabídky ostatních regionů,proto mně ocenění velmi těší, “ uvedl náměstek hejtmana Petr 
Navrátil, který diplom a porcelánového medvěda v českých národních barvách v Berlíně převzal.  

Ocenění předávalo německé zastoupení agentury CzechTourism před více než stovkou hostů z řad 
cestovních kanceláří, novinářů, představitelů českých regionů, měst, lázní a hotelů. Slavnostní 
ceremoniál se konal již popáté a stává se významnou součástí české prezentace na veletrhu cestovního 
ruchu ITB Berlín. 

 

13. 3. 2012 

Biskup Lobkowicz na zasedání Polské biskupské konferce 

Dvoudenní jednání Polské biskupské konference začalo v úterý 13. března 2012 ve Varšavě za účasti 
zahraničních biskupů. Tradicí jarního jednání je přítomnost delegátů z jiných biskupských konferencí z 
Evropy. Mezi patnácti hosty bude letos Českou biskupskou konferenci zastupovat ostravsko-opavský 
biskup František Václav Lobkowicz. 

 

15. 3. 2012 

Jihomoravský hejtman přijal velvyslance Singapurské republiky 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek dne 15. března 2012 přijal velvyslance 
Singapurské republiky Tan Soo Khoona. 

K tématům jednání, kterého se zúčastnil také předseda Finančního výboru krajského zastupitelstva 
Zdeněk Dufek, patřilo mj. pozvání k obchodní misi ze Singapuru do Jihomoravského kraje a možnost 
podnikání singapurských firem na jižní Moravě. 
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15. 3. 2012 

ADRA ČR zahájila nový projekt v Barmě 

ADRA ČR zahájila na počátku tohoto roku nový projekt v Barmě zaměřený na podporu místních 
nevládních organizací, nově utvořených politických stran a mladých lidí, především studentů. Projekt 
bude realizován v oblasti Karenského státu na východě země, kde žije etnická menšina Karenů. Etnické 
menšiny přitom patří ke skupinám obyvatelstva, které nejvíce strádaly pod nadvládou barmského 
vojenského režimu. 

Barma, oficiálním názvem Myanmar, je svazem 7 států a dalších 7 samosprávních jednotek, na jejichž 
území se nachází mnoho různých národů a kultur. Etničtí Barmánci tvoří cca 65 až 70 % obyvatel a žijí 
ve střední nížinné části země. Etnické menšiny představují asi třetinu obyvatel a obývají více než 
polovinu území Barmy/Myanmaru. Některé z menšin měly v minulosti separatistické tendence, které 
vyústily v dlouhotrvající ozbrojené konflikty s centrální vládou. Důsledky těchto konfliktů nejvíce 
dopadaly na civilní obyvatelstvo, které se dosud potýká s komplexní humanitární krizí. To je také 
případ Karenského státu. 

Jedním z předpokladů snižování chudoby a zlepšení života menšin je rozvoj demokracie. ADRA už 
v minulosti ve stejné oblasti realizovala projekt, kdy prostřednictvím proškolených dobrovolníků 
aktivizovala místní vesnické komunity, organizovala jejich společná setkání, při kterých se společně 
učily pojmenovávat své problémy a potřeby. Cílem bylo ukázat místním, že v mnoha ohledech si 
mohou pomoci sami, spojí-li se dohromady. Letošní projekt již cílí o úroveň výše a chce podporovat 
vznikající komunitní spolky, politické strany a studenty. Občanská společnost zde je mladá, lidé nemají 
mnoho zkušeností s vedením organizace, finančním řízením či tvorbou strategie. ADRA proto bude pro 
představitele těchto organizací pořádat školení, workshopy, návštěvy jiných rozvojových projektů, 
výměnné pobyty, plánována je například i studijní cesta do ČR. Založen bude také fond, ze kterého 
budou moci organizace získat počáteční prostředky na své projekty. 

 

16. 3. 2012 

Ústecký kraj jednal v Berlíně o cyklostezce Labe 

U příležitosti konání veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín 2012 se minulý týden sešli zástupci 
nejvýznamnějších německých a českých subjektů, které se starají o rozvoj Labské cyklostezky. 
Oblíbenost této mezinárodní spojky neustále roste. Aby byla nejen oblíbená turisty, ale i rájem pro 
podnikatelské aktivity, je třeba propojit marketing a propagaci stezky přes státní hranici. 

