
Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, 
kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l. 2005 – 2007. (Ve snaze o redukci objemu textu 
zabývajícího se bilaterálními vztahy ČR jsou, oproti minulým ročníkům Zprávy, tabulky s údaji o vzájemných ekonomických 
vztazích uvedeny pouze v případě 30 nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR.) Údaj „Podíl na celkových ukazatelích 
roku 2007 (%)“ je vztažen k souhrnným hodnotám zahraničního obchodu ČR v roce 2007. Údaje o zahraničních investicích 
zahrnují tři složky – základní jmění, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál (charakterizovaný především úvěrovými vztahy). 
Pokud se  
u položky objeví znak „minus“, znamená to: 

3. u přímých zahraničních investic do ČR pokles hodnoty investic dané země v ČR (např. zisk nebyl 
reinvestován v ČR, zahraniční podniky splácely dříve čerpané úvěry do zahraničí); 

4. u českých investic do zahraničí pokles hodnoty českých přímých investic v dané zemi (např. odprodejem 
základního jmění, vygenerováním hospodářské ztráty nebo poskytnutím úvěru mimo hranice hostitelské země). 

Souhrnné údaje o zahraničním obchodu ČR s dalšími zeměmi a celními územími neuvedenými v textu kapitoly II. 
Bilaterální vztahy ČR obsahuje tabulka „Zahraniční obchod České republiky v letech 2005 – 2007“ v oddílu PŘÍLOHY této 
publikace. 

5. Vztahy ČR k zemím subsaharské Afriky 

ANGOLA 
(Angolská republika) 

I když v roce 2007 nedošlo k žádnému setkání nejvyšších představitelů obou zemí, 

zůstávají vzájemné vztahy trvale na velmi dobré úrovni. Angola patří mezi osm prioritních 

zemí rozvojové spolupráce ČR na léta 2006-2010.  

Rozvojová spolupráce 

Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Čerpání v r. 
2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč) 

Centrum zemědělského vzdělávání 
v provincii Bié 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

2006-
2008 

6 084 16 200 Vzdělávání 

Zvýšení kapacit vzdělávací infrastruktury 
a zvyšování kvality vzdělávání žáků a 
studentů v provincii Bié 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

2006-
2008 

12 740 29 500 

Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

2006-
2009 

1 821 4 750 

Podpora místních komunit v rozvoji 
zemědělské prvovýroby 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

2007-
2009 

2 687 6 163 

Zemědělství 

Chov drůbeže  a tržní uplatnění 
zemědělských produktů v provincii Bié 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

2007-
2010 

1 600 15 000 

Celkem  24 932 71 613 
 

Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový rozpočet 
(v tis. Kč) 

Zachování biodiverzity Maiombe 
v provincii Cabinda (2. rok) 

ZÚ 
Luanda 

2007 350 x ZÚ 
Luanda 

Vybudování počítačové učebny (2. rok) ZÚ 
Luanda 

2007 300 x 

Celkem    650 x 



 

Vládní stipendia    
 Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů 13 9 1 
 

 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Angola 23 25 882 

 
BOTSWANA 
 (Botswanská republika) 

K rozvoji vzájemných vztahů s Botswanou přispěla v roce 2007 návštěva náměstkyně 

ministra zahraničních věcí H. Bambasové. Vedle projednání možností dalšího rozvoje relace, 

zejména v obchodní oblasti, byla s Botswanou projednána podpora kandidatuře ČR na místo 

nestálého člena RB OSN na léta 2008-2009. Úspěšně obě země spolupracují v oblasti školství 

(v ČR studuje na lékařské fakultě UK na vlastní náklady kolemdvaceti botswanských 

studentů) a zdravotnictví (v Botswaně působí skupina českých lékařů).  

Návštěvy představitelů ČR: 

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

H. Bambasové.  

BURKINA FASO 
Česká republika se v Burkině Faso angažuje zejména prostřednictvím rozvojové 

spolupráce. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Dovoz do ČR se šestinásobně zvýšil oproti roku 2006 na 170 tis. USD, vývoz ČR se 

naopak snížil na 600 tis. USD (polovina úrovně roku 2006).  

Hlavní vývozní komodity ČR: přístroje k filtraci a čištění vody, , antény televizních 

přijímačů, bavlněné tkaniny. 

Hlavní dovozní komodity ČR: bavlna, rostliny a semena pro parfumérské a lékařské 

účely. 



Rozvojová spolupráce 

 V závěru roku 2007 byla dokončena druhá, zatím závěrečná část projektu zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR na zavedení pitné vody v Tomě, jednom z regionálních měst 

Burkiny Faso. V letech 2004 – 2005 proběhla úvodní fáze projektu, při které byl nalezen 

dostatečně silný zdroj vody. Na tuto část projektu baly vyčleněna podpora české zahraniční 

rozvojové spolupráce ve výši 12,8 mil. Kč. Pro rok 2007 byla pro dokončení projektu 

přiznána částka 5 mil. Kč. Na projektu se kromě toho finančně podíleli i český realizátor, 

místní vodárenská společnost cca 5 mil. Kč a místní ministerstvo zemědělství. 

