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Prezident České republiky 



říjen 2011 

4. 10. 2011 

Prezident přijal nové velvyslance 

Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví 
nerezidentní velvyslanci v České republice: 

J. E. pan Raphael Nakare Dinyando, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Namibijské 
republiky se sídlem ve Vídni; 

J. E. paní Vivianne Simone Fock Taveová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Seychelské 
republiky se sídlem v Bruselu; 

J. E. pan Henri Antoine Turpin, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Senegalské republiky se 
sídlem v Berlíně. 

4. 10. 2011 

Prezident přijal předsedu vlády Bulharska 

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedu vlády Bulharské republiky Boyko 
Borisova, který přicestoval do České republiky na pracovní návštěvu. Prezident republiky Václav Klaus 
zahájil společně s předsedou vlády Bulharské republiky Boyko Borisovem v podvečer 
v Rožmberském paláci Pražského hradu výstavu Klenoty bulharských ikon XV.–XIX. století. 

7. 10. 2011 

Prezident se zúčastnil setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny 

Prezident republiky Václav Klaus se společně s manželkou Livií ve dnech 7. – 8. října 2011 zúčastnil 
setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, které proběhlo v maďarských městech Budapešti 
a Visegrádu. Prezident během summitu jednal s prezidentem Maďarska Pálem Schmittem, 
s prezidentem Slovenské republiky Ivanem Gašparovičem a s prezidentem Polské republiky 
Bronisławem Komorowským. 

17. 10. 2011 

Prezident přijal nové velvyslance 

Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví 
velvyslanci v České republice: 

J. E. Mons. Giuseppe Leanza, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Svatého stolce se sídlem 
v Praze; 

J. E. pan Pascual Ignacio Navarro Ríos, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Španělského 
království se sídlem v Praze; 

J. E. pan Aliyar Lebbe Abdul Azeez, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Srílanské 
demokratické socialistické republiky se sídlem ve Vídni. 

24. 10. 2011 

Prezident přijal José Maríu Aznara 

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě José Maríu Aznara, bývalého předsedu 
vlády Španělského království a předsedu španělského think tanku Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales. 

 

listopad 2011 

10. 11. 2011 

Pracovní návštěva prezidenta v Severním Porýní-Vestfálsku 

Prezident republiky Václav Klaus uskutečnil pracovní návštěvu německého spolkového státu Severní 
Porýní-Vestfálsko. Během této návštěvy jednal v Düsseldorfu s prezidentem Zemského sněmu 
Severního Porýní-Vestfálska Eckhardem Uhlenbergem a v Dortmundu se setkal s primátorem města 



Ullrichem Sierauem. Vystoupil rovněž v Občanské hale dortmundské radnice s projevem a poté 
přednesl svůj příspěvek v sídle Průmyslové a obchodní komory Dortmundu v rámci hospodářského 
semináře „Wirtschaftspartner Deutschland – Tschechien“. Ve večerních hodinách se prezident 
zúčastnil slavnostní večeře s významnými představiteli politického a hospodářského života Spolkové 
země Severní Porýní-Vestfálsko, kterou na počest návštěvy českého prezidenta pořádal primátor 
Dortmundu. 

11. 11. 2011 

Prezident přijal místopředsedu vlády Ruské federace 

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě místopředsedu vlády Ruské federace 
Alexandra Žukova, který přicestoval do České republiky na pracovní návštěvu. 

21. 11. 2011 

Prezident přijal arcibiskupa pařížského  

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Jeho Eminenci kardinála André Vingt-
Trois, arcibiskupa pařížského a prezidenta Francouzské biskupské konference. 

22. 11. 2011 

Prezident přijal předsedu Velkého národního shromáždění Turecké republiky 

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedu Velkého národního shromáždění 
Turecké republiky Cemila Çíçeka, který přicestoval do České republiky na oficiální návštěvu. 

23. 11. 2011 

Křest nové knihy prezidenta  

Prezident republiky Václav Klaus představil v Míčovně Pražského hradu svoji novou knihu „Evropská 
integrace bez iluzí", kterou vydalo nakladatelství Euromedia. 

25. 11. 2011 

Autogramiáda knihy prezidenta  

Prezident republiky Václav Klaus podepisoval v pražském Paláci knih Luxor na Václavském náměstí 
svou novou knihu "Evropská integrace bez iluzí", kterou v těchto dnech vydalo nakladatelství 
Euromedia. 

28. 11. 2011 

Státní návštěva prezidenta v Senegalské republice 

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve dnech 28. listopadu – 
1. prosince 2011 státní návštěvu Senegalské republiky, během níž jednal s prezidentem Abdoulayem 
Wadem, s předsedou vlády Soulayemanem Ndéné Ndiayem a dalšími vysokými představiteli 
Senegalské republiky. Prezident v průběhu této své návštěvy rovněž zahájil Senegalsko-české 
podnikatelské fórum. 

 

prosinec 2011 

5. 12. 2011 

Prezident přijal nové velvyslance 

Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví 
rezidentní a nerezidentní velvyslanci v České republice: 

J. E. paní Annika Jaganderová, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Švédského království 
se sídlem v Praze; 

J. E. pan John Sahr Francis Yambasu, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky Sierra 
Leone se sídlem v Moskvě; 

J. E. pan Alejandro César Augusto González Pons, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Dominikánské republiky se sídlem v Bruselu. 



5. 12. 2011 

Prezident se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských zemí EU 

Prezident republiky Václav Klaus se zúčastnil pravidelného pracovního oběda s velvyslanci členských 
zemí Evropské unie. Oběd pořádal velvyslanec Polské republiky v České republice pan Jan Pastwa 
v prostorách polského velvyslanectví v Praze. 

7. 12. 2011 

Státní návštěva prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva v České republice 

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve dnech 7.-8. prosince 2011 na státní 
návštěvu České republiky prezident Ruské federace Dmitrij Medveděv s manželkou Světlanou 
Medveděvovou. 

Zástupci Ruska a Česka podepsali na Pražském hradě za účasti prezidentů řadu bilaterálních 
smluv. Během návštěvy rovněž české a ruské firmy uzavřely kontrakty v hodnotě 54 miliard korun. Je 
mezi nimi například smlouva o výstavbě železnice na Urale či smlouva společnosti Alvel na dodávky 
jaderného paliva. Oba státníci jednali i o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Podle českého 
prezidenta musí být výběr dodavatelské firmy transparentní. Rusové podle něj nabízejí nejvyšší podíl 
českých subdodavatelů. Klaus na společné tiskové konferenci také řekl, že se obě země již osvobodily 
od nelehké zátěže minulosti a připomněl i kulturní aspekt Medvěděvovy návštěvy – ruská hlava státu 
zde zahájila výstavu pokladů Kremlu. Medvěděv se sešel i s premiérem Petrem Nečasem.  

12. 12. 2011 

Pracovní návštěva prezidenta republiky ve Vratislavi 

Prezident republiky Václav Klaus vykonal ve dnech 12.-13. prosince 2011 pracovní návštěvu polské 
Vratislavi, během níž se setkal s představiteli města a Dolnoslezského vojvodství a vystoupil na 
Vratislavské univerzitě, kde představil polské vydání své knihy „Kde začíná zítřek“ (Gdzie zaczyna się 
jutro, 2011). Prezident dále navštívil komplex historických budov Ossolineum a položil kytici 
k pamětní desce obětem výjimečného stavu ve Vratislavi. 

19. 12. 2011 

Prezident přijal předsedu vlády Ukrajiny 

Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedu vlády Ukrajiny Mykolu Azarova, 
který přicestoval do České republiky na oficiální návštěvu.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament České republiky 
 



říjen 2011 

3. 10. 2011 

Vyznamenání Rady Evropy pro předsedkyni Poslanecké sněmovny  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová v pondělí 3. října převzala z rukou 
předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropy Mevlüta Çavuşoğlu ve Štrasburku Medaili 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

Medaile byla M. Němcové udělena jako výraz ocenění její více než desetileté práce ve Stálé delegaci 
Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy ( PS RE). M. Němcová v rámci PS RE 
postupně pracovala jako řádná členka Výboru pro politické otázky a jeho dvou podvýborů - Podvýboru 
pro Blízký východ a Podvýboru pro prevenci konfliktů prostřednictvím dialogu a smíru, byla řádnou 
členkou Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání a jeho Podvýboru pro média a Podvýboru pro mládež 
a sport. Po celou dobu svého působení v PS RE byla členkou politické frakce EDG - European 
Democrat Group (Skupina evropských demokratů), jejímž členem je také současný předseda PS Rady 
Evropy Mevlüt Çavuşoğlu. Udělená medaile je i výrazem ocenění politické aktivity M. Němcové, která 
byla jmenována do funkce předsedkyně národního parlamentu. 