Společný marketing a návrhy konkrétních propagačních aktivit byly tématem jednání českých a 
německých organizací a subjektů, které se starají o cyklostezku Labe. Na veletrhu cestovního ruchu 
ITB Berlín 2012 se sešli v pátek na stánku Svobodného státu Sasko zástupci IHK Magdeburg, 
Turistického svazu Magdeburg, Turistického svazu Saského Švýcarska a koordinačního místa severní 
části cyklostezky Eltbtlaue-Wendland Touristik za německou stranu. Za české partnery byli přítomni 
za Ústecký kraj radní Radek Vonka, zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, německé zastoupení české centrály cestovního ruchu Czech Tourism a Nadace Partnerství. 

 

 

   

  160



16. 3. 2012 

Zástupci Kraje Vysočina prodloužili partnerskou smlouvu se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny 

Dnes v dopoledních hodinách hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Ivan Ivanovič Baloha, předseda 
Zakarpatské oblastní rady Ukrajiny stvrdili svými podpisy smlouvu o pokračování partnerství mezi 
oběma partnerskými regiony na dobu neurčitou. Dalším významným dnes podepsaným dokumentem 
je partnerská smlouva mezi městy Pelhřimov, Mukačevo. „Od roku 2008, kdy se obě oblasti staly 
partnery, došlo k důležitým výměnám zkušeností a na zakarpatské straně se zrealizovaly projekty za 
několik desítek milionů korun. Podle stanovených strategických cílů Zakarpatské oblasti jsou finanční 
prostředky věnované Vysočinou investovány především do oblasti školství, sociální a zdravotní péče, 
kultury a cestovního ruchu,“ okomentoval Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. 

Společně se delegace účastní i skupina senátorů, která zastupuje Sdružení přátel Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny. Členy sdružení je 38 senátorek a senátorů, kteří se přihlásili k přátelství a individuální 
podpoře bývalého území Podkarpatské Rusi. Za tímto účelem bylo podepsáno Memorandum o 
spolupráci mezi sdružením senátorů a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, které za senátory podepsal 
čestný předseda sdružení Miloš Vystrčil a za Zakarpatskou oblast Ukrajiny předseda Ivan Ivanovič 
Baloha. 

 

16. 3.2012 

Představitel Doněcké oblasti jednal s vedením Moravskoslezského kraje 

V pátek 16. března 2012 proběhlo za účasti náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Mariana 
Lebiedzika a náměstka hejtmana pro cestovní ruch Jiřího Vzientka setkání s předsedou Doněcké 
oblastní rady Andrejem Fedorukem.  

Hlavním účelem návštěvy bylo projednání další spolupráce na základě Memoranda o spolupráci 
uzavřeného v roce 2011 mezi MS krajem a Doněckou oblastí. Již od roku 2009 probíhá mezi těmito 
regiony intenzivní spolupráce. Bylo zorganizováno několik společných akcí jako například prezentace 
MS kraje v Doněcku zaměřená na cestovní ruch nebo obchodní mise, která napomohla navázání 
kontaktů místním podnikatelům. V prosinci roku 2011 vzniklo v Doněcku také Zastoupení MS kraje 
a SM Ostravy, jehož vedením byl pověřen Antonín Murgaš. 

Během jednání předseda Fedoruk zdůraznil skutečnost, že naše kraje jsou si z hlediska průmyslové 
tradice velice podobné. Uvedl, že region se snaží podporovat průmyslové výrobce v nahrazování 
starých technologií za nové a snaží se zastavit průmyslové výroby, které jsou zastaralé a neekologické. 
Doněcký region má také snahu o přeměnu svého image – z „černého“ kraje na kraj „plný zeleně“. 
V tomto směru by od MS kraje rádi získali cenné zkušenosti. Zároveň přivítal možnost společně 
realizovat projekty, které by byly financovány z fondů EU či jiných zdrojů. 