DŽIBUTSKO 
(Džibutská republika) 

 Česká a Džibutská republika udržují dlouhodobé přátelské vztahy, jejich politickou  

i ekonomickou dimenzi ovšem omezují zeměpisné faktory. Přesto lze povědomí džibutského 

obyvatelstva o ČR hodnotit jako poměrně dobré. K tomu významnou měrou přispívá 

existence Honorárního konzulátu ČR. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Jsou zanedbatelné; vývoz ČR činil 250 tis. USD (zápalky), dovoz byl nulový. 

Humanitární pomoc 

V červnu 2007 přispěla ČR Džibutské republice na odstranění následků vážné 

humanitární krize způsobené extrémním suchem částkou 400 tis. Kč. 

ETIOPIE 
(Etiopská federativní demokratická republika) 

V roce 2007 tradičně přátelské vztahy ČR s Etiopií oživila státní návštěva vedená 

prvním místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj ČR J. Čunkem. V jejím průběhu 

byla podepsána konvence o zamezení dvojímu zdanění. Ekonomický význam Etiopie podtrhl 

výrazný nárůst objemu obchodní výměny. Etiopským příspěvkem k dalšímu rozvoji 

vzájemných vztahů bylo jednostranné zjednodušení vízového režimu pro občany ČR.   

 



Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. – 27. 7. 2007 – oficiální státní návštěva vysoké ministerské delegace vedené 

prvním místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj J. Čunkem a složené 

z ministryně obrany ČR V. Parkanové, ministryně vlády D. Stehlíkové, náměstka ministra 

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

Delegaci doprovázela podnikatelská mise. 

Vzájemné ekonomické vztahy 
 

V roce 2007 vzrostl objem obchodní výměny čtyřikrát a Etiopie zůstává jedním 

z tradičních a historicky dlouhodobých odběratelů výrobků z ČR v subsaharské Africe.  

Bilaterální vztahy, existující od 20. let minulého století, jsou široké a přátelské. Předpokládá 

se, že význam této rozvíjející se a hospodářsky stabilní 85 milionové země jako partnera ČR 

na africkém kontinentě v budoucnu dále poroste. Celkové umístění Etiopie ve světové 

obchodní relaci ČR je zatím na 104. místě a obchodní bilance je ve prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: přístroje, proudové motory, kyanidy, sudy a nádrže, 

náhradní díly k potravinářským strojům, lustry, balicí technika, kotle, textilní a kožedělné 

stroje, ocel a železo, motorová vozidla 

Hlavní dovozní komodity ČR: káva, luštěniny, brambory, proudové motory k repasi, 

kůže a kožky, řezané květiny, ložní prádlo, obuv 

 

Rozvojová spolupráce 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Čerpání v r. 
2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový rozpočet 
projektu (v tis. Kč) 

Podpora implementace moderních 
vyučovacích metod do vzdělávacího 
systému Etiopie 

Člověk 
v tísni, o.p.s. 

2003-2007 4 364 23 175 Vzdělávání 

Rozšíření střední školy v Awasse a 
podpora studentů-sirotků AIDS 

Člověk 
v tísni, o.p.s. 

2007-2009 880 4 112 

Průzkum zdrojů vod se zaměřením na 
oblasti postižené suchem 

Aquatest, a.s. 2006-2008 2 200 2 200 Životní 
prostředí 

Zlepšení přístupu k pitné vodě v Alaba 
Special Woreda, Etiopie 

Člověk 
v tísni, o.p.s. 

2007-2009 162 6 610 

Celkem  7 606 36 097 
 
Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový rozpočet 
(v tis. Kč) 

ZÚ Addis 
Abeba 

Improvement of the Training and 
Production Capacity of Workshops 

ZÚ Addis 
Abeba 

2007 129 x 

Celkem    129 x 



 
Vládní stipendia    
Studijní programy Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů 4 7 4 
 
 
 
 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Etiopie 15 7 735 
 
Kulturní vztahy 

Česká republika se prezentací českých filmů Kytice a Výlet zúčastnila filmového 

festivalu zemí EU v Addis Abebě. Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Českou numismatickou 

 společností představilo k 50. výročí podpisu tzv. „Římských smluv“ tematickou výstavu 

„Hlavní města Evropy“. 