Předsedkyně PS M. Němcová se ve Štrasburku rovněž sešla k pracovnímu jednání s předsedou 
Parlamentního shromáždění RE Mevlütem Çavuşoğlu. Předseda Çavuşoğlu informoval M. Němcovou 
o aktuálním vývoji v Parlamentním shromáždění, konkrétně o probíhající reformě PS RE. Jejím cílem 
je učinit Parlamentní shromáždění Rady Evropy efektivnějším, tzn. rychle a smysluplně reagovat na 
aktuální potřeby a témata a posílit jeho spolupráci s národními parlamenty. 

M. Çavuşoğlu předsedkyni Němcovou rovněž seznámil s některými tématy, která budou projednávána 
na právě začínajícím plenárním zasedání PS RE jako např. žádost Palestinské národní rady o udělení 
statusu Partnera pro demokracii při Parlamentním shromáždění, dopady Lisabonské smlouvy na Radu 
Evropy, lidská práva a boj proti terorismu, spolupráce mezi Radou Evropy a vznikajícími 
demokraciemi v arabském světě, národní suverenita a státnost v současném mezinárodním právu 
a další. 

3. 10. 2011  

Konference "Migrace a česká společnost" 

Ve dnech 3. a 4. října pořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí konferenci Migrace a 
česká společnost pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase. Migracemi, tímto komplexním jevem, 
který zahrnuje příchody lidí do ČR, ale také odchody z této země, se zabývá několik resortů. Jejich 
koordinace vycházela ze začlenění naší republiky do Schengenského prostoru. Tato první konference 
svého druhu byla na půdě Senátu a prezentovala rezortní kompetence v oblasti migrací u pěti 
ministerstev (MZV, MŠMT, MPO, MV a MPSV) a Úřadu vlády. V pondělí proběhla diskuse  
k mezirezortní spolupráci s otázkou, zda je nyní potřebné vytvořit nový článek k lepší koordinaci 
odpovědných ministerstev. Druhý den byl věnován Čechům žijícím v cizině. V současné době žije  
v cizině asi 2 miliony osob hlásících se k českému původu. Na jedné straně se stát snaží řešit 
nepříznivou demografickou situaci přílivem pracovních sil z cizích zemí, na druhé straně zanedbává 
živý kontakt s českou diasporou v cizině. Zástupci českých spolků v zahraničí diskutovali o současných 
problémech svého spolkového a vůbec komunitního života ve vztahu k naší republice. 

3. 10. 2011  

Předseda Senátu se zúčastnil oslav německého státního svátku 

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR J.E. panem Detlefem Lingemannem u příležitosti Dne 
německé jednoty. 

4. 10. 2011  

Předseda Senátu přijal bulharského premiéra 

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou, místopředsedou 
Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, předsedou Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem a místopředsedou Výboru pro záležitosti 
EU Senátu PČR J. Táborským oficiálně přijal předsedu vlády Bulharské republiky J.E. pana Bojko 
Borisova. 



Hlavními tématy diskuse byly možnosti další spolupráce České a Bulharské republiky v oblasti 
hospodářství a cestovního ruchu, problémy eurozóny a otázky týkající se vstupu Bulharska do 
Schengenského prostoru. 

4. 10. 2011  

Předseda Senátu se zúčastnil oslav business dne Ruské federace 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem Ruské federace v ČR J. E. panem Sergejem Borisovičem Kiseljovem u příležitosti 
„Business dne Ruské federace“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

4. 10. 2011  

Místopředseda Senátu při odhalení památníku Woodrowa Wilsona 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil slavnostní večeře pořádané nevládní neziskovou 
organizací American Friends of the Czech Republic a American Friends of the Czech Republic Wilson 
Monument Fund u příležitosti odhalení památníku Woodrowa Wilsona. 

5. 10. 2011 

Předseda Výboru pro zahraniční věci se setkal s rumunskou parlamentní delegací 

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec se spolu se senátory Tomášem 
Kladívkem a Jaromírem Štětinou setkal s delegací Zahraničního výboru rumunského Parlamentu, 
kterou vedl jeho předseda Attila Korodi. Rumunští poslanci se zajímali o názory české strany na 
dopady ekonomické krize na soudržnost zemí Evropské unie a na perspektivu dalšího rozšiřování 
Evropské unie směrem na Balkán. V této souvislosti předseda A. Korodi kladl důraz na společný postoj 
zemí střední a jihovýchodní Evropy. 

Velvyslankyně Rumunska v České republice Daniela Grigore Gitman, která byla jednání přítomna, 
poděkovala za podporu České republiky při jednáních o začlenění Rumunska do Schengenského 
prostoru. 

6. 10. 2011  

Místopředsedové Senátu se setkali s American Friends of the Czech Republic 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se setkal se zástupci nevládní neziskové organizace American 
Friends of the Czech Republic. 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková pořádala pracovní oběd pro zástupce nevládní neziskové 
organizace American Friends of the Czech Republic za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR I. Bárka, předsedy senátorského klubu ČSSD a člena 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Víchy a člena Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR M. Vystrčila. 

10. 10. 2011 

Přijetí předsedkyně parlamentu Albánské republiky 

Předsedkyně PČR Miroslava Němcová v pondělí 10. října přijala oficiální parlamentní delegaci Albánie 
v čele s předsedkyní parlamentu Jozefinou Topalli. 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny informovala svou albánskou kolegyni o aktuální situaci České 
republiky, hovořila o nutnosti úsporných opatření, které se přímo dotýkají i rozpočtu Poslanecké 
sněmovny, o projednávání a přijímání nezbytných reforem a dalších krocích, které se vyrovnávají 
s důsledky světové ekonomické a finanční krize. Obě političky se shodly, že významnou cestou z krize 
je i podpora malých a středních podnikatelů.  

V úvodu setkání obě předsedkyně ocenily úroveň vzájemných politických vztahů a vyjádřily přání, aby 
se tyto politické vztahy upevnily a ještě více se promítly do spolupráce v oblasti obchodně-ekonomické, 
v oblasti investic, ale také v oblasti životního prostředí a turistického ruchu. V této souvislosti 
předsedkyně M. Němcová ocenila Albánii jako perspektivní trh pro české exportéry, především pro 
české dodavatele, kteří mohou nabídnout Albánii sektory energetiky, dopravy, dopravní infrastruktury, 
stavebnictví, chemického a farmaceutického průmyslu. Připomněla rovněž významnou investici České 
republiky v Albánii, kterou byl podpis Smlouvy o prodeji albánského operátora elektrické distribuční 
sítě s ČEZ. 



Předsedkyně albánského parlamentu Jozefina Topalli poděkovala české straně za podporu albánskému 
integračnímu úsilí do evropských a euroatlantických struktur: “Podpora České republiky je pro nás 
nesmírně cenná. Velmi si vážím Vašeho kladného stanoviska k naší snaze o udělení statutu 
kandidátské země EU. Věřím, že i současné předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině 
v tom sehraje pozitivní roli,“ řekla J. Topalli. Předsedkyně Miroslava Němcová potvrdila dlouhodobou 
podporu České republiky integračnímu úsilí zemí západního Balkánu. „Jsem přesvědčena, že 
přibližování zemí západního Balkánu k EU přinese podporu regionální spolupráci a rozvoji vztahů 
mezi zeměmi, které prošly vzájemnými konflikty,“ dodala Miroslav Němcová. 

10. 10. 2011  

Předseda Ústavně-právního výboru přijal rumunského patriarchu 

Předseda Ústavně-právního výboru JUDr. M. Antlem přijal v prostorách Senátu Jeho Blaženost 
Daniela, patriarchu Rumunského, nejvyššího představitele Rumunské pravoslavné církve,  
J. B. vladyku Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska a J. E. paní 
Danielu Gitman, rumunskou velvyslankyni v ČR s delegací. 