V létě tohoto roku oslaví město Doněck 80. výročí od svého založení. Ve městě proběhnou velké oslavy 
a umělecké skupiny z MS kraje budou mít možnost se na těchto oslavách prezentovat. V dubnu 
proběhne v Doněcku akce „Czech Business Days“ a o pár dní později pak podnikatelská mise zástupců 
Doněcké oblasti a podnikatelů v oblasti komunálního hospodářství do MS kraje. 
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18. 3. 2012 

Prezident MVČK bude v Moskvě jednat o humanitární situaci v Sýrii  

Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) Jakob Kellenberger se v pondělí 19. března 
setkal s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. J. Kellenberger navštívil Moskvu ve 
věci humanitární situace v Sýrii a s cílem osvětlit ministru Lavrovovi práci MVČK a Syrského 
Červeného půlměsíce, která byla učiněna od počátku nepokojů před rokem. Návštěva se koná v 
kontextu zhoršující se humanitární situace v Sýrii. „Humanitární situace v Homsu, Idlibu, Hamě, 
Deraa a dalších oblastech zasažených nepokoji zůstává extrémně obtížná a může se dále zhoršit. Lidé v 
těchto oblastech trpí již po řadu měsíců, zejména jsou situací postiženy ženy a děti,“ uvedl prezident 
MVČK J. Kellenberger. „Nezbytným zůstává každodenní zastavení palby na dobu alespoň dvou hodin, 
aby mohly být bezpečně evakuováni ranění a mohla být zranitelným osobám poskytnuta rychlá 
pomoc,“ dodal prezident MVČK. „Mezinárodní výbor ČK žádá jednoznačný příslib všech zúčastněných 
učinit toto zastavení palby, aby mohla být poskytnuta neodkladná pomoc potřebným osobám.“ Dále 
J.Kellenberger dodal: „předmětem zájmu Mezinárodního výboru ČK jsou zejména zranitelné osoby, 
jako jsou lidé zbavení svobody v souvislosti s boji a osoby raněné, nemocné a vyžadující zdravotní péči. 
Je věcí nejvýše urgentní, aby MVČK byl schopen rozšířit své pomocné a ochranné aktivity tak, aby 
odpovídaly potřebám těchto osob.“ MVČK oslovuje všechny, kdož mohou mít pozitivní vliv na jeho 
práci v Sýrii. J.Kellenberger navštívil Sýrii v červnu 2011, kdy jednal se syrským prezidentem Al-
Assadem. Od té doby pokračují v Sýrii i zahraničí pravidelná jednání se syrskými úřady a příslušníky 
opozičních skupin.  

 „Nestranné, neutrální a nezávislé humanitární aktivity umožnily Mezinárodnímu výboru ČK a 
Syrskému ČP pomoci tisícům lidí v oblastech zasažených boji. Potřebujeme však učinit  

mnohem více,“ uzavřel J.Kellenberger. Od počátku nepokojů, které vypukly před rokem, poskytl 
MVČK a Syrský ČP potraviny, léky a další nezbytné životní potřeby tisícům osob. 

 

19. 3. 2012 

Jihomoravský hejtman přijal slovinskou velvyslankyni  

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes v pondělí 19. března 2012 přijal velvyslankyni 
Republiky Slovinsko Smiljanu Knez. 

"Ve Slovinsku vidíme velký potenciál, proto bychom byli rádi, kdyby ve Vaší zemi našel Jihomoravský 
kraj svého partnera," řekl na úvod jednání hejtman Michal Hašek. 

Tématem jednání byly možnosti budoucí spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a dále v oboru 
vinařství. Na dnešní jednání naváže setkání hejtmana Michala Haška a velvyslankyně Smiljany Knez v 
rámci stavebního veletrhu, kde se oba zúčastní jednání jihomoravských a slovinských podnikatelů a 
firem a podpoří jejich snahy navázat vzájemné vztahy. 
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20. 3. 2012 

Dar amerického velvyslanectví Severočeské vědecké knihovně 

Z rukou Roberta Zimmermana, rady Velvyslanectví USA v České republice pro kulturu a tisk, převzal 
minulý týden Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace Ústeckého kraje, dar více než 200 titulů ‘zlatého fondu’ amerického písemnictví ve všech 
hlavních žánrech, od jeho počátků do současnosti. 

Kolekce knih nese název Library of America (LOA) a byla založena v roce 1979 podle vzoru francouzské 
Biblotheque de la Pléiade. Peníze na zahájení činnosti získala od Národní nadace pro společenské vědy 
a z Fordovy nadace. První knihu vydala LOA v roce 1982 a od té doby postupně vyšlo 220 svazků a 
nabídka je každým rokem rozšiřována o další díla. Hlavním posláním LOA je ochrana a zachování 
amerického literárního dědictví a jeho trvalé zpřístupnění co nejširší čtenářské obci. 