GAMBIE 
(Gambijská republika) 
 Česká republika nemá s Gambií nijak četné kontakty. V roce 2007 proto Gambii za 

účelem jistého oživení této relace navštívil náměstek ministra zahraničních věcí ČR  

D. Gladiš. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 5. – 6. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí ČR  

D. Gladiše k politickým a ekonomickým konzultacím s náměstkem ministra 

zahraniččních věcí Gambie O. Seca; náměstek ministra zahraničních věcí ČR 

projednal podporu kandidatury ČR do RB OSN a zdůraznil zájem ČR na zintenzivnění 

vzájemných ekonomických vztahů. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Dovoz byl v roce 2007 téměř nulový, stejně jako v předcházejícím roce. Vývoz z ČR 

se naopak zdvojnásobil a činil 950 tis. USD, z čehož vysílací přístroje pro rozhlas a televizi  

a ostatní přijímací zařízení představovaly většinu. 

 



GHANA 

(Ghanská republika) 

Těžištěm tradičně velmi dobrých vzájemných vztahů s Ghanou byla i v roce 2007 

ekonomická spolupráce. Pracovní návštěvou náměstka ministra zahraničí Ghany v Praze 

došlo v tomto roce i k jistému oživení dlouhodobě bezproblémových, avšak poněkud méně 

intenzivních politických vztahů.  

 

Návštěvy představitelů Ghanské republiky: 

• březen 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí, regionální 

integrace a NEPADu Akwasi Osei-Adjei. 

 

Vzájemné ekonomické vztahy: 
 

Těžištěm tradičně dobrých vzájemných vztahů s Ghanou byla i v roce 2007 

ekonomická spolupráce. Pracovní návštěvou náměstka ministra zahraničí Ghany v Praze 

došlo v tomto roce i k jistému oživení dlouhodobě bezproblémových, avšak poněkud méně 

intenzivních politických a ekonomických vztahů. Celkové umístění Ghany ve světové 

obchodní relaci ČR je na 102. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, kolové traktory, malá zahradní 

technika, strojní zařízení (i použité), ocel, pneumatiky, sklo, bižutérie, potraviny, sušené 

mléko, chemikálie, barvy, dětské pleny, svítidla, látky a oděvy, drobné spotřební zboží. 

Hlavní dovozní komodity ČR: tropické ovoce a ořechy, káva, kakao, kaučuk a dřevo. 

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 

Jak pro akademický rok 2006/2007, tak i pro akademický rok 2007/2008 využila 

Ghana nabídky čtyř vládních stipendií. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem třináct 

studentů z Ghany, z toho šest v bakalářském a sedm v magisterském studijním programu. 

V říjnu 2007 poskytla ČR Ghaně humanitární pomoc ve výši 1,5 mil. Kč ke zmírnění 

následků povodní v severních částech země. 

 



GUINEA-BISSAU  

(Republika Guinea-Bissau) 

Projevem zájmu ČR o dění v subsaharské Africe a zároveň pokusem o intenzivnější 

vzájemné vztahy s Republikou Guinea-Bissau byla pracovní návštěva náměstka zahraničních 

věcí D. Gladiše počátkem června 2007, v rámci které projednal s ministerským předsedou  

M. Dafá Cabim podporu české kandidatury do RB OSN. Ministerský předseda  Cabi vyjádřil 

zájem o pokračování stipendijního programu ČR pro Guineu-Bissau a v souvislosti 

s navazující spoluprací Guineje-Bissau s EU v oblasti reformy bezpečnostního systému  

i o spolupráci s ČR ve vzdělávání bezpečnostních složek. 

Návštěvy představitelů ČR:  

• 3.- 5. 6. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí ČR D. Gladiše k politickým 

a ekonomickým konzultacím s ministerským předsedou Martinho Dafá Cabi; náměstek 

ministra zahraničních věcí ČR projednal podporu kandidatury ČR do RB OSN  

a ministerský předseda M. D. Cabi požádal o rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání, 

včetně bezpečnostních složek. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Dovoz byl téměř nulový (ČR přestala dovážet i minimální množství kávy jako 

v předcházejícím roce). Vývoz ČR se výrazně snížil a činil pouhých 14 tis. USD (oproti 

desetinásobku roku 2006). Jedinou vývozní komoditou byly pneumatiky. 

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byly Republice Guinea-Bissau poskytnuty jako projev dlouhodobé 

orientace vlády ČR na spolupráci v sektoru vzdělávání dvě vysokoškolská stipendia.   

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

V roce 2007 došlo k dalšímu prohloubení a upevnění vztahů s Jihoafrickou 

republikou, která si s velkým odstupem udržela pozici nejdůležitější relace v subsaharské 

Africe. V tomto roce ještě pozitivním způsobem doznívala historicky první státní návštěva 



prezidenta České republiky v JAR z prosince 2006, která byla zároveň první státní návštěvou 

hlavy státu ze střední Evropy v Jihoafrické republice po skončení období apartheidu. Navíc 

proběhlo pět významných návštěv v oblasti zahraničních a vnitřních věcí, průmyslu  

a obchodu, kultury a parlamentních styků. Návštěva ředitele Národní galerie přispěla 

k prohloubení vztahů v oblasti kultury.  