11. 10. 2011  

Předseda Senátu jednal s předsedkyní albánského parlamentu 

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, místopředsedkyní 
Senátu PČR A. Palečkovou, místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Senátu PČR Z. 
Škromachem, předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L.Sefzigem a předsedkyní Stálé 
komise Senátu pro ochranu soukromí a členkou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR  
J. Juřenčákovou pořádal slavnostní oběd na počest předsedkyně Parlamentu Albánské republiky  
J.E. paní Jozefiny Topalli s chotěm. Hlavními tématy diskuse byla hospodářská situace obou zemí, 
integrace zemí západního Balkánu do EU a možnosti zintenzivnění česko-albánské spolupráce. 
Předseda Senátu M. Štěch ujistil předsedkyni albánského Parlamentu, že Česká republika, stejně jako 
celá Visegrádská skupina, podporuje začlenění balkánských zemí do Evropské unie. „Postupná 
integrace Balkánu do Evropského unie je zásadním předpokladem pro zachování bezpečnosti a 
stability v celé Evropě,“ konstatoval M. Štěch. 

12. 10. 2011  

Místopředseda Senátu přijal velvyslance Saúdské Arábie 

Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR J. Hajdou, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
Senátu PČR V. Jonášem a J. Lajtochem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
Senátu PČR K. Korytářem přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Království Saúdské 
Arábie v ČR J. E. pana Abdullaha A. AL ALSHEIKHA. 

13. 10. 2011 

Přijetí meziparlamentní skupiny přátel Kuvajtu 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala dne 13. října 2011 meziparlamentní skupinu přátel Kuvajtu. 

14. 10. 2011  

Předseda Senátu se zúčastnil Summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny 

Valdštejnský palác hostil Summit předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny. Účastníky 
zasedání, předsedu vlády ČR Petra Nečase, polského premiéra Donalda Tuska a premiéra Maďarska 
Viktora Orbána, přivítal předseda Senátu Milan Štěch. Slovenská premiérka Iveta Radičová se oproti 
původním plánům summitu nezúčastnila. Předsedové vlád se v jednání zaměřili předně na nový 
víceletý finanční rámec EU pro roky 2014 – 2020, energetiku, integraci západního Balkánu do EU, 
budoucnost projektu Východního partnerství a situaci v eurozóně. 

14. 10. 2011 

Předsedkyně poslanecké sněmovny při předání ceny Gratias agit 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se zúčastnila v Černínském paláci slavnostního aktu předání Ceny 
Gratias agit 2011 za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí panu Giulianu Pellegrini z Itálie. 

 

 



18. 10. 2011 

Setkání zástupce VHZD s nadací Deutschland und Europapolitisches Bildungswerk  

V prostorách Senátu se uskutečnilo diskusní setkání člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Adolfa Jílka se zástupci nadace Deutschland und Europapolitisches Bildungswerk. Senátor  
A. Jílek hosty seznámil se systémem zastoupení a doby mandátu zákonodárců v obou komorách 
Parlamentu ČR, s legislativním procesem přijetí zákonů. V následné diskusi odpovídal na dotazy 
týkající se vzájemného vztahu mezi ČR a SRN z pohledu hospodářské a politické situace, výhod či 
nevýhod přijetí eura v České republice. Hovořilo se i o otázkách nezaměstnanosti u nás a o programech 
na její zmírnění, v neposlední řadě i o možnosti zahraničních investic v naší zemi. 

20. 10. 2011 

Předseda Senátu přijal velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal velvyslance -  
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J. E. pana Detlefa 
Lingemanna, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Tuniské republiky v ČR J. E. pana Bady 
Kedidiho, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR 
J. E. pana Belaida Hadjema. 

20. 10. 2011  

Předseda Senátu se zúčastnil oslav maďarského státního svátku 

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

25. 10. 2011  

1. místopředseda Senátu přijal indonéského místopředsedu parlamentu 

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou, 
předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzigem přijal místopředsedu Lidového 
konzultativního shromáždění Indonéské republiky pana Lukmana Hakima Saifuddina, který byl v ČR 
na pozvání Senátu PČR. „Indonésie je výrazným hráčem v Asii, hraje prim ve sdružení ASEAN, zažívá 
stabilní ekonomický růst. To je právě v době, kdy Evropská unie prochází vleklou krizí, výzva pro 
české investory a podnikatele,“ zdůraznil P. Sobotka při jednání. „Dotkli jsme se oblastí, které obě 
naše země a oba naše parlamenty zajímají. Jde především o ekonomickou spolupráci, tady jsme se 
shodli s panem místopředsedou Saifuddinem, že naše možnosti zdaleka nejsou vyčerpány. Druhou 
výraznou oblastí je boj proti terorismu a militantnímu fundamentalismu. Indonésie, jako umírněný 
islámský stát, se v tomto směru ukazuje jako spolehlivý partner, který rozvíjí zajišťování lidských 
práv. To je pro nás z hlediska našich hodnot důležité,“ řekl dále Přemysl Sobotka. „Pan Saifuddin mě 
ujistil, že Indonésie bude podporovat se svými kolegy v parlamentu rozvoj vzájemného obchodu a 
nadále hodlá bojovat proti všem projevům netolerance a náboženského či národnostního násilí,“ 
dodal Přemysl Sobotka. 

26. 10. 2011 

Předsedkyně poslanecké sněmovny se zúčastnila oslav rakouského státního svátku 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se u příležitosti rakouského národního svátku zúčastnila dne  
26. října 2011 slavnostní recepce. 

26. 10. 2011 

Přestavitelé Senátu se zúčastnili oslav rakouského státního svátku 

Předseda Senátu PČR M. Štěch a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnili oslavy 
pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Rakouské republiky v ČR J.E. panem 
Ferdinandem Trauttmansdorffem u příležitosti státního svátku Rakouské republiky. 

27. 10. 2011 

Přestavitelé Senátu se setkali s krajany v Paraguay a Brazílii 

Místopředsedkyně Senátu A. Palečková, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí‚ 
T. Grulich, člen Stálé komise Jaromír Jermář se ve dnech 27. 10. - 8.11.2011 setkali s krajany 
v Paraguay a Brazílii, zúčastnili se též oslav státního svátku ČR a byli přijati v paraguayském Senátu. 



 

 

listopad 2011 

3. 11. 2011 

Přijetí předsedkyně Parlamentu Estonska 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala oficiální parlamentní delegaci 
Estonska v čele s předsedkyní Parlamentu Estonska Ene Ergmou.   

V úvodu jednání obě političky ocenily úroveň vzájemných vztahů nejen na parlamentní úrovni, ale i  
v dalších oblastech. Dále se vzájemně informovaly o aktuálním dění ve svých národních parlamentech. 
Předsedkyně Sněmovny M. Němcová přiblížila své estonské kolegyni situaci, která se momentálně 
odehrává na sněmovní půdě, debatu o rozpočtu na rok 2012 a projednávání reformních zákonů, 
především zdravotní a penzijní reformy. „Otázky nezbytných reforem neřešíme pouze my. V současné 
situaci je má před sebou každý evropský parlament. Doufám, že do konce roku tyto nejsložitější 
kroky budeme mít za sebou,“ vyjádřila přesvědčení M. Němcová. Za nejsložitější označila otázku 
konstrukce státního rozpočtu, odhad dalšího vývoje situace v Evropě. „Jsme malá země, z velké části 
exportně orientovaná, a proto závislá na tom, co se v Evropě děje,“ vysvětlila. 

Předsedkyně Parlamentu Estonské republiky Ene Ergma informovala o obtížích, kterými Estonsko, 
jako země rovněž závislá na exportu, prošlo nedávno – ztráta exportních trhů, realitní bublina, útlum 
ve stavebnictví… Bylo nezbytné přijmout výrazná úsporná opatření jak v soukromém, tak i veřejném 
sektoru. Výsledek úspor ale přinesl výsledek. Deficit rozpočtu se podařilo udržet pod 3 % HDP. 
„Rozhodující je udržet pod kontrolou své finance,“ vyjádřila své přesvědčení E. Ergma. „Podařila se 
u nás jedna pozitivní věc. Když jsme museli v obtížné situaci sáhnout k nezbytným, ale nepopulárním 
věcem, opozice to pochopila a stála státotvorně za námi,“ ocenila své opoziční kolegy předsedkyně 
Ergma. 