 

20. 3. 2012 

Sdružení cestovního ruchu na cestě za partnerstvím v regionu 
Neisseland – Českolipsko 

Sdružení Českolipsko zahájilo společná setkávání subjektů cestovního ruchu dne 13. března 2012 
v prostorách sklárny Ajeto v Lindavě. První produktový seminář byl tematicky zaměřen na Kulturu & 
dějiny, Řemesla & tradice a regionální výrobky.  

Za celý aktivní region Neisseland – Českolipsko se semináře zúčastnilo téměř 50 osob, mezi nimiž 
nechyběli zástupci turistických informačních center, zástupci kulturních zařízení a ostatní subjekty 
působící v cestovním ruchu. 

„Kromě zajímavých přednášek zaměřených na turistickou nabídku regionu byla na programu také 
exkurze ve sklárně Ajeto Lindava a na závěr celého školení si zájemci mohli vyzkoušet pod odborným 
dohledem foukání skla,“ uvedla koordinátora projektu na české straně. Jana Nastoupilová. 

 

21. 3. 2012 

Českosaské UNESCO projde první zkouškou ohněm 

Zástupci kanceláře saského landráta, koordinátor SPD AG Euroregion Elbe/Labe, zástupci Ústeckého 
kraje, destinační agentury České Švýcarsko o.p.s. a Správy Národního parku České Švýcarsko se sešli 
na začátku března na děčínském zámku, aby projednali harmonogram dalších kroků v podání žádosti o 
zápis Českosaského Švýcarska na předběžný seznam světového dědictví UNESCO. 
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21. 3. 2012 

Bilanční konference k projektu „My jsme Evropa!“ za účasti zástupců 
Plzeňského kraje 

V Regensburgu se uskutečnila bilanční konference k projektu „My jsme Evropa!“, na které se 
zhodnotily nejdůležitější přeshraniční aktivity. „Jedná se o důležitý impuls pro další projekty“, shodl se 
prezident IHK Regensburg Peter Esser s přítomnými politickými zástupci z obou zemí,- bavorskou 
ministryní pro evropské záležitosti Emilií Müller, náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ivem 
Grünerem, hejtmankou Horní Falce Brigittou Brunner a předsedou představenstva Krajské 
hospodářské komory Plzeňského kraje Zdeňkem Mužíkem. 

 

22. 3. 2012 

Podpis Memoranda k projektu transevropské dopravní sítě 

Dnes 22. března 2012 bylo slavnostně podepsáno memorandum, jehož obsahem je společná podpora 
požadavku Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje na zařazení koridoru Ostrava – 
Žilina do transevropské dopravní sítě TEN-T. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman 
Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, predseda Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár a 
další představitelé obou krajů. 

Hlavním pojmem v projektu Transevropské dopravní sítě jsou multimodální dopravní koridory 
rozdělené podle dopravního významu na jádrovou a globální síť. Jedná se o široce vymezené pásy 
(koridory) v území, které definují hlavní dopravní a logistické směry bez ohledu na druh dopravy. V 
říjnu loňského roku byl zveřejněn návrh nového nařízení EU, které má za cíl vymezit a postupně 
vybudovat komplexní a integrovanou Transevropskou dopravní síť s 27 evropskými uzly do konce roku 
2030. 

Moravskoslezský kraj se nachází na historické evropské obchodní cestě sever - jih, která pohybem 
zboží, osob i kapitálu mimo centrum státu dlouhodobě ovlivňuje jeho hospodářský i společenský vývoj. 
Své rozvojové plány kraj zpracoval do koncepčního materiálu rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje. Jeho návrhy vycházejí z dominance severojižní (baltsko - adriatické) 
evropské osy. 

„Takto vymezenou severojižní osu koncepčně vnímáme jako prioritní rozvojovou osu kraje hlediska 
dopravy a dopravní infrastruktury i z hlediska širšího hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje. 
Stanovisko k rozvoji transevropské dopravní sítě (TEN-T) je klíčovou otázkou pro vytváření budoucích 
podmínek pro ekonomický rozvoj jednotlivých krajů a jejich vzájemných vazeb v evropských 
regionech, se kterými vytvářejí společný ekonomický prostor," komentoval hejtman kraje Jaroslav 
Palas. 