Návštěvy představitelů ČR: 

• 4. - 6. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí 

H. Bambasové;  

• 22. - 26. 8. 2007 - oficiální návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální 

politiky Senátu PČR, vedené místopředsedou Senátu PČR J. Šnebergrem.  

Návštěvy představitelů Jihoafrické republiky: 

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

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

Vzájemné ekonomické vztahy 

V roce 2007 si Jihoafrická republika upevnila pozici nejvýznamnějšího obchodního 

partnera České republiky v rámci celého afrického kontinentu. Vzájemný obchodní obrat 

zaznamenal nárůst. Celkové umístění JAR ve světové obchodní relaci ČR je na 40. místě  

a obchodní bilance ve prospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: zařízení k automatickému zpracování dat, díly  

a součásti motorových vozidel, elektrická zařízení, papír, lepenka a výrobky z nich, stroje  

a zařízení, hotové výrobky 

Hlavní dovozní komodity ČR: textilní vlákna(vlna), stroje a zařízení, ovoce, železo  

a ocel, neželezné kovy a kůže a kožené výrobky 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR a Nadací pro státní výzkum JAR 

o spolupráci v oblasti vědy a technologie, Praha, 27. 4. 2007.  



Kulturní vztahy 

Ve dnech 20. - 25. 3. 2007 pobýval v JAR na pracovní návštěvě ředitel Národní 

galerie v Praze prof. M. Knížák, jenž byl prvním vysokým představitelem ČR z oblasti 

kultury, který Jihoafrickou republiku v posledních několika letech navštívil. Během pobytu 

navštívil Národní galerii v Kapském Městě, Arts Gallery v Pretorii a řadu soukromých galerií 

a ateliérů v Pretorii, Johannesburgu a Kapském Městě. Byl přijat ministrem kultury a umění 

JAR P. Jordanem. 

Hlavní kulturní akcí v roce 2007 v JAR bylo turné cimbálové muziky Slovácko ml. 

z Mikulčic, pro kterou bylo připraveno celkem osm vystoupení v Kapském Městě a v Pretorii. 

Představením filmu Želary se ČR zúčastnila Filmového festivalu EU. Na festivalu klasických 

filmů v Goethe Institutu v Johannesburgu byl uveden film Hoří, má panenko.  

V oblasti přímých meziškolských vztahů úspěšně pokračuje spolupráce mezi 

Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Potchefstroomu. Zájemcům o studium českého jazyka 

jsou Velvyslanectvím ČR zprostředkovávány kontakty na Letní školu slovanských studií 

v Praze a na krajanské kurzy češtiny v Dobrušce.  

KEŇA 

(Keňská republika) 

Bezprostředně po propuknutí nepokojů v Keni po prezidentských volbách v prosinci 

2007 ČR jako členská země Evropské unie vyjádřila ve společných závěrech Rady EU pro 

vnější vztahy své znepokojení nad nestabilitou a nejistotou v zemi a projevila lítost nad 

ztrátami na životech. Odsoudila projevy násilí a vyzvala politické vůdce k politickému řešení 

krize.  

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 4. – 10. 2. 2007 - návštěva náměstků ministra životního prostředí K. Bláhy a J. Dusíka 

na zasedání 24. řídící rady UNEP.  



Vzájemné ekonomické vztahy 

Keňská republika patří k významnějším obchodním partnerům České republiky 

v subsaharské Africe. Celkové umístění Keni ve světové obchodní relaci ČR je na 120. místě 

a obchodní bilance ve prospěch ČR. Obchodní obrat má mírně vzrůstající tendenci.  

Hlavní vývozní komodity ČR: reaktory, elektronické přístroje, plasty, sklo, díly pro 

letadla, nábytek. 

Hlavní dovozní komodity ČR: živé rostliny, káva, čaj, textilní vlákna, ovoce, vlna 

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 

V roce 2007 došlo k otevření další části rekonstruované nemocnice v Itibo. 

Na akademický rok 2007/2008 byla Keni poskytnuta dvě stipendijní místa. Celkem 

koncem roku 2007 studovalo v ČR dvanáct studentů, dva v bakalářském a deset 

v magisterském studijním programu 

Kulturní vztahy 

Česká republika navázala na tradici z minulých let a zapojila se do účasti na 

Evropském filmovém festivalu prezentací filmu  Nuda v Brně.  

KONGO 
(Demokratická republika Kongo) 

Povýšení vedení  Zastupitelského úřadu ČR v Kinshase na úroveň velvyslance v roce 

2007 výrazně napomohlo dalšímu rozvoji vztahů s DRK. Také uklidnění situace v DRK po 

úspěšných demokratických volbách a ustavení vlády a vedení provincií přispělo k posílení 

spolupráce mezi ČR a DRK v roce 2007 a přineslo četné ekonomické impulsy.  