V další části rozhovoru se předsedkyně zabývaly otázkou energetické bezpečnosti. Shodly se na 
nezbytnosti budování energetických zásob a zároveň na nedostatečnosti výroby energie z tzv. 
obnovitelných zdrojů, jako jsou větrníky a solární panely. Shodly se na oboustranném zájmu 
k efektivní spolupráci v této oblasti. Pomoci by k ní měla i těsnější spolupráce příslušných odborných 
parlamentních výborů.  

15. 11. 2011 

Předseda Senátu jednal s předsedou vlády Korejské republiky  

Předseda Senátu Milan Štěch jednal dnes s předsedou vlády Korejské republiky Kim Hwang-sikem. 
Hlavními tématy jednání byl další rozvoj česko-korejských vztahů v oblasti průmyslu, obchodu, 
energetiky a kultury.  

Korejská republika je 4. největším hospodářským partnerem ČR mimo Evropu. V Česku v současnosti 
působí několik desítek korejských firem, jejichž přímé investice přesahují 2,5 miliardy dolarů ročně. To 
umožňuje vznik tisíců pracovních míst. „Nejen Hyundai nebo Doosan mají zájem investovat v Česku, 
kde se spolupráce osvědčila. Doufám, že tyto snahy budou ze strany české vlády a parlamentu 
podporovány,“ konstatoval předseda vlády Korejské republiky.  Předseda Senátu ujistil korejskou 
stranu o jednoznačné podpoře Senátu a celého politického spektra dalším korejským investicím. 
Připomněl rovněž, že korejská firma Doosan Heavy Industries & Construction má prostřednictvím 
společnosti Škoda Power šanci podílet se na dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Taktéž podotkl, že  
v rámci podnikatelské delegace přicestovali spolu s ním na návštěvu Korejské republiky představitelé 
společnosti Mavel, a.s., která se zaměřuje na výrobu energie z alternativních zdrojů a v Korejské 
republice realizovala již několik úspěšných projektů.  

„V České republice si velmi ceníme korejských investorů, důkazem toho je také skutečnost, že firmě 
Hyundai byla před několika dny udělena Národní cena kvality,“ uvedl M. Štěch.  
 Korejský předseda vlády ocenil aktivity České republiky v Korejské republice v oblasti kultury. Korejští 
občané jsou velkými příznivci nejen skladatelů, jako jsou Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, ale také 
například českých muzikálů. „Doufám, že se rovněž Česká republika dočká otevření korejského 
kulturního centra, když se prokázalo, že České kulturní centrum má v Soulu dobré uplatnění,“ uvedl 
předseda Senátu.  



Odpoledne se předseda Senátu setkal s viceprezidentem Federace korejského průmyslu Čong Bjong-
čolem. Podporu Korejské republice ve snaze řešit dlouhodobý spor s KLDR a posílit bezpečnost a 
stabilitu v regionu vyjádřil předseda Senátu návštěvou demilitarizované zóny v Panmundžomu, místu, 
kde dochází k jednáním mezi oběma korejskými státy a kde do svého vynuceného odchodu působili 
také čeští vojáci a diplomaté, členové Dozorčí komise neutrálních států.  

Návštěva senátní delegace Korejské republiky se koná ve dnech 14. až 19. listopadu. Senát PČR dále 
reprezentují předseda senátorského klubu ODS Richard Svoboda, předseda senátorského klubu KDU-
ČSL Václav Koukal, předsedkyně senátorského klubu TOP 09 a Starostové Soňa Paukrtová a senátor 
Zdeněk Besta. Senátní delegaci doprovází desetičlenná podnikatelská delegace, generální ředitel 
Národního muzea Michal Lukeš, ředitel Historického muzea Pavel Douša a zástupci Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.  

18. 11. 2011 

Předseda Senátu podpořil korejské investice v České republice  

V rámci pracovní návštěvy v Korejské republice se předseda Senátu Milan Štěch setkal s prezidenty 
klíčových korejských firem a podpořil jejich záměry realizovat v České republice další projekty.  
Prezident společnosti GS Caltex Ho Čin-su představil předsedovi Senátu plán vybudovat v Karviné 
továrnu na výrobu polysyntetických materiálů. Následně jednal předseda Senátu s vedením 
společnosti Doosan Heavy Industries & Construction, která je vlastníkem plzeňské společnosti Škoda 
Power. „Škoda Power, potažmo Doosan, by se mohla podílet na dostavbě jaderné elektrárny Temelín. 
Bude mít například možnost ucházet se o dodávku turbín pro nově postavené bloky,“ upozornil  
M. Štěch.  

Senátní delegace navštívila rovněž největší továrnu automobilky Hyundai v Ulsanu, v níž vyrábí na  
1,5 miliónu vozů, více než třetinu své celosvětové produkce. Kromě tří výrobních závodů v Korejské 
republice má Hyundai dalších šest ve světě, včetně českých Nošovic. Areálem továrny provedl 
předsedu Senátu první ředitel nošovické pobočky a dnes prezident Hyundai Motor Kim Ok-džo. 

S předsedou Korejské obchodní a průmyslové komory Son Kjong-sikem diskutoval M. Štěch opatření, 
která by napomohla zvýšit objem vzájemné obchodní výměny a prohloubit spolupráci českých a 
korejských firem. Na Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Korejské republiky zasedala poté 
Smíšená komise o hospodářské spolupráci ČR – KR.  

V druhém největším korejském městě Pusanu vystoupil Milan Štěch na 3. podnikatelském fóru EU – 
Korejská republika. Ve svém projevu se zaměřil na situaci v eurozóně a budoucnost eura.  

U příležitosti jednání s předsedou Národního shromáždění Pak Hui-te předal Milan Štěch svému 
korejskému protějšku oficiální pozvání do České republiky. „Pokud budou Česko a korejské podniky 
spolupracovat při vstupu na zahraniční trhy, budou z toho mít prospěch obě strany,“ citoval předsedu 
M. Štěcha deník Čung-ang Ilbo. 

S nově zvoleným primátorem Soulu Pak Won-sunem projednal M. Štěch – jako jeho vůbec první 
návštěva z Evropy – také otázky týkající se cestovního ruchu a kultury. Primátor ujistil předsedu 
Senátu, že korejští občané mají o Českou republiku nebývalý zájem. Cesty do Korejské republiky, která 
se konala v doprovodu velvyslance České republiky v Korejské republice Jaroslava Olši, jr. ve dnech  
14. až 19. listopadu, se účastnil také předseda senátorského klubu ODS Richard Svoboda, předseda 
senátorského klubu KDU-ČSL Václav Koukal, předsedkyně senátorského klubu TOP 09 a Starostové 
Soňa Paukrtová a senátor Zdeněk Besta. 

18. 11. 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala  nového apoštolského nuncia  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala nového apoštolského nuncia v Praze J. E. pana Giuseppe 
Leanza. 

18. 11. 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala  nového velvyslance SRN  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijala nového velvyslance Spolkové republiky 
Německo J. E. pana Detlefa Lingemanna. 

 

 



21. 11. 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala parlamentní delegaci Turecka  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová v pondělí 21. listopadu přijala oficiální 
parlamentní delegaci Velkého národního shromáždění Turecké republiky v čele s předsedou 
parlamentu Cemile Çiçekem. 