 

26. 3. 2012 

Památník čtyřem spojeneckým pilotům 

Před 68 lety, 25. března 1944, se podařilo ze zajateckého tábora v dnes již polském Zaganu uprchnout 
76 zajatým spojeneckým letcům. Čtyři z nich se dostali až do Čech, byli ale zajati a kdesi na Mostecku 
pak koncem března popraveni gestapem. 
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Na památku této události byl na mosteckém hřbitově slavnostně odhalen pomník – jsou na něm 
napsána čtyři jména: Angličana Leslieho G. Bulla, Poláka Jerzyho T. Mondscheina a Australanů 
Reginalda V. Kieratha a Johna E. A. Williamse. Vzpomínkové sobotní akce se zúčastnili vedle několika 
rodinných příslušníků všech čtyř spojeneckých letců také hosté z celé země, představitelé 
velvyslanectví Polska a Velké Británie i čeští veteráni RAF.   Za Ústecký kraj položili květiny 
k symbolickému pomníku členové krajského zastupitelstva – Petr Husák, Oldřich Bubeníček a 
Stanislav Rybák. Mezi několika hosty, kteří na pietním aktu na mosteckém hřbitovu promluvili, byl 
také krajský zastupitel O. Bubeníček.  

Památník vznikl díky iniciativě Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské a byl postaven z 
peněz sponzorů a dárců.  

 

29. 3. 2012 

Olomoucký kraj podporuje projekci českých filmů v Bruselu  

Olomoucký kraj se zapojil do celoroční propagace českých filmů v Bruselu, v rámci které budou během 
letošního roku mezinárodnímu publiku představeny úspěšné české filmy natočené v uplynulých 
dvaceti letech. Mezi nimi nebudou chybět filmy Je třeba zabít Sekala, Samotáři nebo Tajnosti. Akce má 
přiblížit českou kulturu místnímu publiku. Olomoucký kraj se na ní finančně podílí. 

„Prezentací české kultury v zahraničí se chceme dostat do povědomí mezinárodního publika, které 
v Bruselu žije. Od poznávání českého jazyka a kultury může být kousek k návštěvě naší země a regionu, 
což je také jedním z cílů naší účasti na této akci,“ zdůraznil náměstek hejtmana Michael Fischer. 

Promítání českých filmů v Bruselu se koná každé poslední pondělí v měsíci. Akci zastřešuje České 
centrum v Bruselu.  

 

26. 3. 2012  

Lékaři bez hranic zahajují masivní kampaň proti malárii ve třech 
provinciích Konga 

Několik oblastí v Demokratické republice Kongo (DRC) čelí závažné epidemii malárie. Týmy Lékařů 
bez hranic podporované konžským ministerstvem zdravotnictví působí ve třech provinciích. Lékaři bez 
hranic už v provinciích Maniema, Equateur a Orientale ošetřili více než 17.000 lidí. 
Malárie je v DRC nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok zabije nemoc přenášená komářím bodnutím 
18.000 dětí mladších pěti let. 
Přesné příčiny současné epidemie jsou stále nejasné. Zdravotní systém v DRC nedokáže s epidemií 
účinně bojovat kvůli nedostatku zdrojů, infrastruktury a odborně vyškoleného personálu. 
Přísun krizové zdravotní pomoci do nedostupných oblastí je značnou logistickou výzvou. „Vesnice, ve 
kterých působíme, jsou většinou po silnici nedostupné. Naše týmy a zásoby do oblasti putují na 
motorkách, kánoi nebo pěšky,“ vysvětluje Carole Coeur, projektový koordinátor Lékařů bez hranic.  
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27. 3. 2012 

Český spisovatel Petr Sís oceněn v Boloni 

Spisovatel a výtvarník Petr Sís získal minulý týden na mezinárodním knižním veletrhu v italské Boloni 
prestižní Cenu Hanse Christiana Andersena za ilustraci. 

Jde o nejvyšší mezinárodní ocenění v žánru literatury pro děti a mládež. Sís přitom nezískal v Boloni 
ocenění poprvé: v roce 2004 obdržel hlavní cenu v kategorii populárně-naučné literatury za publikaci 
Strom života, před čtyřmi lety zvítězila ve stejné kategorii jeho kniha Zeď. 