Vzájemé ekonomické vztahy 

Demokratický vnitrostátní vývoj a tendence nové konžské vlády v oblasti 

ekonomických programů, včetně zavádění urychleného programu obnovy konžského 



hospodářství, dávají předpoklad prohloubení obchodních relací s ČR. Celkové umístění DRK 

ve světové obchodní relaci ČR je na 147. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: oděvy, pneumatiky a kordy, elektronická zařízení, 

náhradní díly k energetickým zařízením 

Hlavní dovozní komodity ČR: dřevo a kobalt 

Humanitární a rozvojová pomoc 

Kromě individuálních a jednorázových akcí lze pokládat za velice důležitý projekt 

„Adopce na dálku“ Arcidiecézní charity Praha, do něhož bylo dosud začleněno přes 200 dětí 

z nejchudších rodin žijících ve čtvrti Makala v Kinshase, a spoluúčast Arcidiecézní charity 

Praha při výstavbě Collége St. Christiane ve čtvrti Makala v Kinshase. 

Česká republika rozvíjí s DRK také spolupráci v oblasti vzdělávání. V rámci 

stipendijního programu studovalo koncem roku 2007 v ČR celkem dvanáct studentů, z toho 

sedm v bakalářském a pět v magisterském studijním programu.  

LIBÉRIE 
(Liberijská republika) 

 Vztahy ČR s Libérií nejsou v současné době příliš rozvinuté. ČR participuje na misi 

OSN UNMIL. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Dovoz do ČR činil 4 mil. USD, tedy polovinu oproti roku 2006; tradiční dovozní 

komoditou byl přírodní kaučuk. Vývoz z ČR se zdvojnásobil a činil 1 mil. USD; hlavními 

vývozními komoditami byly motorová vozidla a obnošené oděvy. 

Působení českých vojáků/pozorovatelů 

 V rámci mise OSN UNMIL působí v Libérii v ročních pracovních intervalech vždy 

pět českých policistů, kteří se podílejí na přípravě a tréninku místních policejních složek. 



MALAWI 
(Malawiská republika) 
 V roce 2007 se prohloubily tradičně přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a zvýšilo se 

povědomí o ČR. Malawi jako jedna z nejchudších zemí subsaharské Afriky usiluje zejména  

o donorskou pomoc a rozvojovou spolupráci. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 27. – 28. 5. 2007 – oficiální jednání náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR  

H. Bambasové na ministerstvu zahraniččních věcí Malawi o bilaterální spolupráci  

a podpoře kandidatur. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Vzájemné ekonomické vztahy setrvávaly na úrovni předchozích let; vývoz ČR činil 

200 tis. USD, dovoz 4,2 mil. USD. 

 Hlavní vývozní komodity ČR:  díly a příslušenství k telekomunikačním přístrojům. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: tabák. 

Rozvojová spolupráce 

 Oficiální rozvojová spolupráce mezi ČR a Malawiskou republikou byla zatím 

ukončena projektem „Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče Sue Ryder“ v roce 2006. 

 Česká republika poskytla Malawiské republice v rámci transformační spolupráce 

jedno vysokoškolské stipendium pro univerzitní rok 2007/2008. 

MALI 
(Maliská republika) 

Česká republika vnímá Mali jako jednoho z důležitých partnerů v oblasti západní 

Afriky. Mali patří k tradičním obchodním partnerům ČR v západní části subsaharské Afriky  

a ČR nadále usiluje o prohloubení hospodářských styků. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemný obchod lze označit za stabilní, či mírně rostoucí. V roce 2007 vyvezla ČR 

do Mali zboží za 21,4 mil. USD a dovezla výrobky za 3,3 mil. USD. Jedná se o téměř totožný 

výsledek jako v roce 2006. ČR tradičně dodává maliským zákazníkům tkaniny (damašky), 

které jsou zčásti vyráběny z maliské bavlny (95 % z celkové hodnoty českého exportu). 

Téměř 90 % českého dovozu tvořila surová bavlna, která je dále v ČR zpracovávána. 

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 probíhal v Mali trilaterální projekt ČR, Lucemburska a Mali zaměřený na 

zásobování pitnou vodou v okrese Baroueli v maliské provincii Ségou. Projekt si stanovil za 

cíle obnovu zdrojů pitné vody, vybudování nových zdrojů pitné vody a výcvik a vybavení 

opravářů. Realizátorem projektu je maliské Regionální ředitelství pro vodní zdroje a energii, 

lucemburskou výkonnou institucí je agentura Lux-Development, participace ČR byla 

zajišťována prostřednictvím Rozvojového střediska ÚMV. Projekt bude ukončen ke konci 

rroku 2008. 