V úvodu setkání předsedkyně Sněmovny M. Němcová vyjádřila účast České republiky s důsledky 
zemětřesení, které nedávno postihlo Turecko. „Česká média podrobně informovala o situaci 
v postižených oblastech a rovněž o neúnavném úsilí o záchranu všeho, co zachránit vůbec šlo. Jsem 
ráda, že jsme finančně přispěli na pomoc a věřím, že se postižené oblasti vrátí co nejdříve k běžnému 
životu.“ 

Při svém setkání oba politici ocenili tradičně přátelské vztahy obou zemí na vládní úrovni a zároveň 
vyjádřili zájem o prohloubení spolupráce na parlamentní úrovni. „Je mnoho projektů, na kterých 
mohou naše parlamenty spolupracovat. Předsedkyně M. Němcová ocenila přínos předsedy Çiçeka, 
který svým nástupem do funkce po volbách v červenci letošního roku dal nový impuls česko-tureckým 
parlamentním vztahům. „Považuji za velmi přínosnou spolupráci na úrovni skupin přátel České 
republiky a Turecka, které pracují v obou parlamentech. Česká republika rovněž pozorně reflektuje 
i mezinárodní aktivity Turecka, např. Konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích, která se 
konala v Istanbulu. Této velmi významné akce se zúčastnila místopředsedkyně PS PČR  
V. Parkanová,“ potvrdila zájem o spolupráci M. Němcová. Dále hovořila o zájmu o hospodářskou 
spolupráci, např. v oblasti energetiky. „České firmy mají velké zkušenosti a mohou být pro Turecko 
významným přínosem. Osobně jsem v úzkém kontaktu s Hospodářskou komorou ČR a veškerou tuto 
spolupráci ráda podpořím,“ dodala předsedkyně Sněmovny. 

Předseda Velkého národního shromáždění Turecka se rovněž zmínil o snaze své země o plné členství 
Turecka v Evropské unii. Poděkoval za podporu České republiky v přístupovém procesu. „Plná 
integrace Turecka do Evropské unie je jednou ze zahraničně politických priorit České republiky,“ 
informovala předsedkyně Sněmovny M. Němcová. 

V závěru jednání se politici krátce dotkli rovněž otázky víz. Předseda Çiçek požádal českou stranu 
o podporu na úrovni EU v této otázce. „Problém víz omezuje širší ekonomickou a hospodářskou 
spolupráci, komplikuje pozici podnikatelů a např. i studentů,“ sdělil předseda tureckého parlamentu. 
„Česká republika je nakloněna myšlence zjednodušení vízové agendy pro některé vybrané skupiny, 
jak jste je sám zmínil, např. podnikatele a studenty,“ ujistila svého tureckého kolegu předsedkyně  
M. Němcová. 

29. 11. 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala parlamentní skupiny přátel ČR  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová v úterý 29. listopadu přijala předsedu 
Parlamentní skupiny přátel České republiky v izraelském Knesetu Dorana Avitala. Setkání se 
uskutečnilo při příležitosti semináře „Současné změny na Blízkém východě a jejich dopad na 
mezinárodní politiku a ekonomiku“, který se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny. 

29. 11. 2011 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se setkala s předsedou vlády Moldavské republiky 

Přijetí předsedy vlády Moldavské republiky J. E. pana Vladimira Filata předsedkyní Poslanecké 
sněmovny České republiky paní Miroslavou Němcovou.  

18. 11. 2011 

Místopředsedkyně Senátu a další zástupci oficiálně přijali poslance Evropského 
parlamentu  

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková spolu s předsedou Výboru pro záležitosti EU Luďkem 
Sefzigem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Miroslavem Škaloudem, členem Výboru pro 
záležitosti EU Jaroslavem Doubravou a členem Ústavně-právního výboru Jiřím Dienstbierem oficiálně 
přijala poslance Evropského parlamentu pana Andrewa Duffa. Hlavním tématem diskuze byl Protokol 
o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice. Pan Duff, coby zpravodaj 
tohoto dokumentu ve Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, si přijel vyslechnout 
názor zástupců Senátu na tuto změnu Lisabonské smlouvy, k jejíž ratifikaci bude třeba souhlasu obou 
komor Parlamentu ČR. Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková s odvoláním na usnesení Senátu  



z října t.r. vyjádřila nesouhlas s tím, aby vláda ČR tento Protokol za Českou republiku sjednávala. 
Připomněla, že příslib sjednání Protokolu byl na evropské úrovni vládou vyjednán až poté, co  
s ratifikací Lisabonské smlouvy vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR, tedy že Protokol nebyl  
v Parlamentu vůbec diskutován. Předseda evropského výboru L. Sefzig vyjádřil své přesvědčení, že 
Protokol je pojistkou proti extenzivnímu výkladu Soudního dvora EU, zejména v oblasti sociálně a 
pracovněprávní. Poslanec Duff slíbil, že informace získané v debatě se zástupci Senátu zohlední ve své 
zpravodajské zprávě. 

21. 11. 2011 

1. místopředseda Senátu se setkal s předsedou tureckého parlamentu 

1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka přijal Cemila Çiceka , předsedu Velkého národního 
shromáždění Turecké republiky, který byl v ČR spolu s parlamentní delegací na oficiální návštěvě. „Jde 
o historicky vůbec první návštěvu předsedy tureckého parlamentu v ČR a je to zároveň první 
zahraniční cesta pana Çiceka ve funkci předsedy,”uvedl Přemysl Sobotka. “Diskuse byla velmi 
otevřená. Probrali jsme naše oboustranné zájmy v ekonomické oblasti, kde je co rozvíjet. Obrat 
vzájemné výměny je nyní dvě miliardy dolarů, před pár lety to bylo jen dvě stě šedesát miliónů. 
Spolupráce se nabízí ve stavebnictví, turismu a strojírenství,” řekl Cemil Çicek. “Obšírně jsme se také 
bavili o situaci v arabském světě, na celém Blízkém východě, kde se nyní zhoršují bezpečnostní rizika, 
což neprospívá vzájemné spolupráci v oblasti. A samozřejmě jsme se bavili o přístupových jednáních 
Turecka s Evropskou unií. Znovu jsem zopakoval, že já osobně i většina současné politické 
reprezentace České republiky je pro plnohodnotné a úplné členství Turecka v EU,” dodal Přemysl 
Sobotka. 

21. 11. 2011 

1. místopředseda Senátu a další představitelé se setkali s ministrem zahraničí Alžíru 

1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka se setkal s ministrem zahraničních věcí Alžírské republiky 
Mouradem Mendelci, který byl na historicky první návštěvě České republiky. „Na stole jsme měli dvě 
oblasti k jednání. Jednak rozvoj vzájemné spolupráce, která má sice historické kořeny, ale  
v současnosti není na úrovni, na které by mohla být. My můžeme nabídnout investiční a průmyslové 
celky v oblasti energetiky a zemědělství, což jsou oblasti, které Alžířané preferují,“ řekl po jednání 
Přemysl Sobotka. „Druhým tématem byla situace na severu Afriky, pan ministr potvrdil moje obavy 
z nekontrolovaného šíření zbraní v celém Maghrebu, z čehož může těžit místní odnož Al Kaidy a 
zhoršit bezpečnostní situaci nejen na severu Afriky a Blízkém východě, ale i v celé Evropě,“ zdůraznil 
Přemysl Sobotka. „Jsem rád, že Alžír má podobné vidění světa jako my, a jsem přesvědčen, že to 
pomůže v rozvoji dalších politických i ekonomických vztahů,“ uzavřel Přemysl Sobotka. 

22. 11. 2011  

Předseda VZOB Senátu přijal izraelského velvyslance 

Předseda VZOB J. Regec přijal spolu se členem VZOB senátorem P. Trpákem velvyslance Státu Izrael 
J. E. pana Yaakova Levyho. 

22. 11. 2011 

1. místopředseda Senátu a další představitelé přijali ministra zahraničí Arménie 

1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka přijal ministra zahraničních věcí Arménie Edwarda 
Nalbandiana, který v Praze slavnostně otevřel budovu velvyslanectví Arménské republiky. „Arménie 
letos slaví dvacet let od vyhlášení samostatnosti a vnímám to jako určitou symboliku, že otevírá svou 
ambasádu tady v Praze. Byla to Česká republika, kdo otevřel v době svého předsednictví naplno otázku 
„východního partnerství“. Z této pozice dnes těžíme a doufám, že jsme teprve na začátku spolupráce,“ 
uvedl Přemysl Sobotka. „Pan ministr přijel s přesvědčivými čísly, že dynamika naší vzájemné 
obchodní spolupráce je velmi vysoká a to je samozřejmě dobrá zpráva pro české podnikatele,“dodal 
P. Sobotka. Agenda jednání zahrnovala rovněž vízovou politiku EU k Arménii, asociační dohodu a také 
možnosti zóny volného obchodu. „Vedle bilaterálních jednání je dobrou platformou pro rozvíjení 
spolupráce také institucionální úroveň, například V4. Tady se můžeme pravidelně setkávat a 
vytvářet podmínky pro další postup Arménie směrem k EU,“vysvětlil Přemysl Sobotka. 