V minulosti získali Cenu H. Ch. Andersena z českých autorů Květa Pacovská a Jiří Trnka. 

 

27. 3. 2012 

Člověk v tísni pomáhá v Kambodži 

Po nejhorších povodních za posledních deset let pomohl Člověk v tísni dosud vyčistit nebo opravit 141 
studní. Více než osm tisíc nejchudších lidí v zasažených oblastech tak má opět přístup k nezávadné 
vodě. 

 „Rozhodli jsme se vyčistit studny především v nejchudších vesnicích. Lidé, kteří počítají každý dolar, 
by si nemohli sami opravu nebo čištění dovolit,“ říká vedoucí kambodžské mise společnosti Člověk 
v tísni Petr Schmied. Voda je přitom důležitá nejen na pití a vaření, ale i na zavlažování. V celé 
Kambodži, a na vesnicích především, je základem obživy zemědělství. 

 Společnost Člověk v tísni díky penězům z Evropské komise začala čistit v Kambodži studny hned po 
tom, co opadla voda. „Prvním lidem jsme pomohli k čisté vodě v druhé polovině ledna. Začali jsme 
v okrese Rolea Pha’er, kde jsme vyčistili a opravili 43 studen. Ve většině případů stačilo vyměnit 
některou ze součástí pumpy, odstranit kartáčem nečistoty a na závěr použít chlor,“ popisuje Veronika 
Šťastná ze společnosti Člověk v tísni, která má popovodňovou pomoc v Kambodži na starosti.  

Češi pracovali společně s kambodžskými kolegy hned ve čtyřech okresech, Kampong Chhnang, 
Kampong Tralach, Rolea Pha'er a Boribo, které povodeň výrazně postihla. Než mohli začít čistit 
studny, ve spolupráci s místními zdravotními středisky a dalšími neziskovými organizacemi 
distribuovali potraviny, tablety na čištění vody, mýdla, plachty, kanystry, moskytiéry a léky na průjem. 

  

29. 3. 2012 

ADRA pomáhá v Bangladéši 

Ve středu 28. 3. odstartoval týdenní pilotní projekt ADRA o. s., slevového portálu www.slevomat.cz 
a předního výrobce fotoknih www.bontia.cz. Jeho cílem je ukázat alternativní způsob pomoci 
a nabídnout zákazníkům vedle nákupu služby také zcela transparentní možnost přispět na dobrou věc: 
základní vzdělání pro děti v bangladéšských slumech. 
 
Ve slumech bangladéšské metropole Dháka žijí téměř čtyři miliony lidí. Přicházejí sem většinou 
s nadějí na lepší život z venkova a doufají, že ve městě seženou práci a obživu. Přistěhovalci ale 
většinou končí ve slumech, kde jim schází základní hygienické zázemí, přístup k pitné vodě, zdravotní 
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péče i možnost vzdělávání pro jejich děti.  Mnoho dětí ze slumů tráví čas přebíráním odpadků nebo 
žebráním. To je příběh, který za etiketami drahého oblečení šitého v Bangladéši nehledáme; skutečný, 
každodenní příběh rodin, které uvízly v bludném kruhu chudoby. Škola se tak pro děti ze slumů stává 
téměř jediným místem, kde se mohou rozvíjet a kde mohou být dětmi.  

 

 

30.30.2012 

Velvyslanci pobaltských republik navštívili Kraj Vysočina 

V rámci neformálního setkání podnikatelů se zástupci Česko – Pobaltské obchodní komory, které 
proběhlo pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje Martina Hyského, poctili svou 
návštěvou Kraje Vysočina také velvyslanci dvou pobaltských republik, estonský velvyslanec JE Lembit 
Uibo a velyvslanec Litevské republiky JE Aurimas Taurantas. 