MOZAMBIK 
(Mozambická republika) 

K posílení přátelských vztahů mezi ČR a Mosambikem přispěla v roce 2007 návštěva 

náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasové. Vedle jednání o podpoře kandidatury 

ČR na místo nestálého člena RB OSN na léta 2008-2009 návštěva otevřela dveře pro další 

rozvojovou a hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Zájem ČR o spolupráci 

s Mozambikem potvrdilo i otevření Honorárního konzulátu ČR v Maputu během návštěvy 

paní náměstkyně.  

Návštěvy představitelů ČR: 

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

Humanitární pomoc 

Na jaře 2007 byla Mosambiku poskytnuta humanitární pomoc ČR obětem přírodních 

katastrof a výbuchu muničního skladu ve výši 1 mil. Kč.  



NAMIBIE 
(Namibijská republika) 

 Česká republika má s Namibií dlouhodobě vynikající vztahy. Vysocí namibijští 

představitelé vždy oceňují pomoc, kterou bývalé Československo poskytovalo organizaci 

SWAPO v jejím národně-osvobozeneckém boji. To se týkalo i výchovy několika desítek 

namibijských dětí, které dodnes hovoří česky a řada z nich působí v namibijských úřadech. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Vývoz z ČR činil 600 tis. USD, dovoz 1,6 mil. USD. Největší obchodní položkou ve 

vzájemné výměně ČR s Namibií je dovoz rybích produktů. Ostatní položky jsou objemově 

nevýznamné. 

Rozvojová spolupráce 

 Do konce roku 2007 patřila Namibie k největším příjemcům české rozvojové 

spolupráce v Africe. V říjnu 2007 byl ukončen projekt výstavby obuvnického závodu ve 

městě Okahandja (celkové náklady 24 mil. Kč) zahájením zkušební výroby. Dále pokračovala 

pomoc rodinám postiženým HIV/AIDS (Člověk v tísni, grant Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR) a přímá spolupráce mezi Polytechnic of Namibia a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Bylo poskytnuto jedno 

vysokoškolské stipendium. 

NIGÉRIE 
(Nigerijská federativní republika) 

V rámci subsaharské Afriky je Nigérie vzhledem ke svému politickému  

a hospodářskému potenciálu nejvýznamnějším partnerem České republiky v regionu 

Guinejského zálivu a po Jihoafrické republice je naším druhým nejvýznamnějším obchodním 

partnerem.  

Intenzita politických bilaterálních vztahů ve srovnání s rokem 2006, kdy Nigérii 

navštívili ministr zahraničních věcí C. Svoboda a prezident V. Klaus, a naopak do ČR zavítal 

nigerijský náměstek ministra obrany, mírně poklesla. V červnu Českou republiku společně 



navštívili tradiční nigerijští vládci, emír z Kano a jorubský král z Ile Ife. Prezident V. Klaus 

uspořádal na jejich počest pracovní oběd. Po státní návštěvě z prosince 2006 prezident  

V. Klaus opětovně navštívil Nigérii, tentokrát na pozvání prestižní nadace Osigwe Anyiam-

Osigwe. V Lagosu přednesl dne 29.11. 2007 přednášku na téma „Europe as a Strategic 

Partner in Harnessing African Capital“.  

Návštěvy představitelů České Republiky: 

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

Návštěvy představitelů Nigerijské federativní republiky: 

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

Ife. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

V roce 2007 byla Nigérie již tradičně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem 

České republiky v subsaharské Africe. Potenciál země pro odběr českého zboží však není 

zdaleka využit. V červnu 2007 byly podepsány významné kontrakty na dodávky a opravy 

letecké techniky a na zabezpečení nigerijského vzdušného prostoru a letišť. Obchodní výměna 

z pohledu uplynulých deseti let kontinuálně roste a je charakteristická výrazným saldem ve 

prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, čepelky, díly přístrojů a zařízení, 

konstrukce, plechy, tyče, klobouky, transformátory, přenosová zařízení, regulační  

a ovládací přístroje. 

Hlavní dovozní komodity ČR: kaučuk, bavlna a káva. 

Rozvojová spolupráce 

Česká republika poskytla Nigérii v rámci rozvojové spolupráce pro akademický rok 

2007/2008 tři stipendia ke studiu na českých vysokých školách. 



SENEGAL 
(Senegalská republika) 

Česká republika a Senegal udržují dlouhodobě přátelské vztahy. Přestože se během 

roku 2007 neuskutečnily významné návštěvy na vysoké a nejvyšší politické úrovni, obě 

strany projevují dlouhodobý zájem o jejich naplnění. Česká strana vnímá pozitivně zájem 

senegalské strany o znovuotevření diplomatického zastoupení České republiky v Senegalské 

republice. 