 

 

 



29. 11. 2011 

Předseda Senátu přijal apoštolského nuncia 

Předseda Senátu PČR M. Štěch v ČR oficiálně přijal apoštolského nuncia a doyena diplomatického 
sboru J. E. Mons. Giuseppe Leanzu. 

29. 11. 2011 

Předseda Senátu a další představitelé přijali předsedu vlády Moldavské republiky  

Předseda Senátu Milan Štěch jednal s předsedou vlády Moldavské republiky V. Filatem. Diskuse se 
týkala zvláště procesu integrace Moldavské republiky do Evropské unie, budoucnosti projektu 
Východního partnerství a ratifikace smlouvy mezi Moldávií a EU. „Moldavská republika vstoupí do 
Evropské unie v momentě, kdy na to bude připravená. Perspektiva vstupu do EU je však důležitá 
nejen pro moldavské občany, ale i pro zemi samotnou,“ řekl premiér Filat. „I přes složitou 
ekonomickou situaci EU a zvláště eurozóny zaznamenáváme pokroky, které Moldávie činí na cestě 
do EU. Jsme připraveni vám nadále předávat naše zkušenosti a pomáhat při složitém procesu 
transformace,“ zdůraznil předseda Senátu Štěch. Setkání se za Moldavskou republiku zúčastnili 
rovněž místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace Iurie Leanca, ministr 
zemědělství a potravinářského průmyslu V. Bumacov a ministryně práce a sociální ochrany rodiny  
V. Buliga. Senát PČR reprezentovali místopředsedové Senátu Petr Pithart a Zdeněk Škromach a Jozef 
Regec, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. 

30. 11. 2011 

Předseda Senátu přijal indického velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Indické 
republiky v ČR J. E. pana Venkatesana Ashoka. 

30. 11. 2011 

Představitelé Senátu se sešli s uzbeckou delegací 

Pracovní oběd pro delegaci Ministerstva vnitra Uzbecké republiky pořádal předseda ÚPV Senátu PČR 
M. Antlem, zúčastnili se ho i předseda VVVK senátor J. Jermář a senátor V. Homolka. 

30. 11. 2011 

Přestavitelé Senátu se sešli se zástupci EK 

Proběhlo pracovní setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR pana Luďka 
Sefziga s ředitelem pro nepřímé daně a daňovou správu Generálního ředitelství pro daně Evropské 
komise pana Manfreda Bergmanna. 

 

 

prosinec 2011 

1. 12. 2011 

Místopředsedkyně Senátu přijala ministra pro evropské záležitosti Turecké republiky 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu 
PČR L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M. Krejčou, člen Výboru pro 
záležitosti EU Senátu PČR Z. Bestou a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem se 
oficiálně setkala s ministrem pro Evropské záležitosti Turecké republiky panem Egemenem Bagisem. 

Hlavním tématem jednání se stala především perspektiva přistoupení Turecké republiky do EU a 
podpora členských států EU tomuto procesu. 

6. 12. 2011 

Senátor L. Sefzig přijal státního tajemníka pro evropské záležitosti Rumunska 

Předseda výboru pro záležitosti EU Luděk Sefzig přijal za účasti místopředsedy výboru Miroslava 
Krejči a člena výboru Josefa Táborského státního tajemníka pro evropské záležitosti Rumunska 
Bogdana Manoiu.  



6. 12. 2011 

Předseda Senátu přijal velvyslance Korejské republiky 

Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti předsedy senátorského klubu a člena Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR R. Svobody a předsedy senátorského klubu KDU-ČSL 
a člena Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR V. Koukala pořádal oběd pro mimořádného a 
zplnomocněného velvyslance Korejské republiky v ČR J. E. pana Gabriela Oh. 

7. 12. 2011 

Senátor J.Regec přijal velvyslance Španělska 

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pan Jozef Regec oficiálně přijal 
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Španělska v České republice J. E. pana Pascuala Ignácia 
Navarro Rose.  

9. 12. 2011 

Předseda Senátu přijal velvyslance Makedonie 

Předseda Senátu PCŘ M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Republiky 
Makedonie v ČR J. E. pana Igora Ilievskiho. 

12. 12. 2011  

Vánoční setkání s diplomatickým sborem v Poslanecké sněmovně 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se v pondělí 12. prosince sešla v Poslanecké sněmovně 
s diplomatickým sborem v České republice. 

13. 12. 2011 

Místopředsedkyně Senátu přijala náměstka ministra zahraničních věcí Iráku 

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou oficiálně přijala 1. náměstka ministra zahraničních věcí Irácké 
republiky pana Labída Abbáwího. 

14. 12. 2011 

Předseda Senátu přijal arménského velvyslance 

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Arménské 
republiky v ČR J. E. pana Tigrana Seiraniana. 

19. 12. 2011 

Předseda Senátu PČR jednal s předsedou vlády Ukrajiny  

Ve Valdštejnském paláci přijal předseda Senátu PČR Milan Štěch předsedu vlády Ukrajiny Mykolu 
Azarova. V úvodu setkání uctili účastníci pracovního oběda minutou ticha památku zesnulého 
exprezidenta Václava Havla. Jeho zásluhy o rozvoj svobody a demokracie ocenil ve svém vystoupení  
M. Azarov. 

M. Štěch připomněl hluboké historické kořeny vzájemných vztahů a spolupráce. M. Azarov vyjádřil  
v této souvislosti lítost nad tragickými událostmi roku 1968, které měly silný dopad na vzájemné 
vztahy. Diskuse se zaměřila na možnosti prohloubení ekonomické, kulturní a vzdělávací spolupráce, 
otázky zemědělské politiky a klíčové podmínek dalšího rozvoje hospodářské spolupráce, mezi něž patří 
především dohody o ochraně investic. 

23. 12. 2011 

Předseda Senátu jednal s předsedou Evropského parlamentu  

Předseda Senátu PČR Milan Štěch jednal ve Valdštejnském paláci s předsedou Evropského parlamentu 
Jerzym Buzkem.  

Tématem jednání byla situace v eurozóně, postoje jednotlivých vlád k poskytnutí půjčky MMF a další 
možné postupy.  

Předseda Senátu informoval předsedu Evropské parlamentu, že vláda bude zřejmě diskutovat 
záležitost se Senátem na počátku příštího roku a bude žádat Senát o stanovisko.  



23. 12. 2011 

Předsedové senátů ČR a Španělska vzpomínali na prezidenta Václava Havla  

Předseda Senátu PČR Milan Štěch přijal dnes ve Valdštejnském paláci předsedu Senátu Španělska Pío 
García-Escudera Márquez.  

Při setkání zavzpomínali předsedové na prezidenta Václava Havla. Předseda španělského Senátu ocenil 
přínos Václava Havla při šíření principů demokracie a ochrany lidských práv ve světě. Předseda horní 
parlamentní komory Španělska předal M. Štěchovi kondolenci od politické reprezentace Španělska. On 
sám do Česka přiletěl krátce po zvolení do funkce a je to jeho první zahraniční cesta v pozici předsedy 
Senátu.  Mezi témata, která předsedové otevřeli, patří stabilizace eurozóny a budoucnost eura, 
parlamentní spolupráce a ekonomická situace obou zemí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští zástupci v eurostrukturách 



říjen 2011 

4. 10. 2011 

Místopředseda EP L.Rouček se sešel s Jimmym Carterem  

Místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD/S&D), mimo jiné zodpovědný za 
sledování voleb, se dnes setkal s bývalým americkým prezidentem Jimmym Carterem, který přijel na 
pozvání předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzeka. J. Carter v současnosti předsedá Carter 
Center, nadaci na podporu lidských práv.  

Toto setkání se konalo krátce po jednání na vysoké úrovni, jehož tématem byla deklarace zásad pro 
mezinárodní volební pozorovatelské mise. Schůzky se také zúčastnila Catherine Ashtonová, vysoká 
představitelka EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 

Během dnešní výměny názorů o vztazích s východními a jižními sousedy EU, Libor Rouček zdůraznil 
roli USA při prosazování lidských práv jako nástroje k podpoře pozitivních změn v zemích 
středovýchodní Evropy. 