 Fórum se uskutečnilo dne 30. dubna 2012 na půdě sídla Kraje Vysočina za přítomnosti představitelů 
Kraje Vysočina, hospodářské komory a Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest. 
Přítomní se seznámili s hospodářským prostředím obou pobaltských republik a s možnostmi navázání 
spolupráce s tamními podnikatelskými subjekty. Proexportní aktivity do Pobaltí zastřešuje Česko – 
Pobaltská obchodní komora, jejíž zástupci se zaměřili na identifikaci oblastí podnikání, které by mohly 
být v budoucnu v Pobaltí pro české firmy lukrativní. Velmi zajímavou částí setkání bylo vystoupení 
zástupce České proexportní banky, který představil finanční produkty tohoto bankovního domu 
zaměřené na podporu nejen exportu, ale výrobního procesu exportovaných výrobků a dokonce i 
zahraničního importéra. Obchodní politika této banky se v poslední době obrací směrem k malému a 
střednímu podnikání a pomáhá tak posílení konkurenceschopnosti tohoto stěžejního segmentu 
českého podnikatelského prostředí. Představena byla rovněž nabídka podnikatelské mise, kterou 
připravuje Česko – Pobaltská hospodářská komora v dubnu letošního roku 

 

30. 3. 2012 

Návštěva vladyky Antonije z Bulharské pravoslavné církve  

Na pozvání Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa přicestoval v úterý 28. února 2012 Jeho 
Přeosvícenost vladyka Antonij, biskup konstantinský, vikář Jeho Vysokpřeosvícenosti Simeona, 
exarchy Bulharské pravoslavné církve pro Střední Evropu, v podvečerních hodinách do Prahy. 
Následující den 29. února spolusloužil s vladykou metropolitou, místním duchovním správcem mitr. 
prot. Vasilem Stojkou, mitr. prot. Mgr. Jánem Novákem, prot. Mgr. Plamenem Todorovem, 
arcidiákonem Vasilem Bučukem, protodiákonem Vasilem Čerepkem a diákonem Vitalijiem Pipašem 
první letošní sv. liturgii Předem posvěcených Darů v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi 
v Praze 2. Po sv. liturgii byl vladykou metropolitou obdarován ikonou sv. Rostislava, knížete 
velkomoravského. Odpoledne pak četl Veliký postní kánon sv. Ondřeje Krétského v chrámu sv. 
Nikolaje v Praze 6 – Bubenči. 
Ve čtvrtek 1. března v 11°° hod. se modlil spolu s metropolitou Kryštofem a dalšími duchovními 
panichydu za padlé v osvobozenecké válce na konci 19. století v katedrálním chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje v Resslově ul. v Praze 2, kterou vedl prot. Mgr. Plamen Todorov. Panichidy se účastnila také 
Její Excellence chargé ď affaires Bulharského velvyslanectví paní Elena Dimitrovova spolu s kulturní 
attaché paní Gorjanou Lenkovou. Odpoledne se vladyka Antonij spolu s otcem Plamenem zúčastnil 
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kulturního pásma k oslavě státního svátku ve společenském středisku Bulharské republiky. Návštěva 
přispěla k upevnění vztahů mezi našimi bratrskými církvemi. 

 

31. 3. 2012 

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sešli v Praze 

Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který uspořádaly největší 
české neziskové organizace už v sobotu 31. března 2012 na půdě Karlovy univerzity v Praze. 
Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se 
týkají humanitární pomoci. Sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, 
vysokých škol a médií. 

Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupili v jednotlivých panelových diskuzích s odborným i 
obecným zaměřením, odděleně pro odbornou i laickou veřejnost. Rozvinuli debatu o bezpečnostních 
otázkách, o nakládání s finančními prostředky od dárců, o nových technologiích a inovacích nebo o roli 
nebo odpovědnosti médií v  humanitárních krizích. 

 

31. 3. 2012 

Na mikulovském zámku byla zahájena výstava o Janu Adamovi I. z 
Lichtenštejna 

Radní Jihomoravského kraje Oldřich Ryšavý spolu s vládnoucím knížetem Janem Adamem II. z 
Lichtenštejna zahájili v sobotu dne 31. března 2012 na zámku v Mikulově výstavu „Jan Adam I. z 
Liechtensteina (1657 – 1712) ekonom, politik a mecenáš“. 

Radní Ryšavý na vernisáži připomněl, že právě díky aktivitě Jan Adama I. byla před tři sta lety spojena 
panství, která vytvořila dnešní Lichtenštejnské knížectví. „Je příznačné, že si osobnost tohoto 
aristokrata připomínáme právě v prostorách mikulovského zámku, kde mělo počátky působení rodu 
Lichtenštejnů na jižní Moravě,“ zdůraznil Oldřich Ryšavý. 

Jan Adam II. při zahájení výstavy ocenil pozornost, kterou Regionální muzeum v Mikulově věnuje této 
velké postavě rodu Lichtenštejnů. 
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