 
Návštěvy představitelů ČR: 

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

Rozvojová spolupráce 

Česká repubblika oceňuje tradiční stabilizační roli Senegalu v Africe, jeho zapojení do 

mezinárodních bezpečnostních sil Africké unie a zásadní politickou vůli poskytnout nejlepší 

podmínky pro působení mezinárodního soudu v Dakaru. Z tohoto pohledu též ČR podporuje 

společné akce Evropské unie a Africké unie a jednání o technicko-finanční pomoci ČS EU 

činnosti mezinárodního soudu. 

 
 

SEYCHELY 

(Seychelská republika) 

Bilaterální vztahy se Seychelskou republikou se rozvíjejí především v oblasti kultury  

a cestovního ruchu. Seychely se stávají stále častěji vyhledávanou cílovou destinací českých 

turistů. V roce 2007 Seychely navštívil ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg. 

Výsledkem této návštěvy byl společně deklarovaný zájem o spolupráci v oblasti školství 

a energetiky. Ministr Schwarzenberg během jednání připomněl  také zájem ČR o sjednání 

extradiční dohody. 

Návštěvy představitelů ČR: 

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



SÚDÁN 
(Súdánská republika) 
 Česká republika podporovala úsilí mezinárodního společenství o dosažení mírového 

vyřešení konfliktů v Súdánu. K rozvoji vzájemných česko-súdánských vztahů přispívají 

rovněž aktivity honorárního konzula ČR v Chartúmu. 

Návštěvy představitelů Súdánu: 

• 24. 1. 2007 – návštěva  státního ministra pro zahraniční záležitosti A. W. el-Samani za 

účelem konzultací na MZV ČR. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Dovoz do ČR se oproti předcházejícímu roku zvýšil na 2,8 mil. USD (čtyřnásobek 

roku 2006); hlavní dovozní komoditou byl hliník. 

Vývoz ČR činil 10 mil. USD (oprotti 11 mil. USD v roce 2006).  Hlavními vývozními 

komoditami byly motorová vozidla (40 %), hřídele, ložiska a části pístových motorů. 

Kulturní vztahy 

Většina kulturních akcí proběhla ve spolupráci se Spolkem česko-slovensko-

súdánského přátelství. V roce 2007 byly uspořádány výstava fotografií F. Staška z dvacátých 

let minulého století a „Týden českého filmu“. 

Byla navázána spolupráce v oblasti archeologie (Český egyptologický ústav FF UK  

a Památková správa Súdánu) a byla zahájena jednání o získání koncese na provedení 

vykopávek v oblasti Merawi na severu Súdánu. 

Humanitární pomoc 

Česká republika poskytla v roce 2007 Súdánu humanitární pomoc v úhrnné výši  

10,5 mil. Kč. 5 mil. Kč bylo alokováno jako finanční příspěvek prostřednictvím Světového 

potravinového programu OSN (World Food Programme, WFP) na jeho operaci zaměřenou na 

zajištění základní výživy pro obyvatelstvo postižené vnitřním konfliktem, a to zejména 

v Dárfúru a v dalších oblastech Súdánu. Dalších 5 mil. Kč bylo poskytnuto v souladu se 

společnou pozicí EU jako finanční příspěvek ČR prostřednictvím Evropské komise  



(9. evropského rozvojového fondu) na zajištění mírové mise Africké unie (AMIS) v Dárfúru 

v rámci African Peace Facility při řešení jedné z největších humanitárních krizí na světě. 

Částka 500 tis. Kč byla převedena do humanitární organizace HART (Humanitarian Aid 

Relief Trust). 

UGANDA 

(Ugandská republika)  

Česká republika udržuje s Ugandskou republikou tradičně přátelské vztahy, bilaterální 

spolupráce se soustřeďuje do rozvojové oblasti. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vývoz ČR, stejně jako dovoz činily 2,5 mil. USD (přitom dovoz se oproti roku 2006 

zšestinásobil). Hlavními vývozními komoditami ČR byly antény televizních přijímačů, 

turbovrtulové motory a generátory; dovoz představovala káva. 

Rozvojová spolupráce 

V rámci rozvojové spolupráce pokračovala činnost česko-ugandské nemocnice 

v Buikwe ve východní Ugandě. Díky spolupráci se slovenskými lékaři vyslanými Trnavskou 

univerzitou nemocnice poskytuje špičkovou lékařskou péči. 

ZAMBIE 
(Zambijská republika) 

V roce 2007 se nadále rozvíjely dlouhodobé a tradičně přátelské dvoustranné vztahy 

mezi oběma zeměmi a zvýšilo se povědomí o ČR jako donorské zemi. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Bilance vzájemné česko-zambijské obchodní výměny byla aktivní, ale při celkově 

velmi nízkém absolutním objemu vzájemné obchodní výměny. Dosahovaná úroveň 

neodpovídá možnostem potencionálu obou zemí. Z tohoto důvodu je třeba v dalších letech 

vyhledávat příležitosti k jejímu dalšímu prohlubování a vzájemnému růstu. Celkové umístění 



Zambie ve světové obchodní relaci ČR je na 169. místě a obchodní bilance ve prospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: telekomunikační zařízení, příslušenství televizních  

a rozhlasových zařízení, turbovrtulové pohony, stroje kovoobráběcí třískové, kovové 

výrobky, stroje elektrické netočivé a jejich díly, transformátory, papír a lepenka, střelné 

zbraně, antiséra a ostatní složky krve, vakcíny. 