14. 10. 2011 

Eurokomisař S. Füle jednal v Srbsku o kandidatuře země do EU 

Srbsko zřejmě dostane pozvánku do Evropské unie. Začátek jednání o kandidatuře ale závisí na kvalitě 
dialogu mezi Bělehradem a kosovskou Prištinou. S tímto poselstvím přiletěl do Srbska komisař pro 
rozšíření Unie Štefan Füle. 

Evropská komise doporučila Evropské radě, aby Srbsko získalo statut kandidátské země. Komise ve 
své zprávě ocenila pokrok, kterého Bělehrad dosáhl v zavádění evropských norem a standardů.    

O datu zahájení rozhovorů ale rozhodne prosincový summit Evropské unie a některé země dávají 
jednoznačně najevo, že očekávají především výsledky v dialogu s Kosovem, jehož nezávislost Srbsko 
odmítá připustit.    

Uznání Kosova sice není oficiální podmínkou, ale otevřelo by Bělehradu mnohem rychlejší cestu do 
Unie, naznačují diplomaté.   

14. 10. 2011 

Europoslanci H.Fajmon a E.Kožušník proti navyšování rozpočtu EP  

Zatímco členské státy EU apelují na Brusel, aby omezil své výdaje, Evropský parlament požaduje 
navýšení rozpočtu EU v příštím roce o 4,9%. Celkové výdaje by tak měly dosáhnout necelých 138 
miliard eur. 

"S navyšováním výdajů ve chvíli, kdy se ve členských státech tvrdě škrtá, zásadně nesouhlasíme," 
řekl po hlasování europoslanec Hynek Fajmon (ODS). Fajmon zároveň očekává, že letos se členské 
státy požadavkům Bruselu na další utrácení postaví podstatně rozhodněji, než v loňském roce. "Dnes 
jsou národní státy ještě pod větším tlakem, než loni, takže myslím, že jejich vůle ustupovat bude 
nulová," dodává Hynek Fajmon. 

Podle europoslance Edvarda Kožušníka může unijní rozpočet podpořit růst a zaměstnanost, ale jen 
tehdy, když se změní celá jeho filozofie. "Nemá smysl paušálně navyšovat všechny rozpočtové 
kapitoly. Musíme naopak provést audit smysluplnosti dnes financovaných projektů a výdaje na ty 
neživotaschopné seškrtat. Uspořené prostředky pak budeme soustředit do oblastí jako je vnitřní trh, 
jehož bezbariérovost a funkčnost je klíčem k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti celé Unie," 
řekl ve svém projevu Edvard Kožušník. 

"Hlavní příčinou požadavků na zvyšování nákladů je masivní nárůst byrokracie," myslí si Kožušník. 
"Občanští demokraté jsou toho názoru, že pokud mají evropské instituce po Lisabonské smlouvě více 
kompetencí a více práce, jak tvrdí, musejí hledat vnitřní úspory a ne požadovat více peněz na provoz. 
Socialisticko – lidovecká koalice v Evropském parlamentu jde ale jako obvykle cestou přesně 
opačnou." 

Pokud jde o možnosti vnitřních úspor, má podle Kožušníka máslo na hlavě sám europarlament. "EP 
chce v Bruselu pronajímat nové kancelářské prostory z důvodu rozšíření kanceláří europoslanců  
o jednu místnost pro dalšího asistenta, bude to stát 80 – 100 milionů eur. Rozšiřovat se má i jedna z 
budov v Lucembursku, za půl miliardy eur. Další budovy ve Štrasburku se mají rekonstruovat z 



důvodu výstavby dalších zasedacích místností, odhadované náklady tvoří 25 milionů eur ročně. A 
tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho," říká Kožušník. "Největší a nejkřiklavější plýtvání je ale 
samo sídlo EP ve Štrasburku. Jedno stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem stojí daňové poplatníky 
půl miliardu korun a vyprodukuje 1600 tun CO2," dodává europoslanec. 

16. 10. 2011 

Poslanec EP E. Tošenovský se chystá na vypuštění družic Galileo  

Jediný Čech a jediný europoslanec, který se ve čtvrtek zúčastní vystřelení satelitů evropského 
navigačního systému Galileo, je Evžen Tošenovský z Ostravy. Europoslanec Evžen Tošenovský byl od 
roku 2009 v Evropském parlamentu zpravodajem projektu Galileo, připravil pro něj veškerou 
legislativu, zpracoval ho a předkládal. Teď by se měl účastnit připravovaného vypuštění satelitů, aby 
poté mohl své kolegy informovat o výsledku.  

18. 10. 2011 

Europoslanci se zúčastnili Open Days 2011  

V rámci akce Open Days 2011 (9. evropský týden regionů a měst) v Bruselu se dne 12. října uskutečnil 
seminář na téma "Evropa 2020 – chytrý, trvale udržitelný a vše zahrnující růst – Hlavní města a 
regiony EU ukazují cestu". Oldřich Vlasák, člen Evropského parlamentu, spolu s dalšími čtyřmi 
řečníky, mezi nimiž byli Madeleine Mahovsky za Evropskou komisi, Rolf Strittmatter – ředitel ZAB 
Brandenburg, Kulveer Ranger – ředitel Environmentálního a Digitálního Londýna a Paul Hofheinz – 
Prezident a zakladatel ekonomického sdružení Lisabonská rada, byli osloveni, aby přednesli své 
zajímavé postřehy a poznatky z oblasti rozvoje hlavních evropských měst a regionů. Výstup každého ze 
zúčastněných řečníků byl velmi zajímavý – ať už se jednalo o postřehy z oblasti digitalizace měst nebo 
o přípravu letních Olympijských her, jako v případě Londýna. Oldřich Vlasák se ve svém projevu mimo 
jiné vyjádřil i k nově připraveným změnám v programu politiky soudržnosti, které on osobně vnímá 
jako krok neodvratný a užitečný. Hlavními městy a regiony, které celou akci zaštiťovaly, byly Praha, 
Bratislava, Lazio Region, Londýn, Berlín, Brandenburg, Řím, Madrid, Ile-de-Francie, Brusel Hlavní 
Region, Budapešť, G-4 (Amsterdam, Hague, Rotterdam, Utrecht) a Evropská kancelář v Nikozii. 

20. 10. 2011 

Europoslanec P.Poc bojuje za zrušení víz do Kanady 

Český europoslanec Pavel Poc se dal – i přes jindy tak rozdílné národní a politické zájmy – dohromady 
s bulharskou liberální europoslankyní Antonyiou Parvanovou a rumunským pravicovým kolegou 
Sebastianem V. Bodu a zahájil finální tažení za zrušení víz do Kanady. 

“Kanada se zatím setkala jenom s laxním a nic neřešícím postupem Evropské komise. Ovšem  
s europoslanci už to tak snadné mít nebude,” tvrdí sociální demokrat Poc. 

Poc, Parvanová a Bodu upozornili v otevřeném dopise kanadského premiéra Stephena Harpera (viz 
příloha) na to, že si “zahrává s ohněm”. Sedmdesát europoslanců z postižených států totiž může 
snadno zablokovat připravovanou evropsko-kanadskou Dohodu o volném obchodu. Stačí 40 hlasů! 

“S řadou mých kolegů už jsem o tom mluvil a jsem si jistý, že blokující minoritu dáme hravě 
dohromady,” říká Poc a dodává: “Být na místě ministerského předsedy Kanady, už bych s tím radši 
začal něco dělat. Krach jednání o volném obchodu by způsobil jeho zemi obrovské škody”. 

27. 10. 2011  

Místopředseda EP L. Rouček k plánu záchrany Eurozóny  

Vrcholní představitelé Evropské unie se v noci na dnešek dohodli na obrysech plánu záchrany 
Eurozóny.  

Zároveň však přijatá řešení zřejmě nebudou dostatečná a nebudou znamenat trvalé vyřešení finanční 
krize, to aspoň tvrdí místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec za ČSSD Libor Rouček. 