Hlavní dovozní komodity ČR: přípravky pro ústní, zubní hygienu, přístroje a zařízení, 

hydrografické, oceánografické apod., dálkoměry, řezané květiny, poupata do kytic, na 

výzdobu, čerstvé, sušené aj. upravené, turbovrtulové pohony, zařízení k automatickému 

zpracování dat, peckovité ovoce čerstvé, luštěniny, čerstvé nebo chlazené, zelenina, čerstvá 

nebo chlazená.  

Rozvojová spolupráce 

Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet (v tis. 
Kč) 

Zemědělství Zvyšování užitných vlastností 
hospodářských zvířat v okrese 
Kaoma 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

2007-2009 3 000 8 500 

Celkem    3 000 8 500 

 
Malé lokální projekty při ZÚ 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet (v 
tis. Kč) 

Nákup generátoru pro potřeby 
nemocnice v Livingstone 

Livingstone Events 
Organization 

2007 558 x 

Rozvoj zambijské muzeologie 
(muzea v Lusace, Livingstone, 
Limulunze a Mwandi) 

Náprstkovo muzeum 2007 265 x 

Nákup učebnic, učebních pomůcek 
a sportovního vybavení pro školu 
St.Charles, Solwezi 

Dioecese of 
Solwezi+Arcidiecézní charita 
Praha 

2007 119 x 

ZÚ 
Harare 

Hygienické prostředky a lůžkoviny 
pro hospic JON, Kamwala-Lusaka, 
Zambie 

Hospic JON provided by 
Catholic Relief Services 

2007 80 x 

Celkem 
1 022 x 

 
Trilaterální projekty 
Sektor Název projektu/spolupracující 

organizace 
Realizátor Doba 

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

Celkový rozpočet (v 
tis. Kč) 

MZV Work on Promises/CIDA 
Foundation 

ADRA, 
o.s. 

2007 998 x 

Celkem 
998 x 

 



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

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

Humanitární pomoc  

Jednorázovou humanitární pomoc na odstranění škod způsobené záplavami poskytla 

ČR Zambijské republice prostřednictvím Červeného kříže v dubnu 2007 ve výši 1,5 mil. Kč.  

Kulturní vztahy 

Velvyslanectví ČR v Harare realizovalo ve spolupráci s Národním muzeem 

v Livingstone předání katalogů nejznámějšího zambijského malíře S. Kappaty místním 

kulturním organizacím. 

 V říjnu 2007 byla v Lusace zorganizována oslava českého státního svátku za účasti 

krajanů a absolventů českých škol. 

ZIMBABWE 

(Zimbabwská republika) 

Rok 2007 byl v Zimbabwské republice ve znamení hluboké ekonomické a politické 

krize, ze kterých stávající režim obvinil především EU, která opětovně prodloužila vůči 

Zimbabwe svá sankční opatření. ČR pokračuje v podpoře humanitární pomoci zdejšímu 

obyvatelstvu a prostřednictvím bilaterálních akcí udržuje povědomí o tradičních bilaterálních 

stycích. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Vývoz ČR činil 300 tis. USD, dovoz 1,8 mil. USD. Hlavními českými vývozními 

komoditami do Zimbabwe v roce 2007 byly elektrická signalizační zařízení zvuková 

a papírenské zboží; dovoz představovalo ovoce. 



Kulturní vztahy 

V zájmu udržení povědomí o České republice pokračovalo Velvyslanectví ČR  

v Harare ve spolupráci s předními zimbabwskými kulturními institucemi, zejména s Národní 

galerií v Harare a jejími pobočkami, kde prezentovalo výstavu grafik K. Demla (Harare), 

výstavu „Velikonoce v České tradici“ (Mutare) a výstavu knih V. Havla ve spolupráci nadací 

V. Havla v Bulawayu u příležitosti festivalu „Intwasa Arts“. Ve spolupráci s Národní galerií 

v Praze přispělo Velvyslanectví ČR v Harare k uskutečnění průřezové výstavy moderního 

zimbabwského sochařství v NG v Praze a již druhým rokem spolupracovalo na otevření 

venkovní expozice „Sochy Zimbabwe“ v Botanické zahradě v Praze.  

Prostřednictvím úzké spolupráce s významnými sochařskými osobnostmi podpořilo 

velvyslanectví knižními dary knihovnu Dominica Benhury v Kambarami School v Murehvě  

a předalo dary českých dárců sochařské komunitě v Tengenenge. 

 