Po dnešním vystoupení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye před europoslanci Rouček 
řekl: "Návrh, který leží nyní na stole, by měl zredukovat řecký dluh do roku 2020 na zhruba 120 
procent řeckého hrubého domácího produktu. Otázkou ale zůstává, zda-li tyto kroky jsou dostatečné. 
V návrhu se například vůbec nemluví o investicích do posilování růstu a zaměstnanosti, řešení 
daňových úniků, zavedení eurobondů nebo daně z finančních transakcí." 



V závěru Libor Rouček dodal, že je zklamán chováním české vlády a uvedl: "Vláda svým negativním a 
nekonstruktivním postojem k řešení problémů v EU a v Eurozóně posouvá naši zemi na samý okraj 
evropského politického dění." 

27. 10. 2011 

Europoslanci na Česko-slovenském fóru občana  

V pátek dne 21. října se konalo letošní druhé přeshraniční fórum občana, tedy debata občanů  
s volenými zástupci Evropského parlamentu (EP) a odborníky. Akci pořádali Informační kancelář EP  
v ČR a Informační kancelář EP na Slovensku. Publikum čítající kolem 200 návštěvníků bylo 
zastoupeno ze 2/3 Čechy a zbytek Slováky. Z europoslanců přijali pozvání Oldřich Vlasák (ECR) a 
Miloslav Ransdorf (GUE-NGL), dále akademik z Masarykovy univerzity Petr Kaniok a Zuzana 
Tučeková ze slovenského Euractivu. 

 

listopad 2011 

4. 11. 2011 

Europoslanec E.Tošenovský vystoupil na Mezinárodní konferenci  

V panelu ke spojování národních trhů do jednotného evropského energetického trhu vystoupil 
místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (EP) Evžen 
Tošenovský. Konstatoval, že i v EP je energetika významným tématem a seznámil účastníky  
s prioritami pro rok 2020 v této oblasti. Zdůraznil, že ČR bude hrát na evropském trhu klíčovou roli. 
Systém obchodování s emisemi (ETS) označil za novodobé „odpustky“. Předseda představenstva RWE 
Transgas Martin Hermann si položil otázku, jestli energetický trh neodumírá, a upozornil na problém  
s obnovitelnými zdroji elektřiny, jejichž výroba se přímo neřídí poptávkou trhu. Současnou situaci 
označil z pohledu energetických koncernů za vážnou. Upozornil na analýzu Citibank, která varuje, že 
investice do energetiky v EU nejsou atraktivní. Co nejméně krátkodobých změn a víra v trh mohou 
podle Tošenovského sektoru pomoci. Alan Svoboda z ČEZ poukázal na úspěchy ČR v energetice – 
úspěšnou implementaci 3. liberalizačního balíčku, kde je ČR kladena za vzor, práci na propojení trhu, 
dlouhodobě fungující systém řízení spotřeby a úspěšné přečkání plynové krize v roce 2009. Upozornil 
na rizika pro trh v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie a označil návrhy Komise k inteligentním 
sítím za drahé, protože v ČR úspěšně funguje systém hromadného dálkového ovládání. Aby nedošlo  
k přeměně systému ETS na systém „odpustků“, je třeba, aby ceny povolenek byly motivační. 

24. 11. 2011  

Europoslanci se angažovali v případu zadržených Čechů v Zambii 

Buď pustíte tři zadržené Čechy domů, nebo nebudete dostávat dotace na rozvojové programy. 
Sankcemi pro Zambii pohrozili europoslanci Jan Březina a Evžen Tošenovský. Dopisem dokonce 
vyzvali komisaře EU, aby s propuštěním pomohli. 

Ministerstvo zahraničí ale jejich postup kritizuje. Podle velvyslance Čechům jakýkoliv nátlak na Zambii 
spíše ublíží. 

Evropská unie poslala podle platformy Fors v loňském roce Zambii 180 milionů eur, Česká republika 
14,9 milionu. A to by se podle europoslanců nemuselo opakovat. „Zambie je příjemcem evropské 
pomoci, a pokud by nepostupovala jako právní stát, tak je otázkou použití argumentu evropské 
pomoci,“ vzkázal LN z Bruselu Březina. Zambijské ministerstvo se už o výrocích europoslanců 
dozvědělo a reagovalo na ně článkem v deníku Zambia Daily Mail. Tamní ministr v něm shrnuje plán 
Česka jako „nešťastný“. Prohlásil, že případem se zabývá soud a že vláda do legálních postupů 
nezasahuje. „Zambie je svrchovaný stát s vlastním právem,“ dodal ministr. 
„Svérázný výklad na zambijské straně samozřejmě věci neprospěje. Článek scestně ztotožňuje 
názory, ještě k tomu špatně interpretované, s oficiálním názorem vlády,“ napsal LN Zahradníček. 
Sami zadržení Češi, kteří od začátku kritizují laxnost českých úřadů, si postup europoslanců 
pochvalují. „Podle mě je to jedna z nejlepších cest,“ řekl LN Jan Coufal, jeden z obviněných ze 
špionáže. Muži jsou v Zambii zadržení od poloviny října kvůli snímkům vojenských objektů. 

 

 

 



15. 11. 2011  

Poslanec EP M.Cabrnoch předsedal zasedání výboru EU-Arménie 

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2011 se v arménském Jerevanu uskutečnilo 12. zasedání meziparlamentního 
výboru EU-Arménie pod společným předsednictvím Nairy Zohrabya a Milana Cabrnocha. Jednalo se  
o druhé zasedání výboru v tomto volebním období, první proběhlo prosinci 2010 v Bruselu. 

 22. 11. 2011 

Europoslankyně Z. Brzobohatá představila EP český neziskový sektor 

Dnešek byl v Evropském parlamentu v Bruselu díky sociálně demokratické europoslankyni Zuzaně 
Brzobohaté ve znamení českých neziskových organizací. V odpoledních hodinách proběhl Kulatý stůl  
o neziskovém sektoru v České republice za přítomnosti dvou hostů – Aleše Sedláčka, předsedy České 
rady dětí a mládeže a Ing. Romana Hakena, člena Evropského hospodářského a sociálního výboru. Oba 
jmenovaní budou diskutovat s českými europoslanci na témata dotýkající se fungování neziskových 
organizací, dobrovolnictví a aktuálních legislativních návrhů v České republice v této oblasti. Zuzana 
Brzobohatá k záměru říká: „Navazujeme na červnovou diskuzi ve Štrasburku, kde se ukázalo, že mají 
čeští europoslanci o tuto problematiku velký zájem. Pečlivě sleduji vývoj legislativní úpravy 
dobrovolnictví a například v ČR stále zůstává úkolem prosadit odstranění nesmyslné překážky 
členského principu pro přiznání statutu dobrovolníka.“Kulatý stůl následně doplní slavnostní otevření 
Výstavy o dobrovolnictví v České republice. 

Tuto putovní výstavu, která byla během roku prezentována v ČR na většině velkých akcí k Evropskému 
roku dobrovolnictví, zaštítila právě sociálně demokratická europoslankyně Zuzana Brzobohatá. 
Výstava se skládá z 12 panelů, které přiblíží jednotlivé oblasti, ve kterých čeští dobrovolníci působí, a 
jaké významné projekty vytvářejí. 

„Je mi ctí, že můžu české dobrovolnictví propagovat na půdě Evropského parlamentu. Jedná se o 
završení celoroční práce, která doufám přinese své ovoce a bude do budoucna motivovat další české i 
zahraniční dobrovolníky,“ dodává Zuzana Brzobohatá. 

24. 11. 2011 

Europoslanec P.Poc prosazuje rozumné hospodaření s půdou  

Zemědělská koncentrace a specializace na určité plodiny může být z krátkodobého a střednědobého 
hlediska přínosná. Ovšem z dlouhodobého pohledu je bezesporu zničující. A náprava, je-li vůbec 
možná, bývá velmi nákladná. 

"Pokud půjdeme v zemědělské praxi současným směrem, budeme za pár desítek let pěstovat rostliny 
v živném roztoku, na mrtvé půdě. A to je zatraceně drahé," říká český europoslanec Pavel Poc a 
dodává, že se vyplatí už dnes uvažovat o nových a hlavně udržitelných metodách hospodaření, protože 
podle něj "živá půda není v rozporu s intenzivním zemědělstvím, je to naopak jeho předpoklad". 

Směrnice o půdě a její ochraně je ale z politických důvodů stále zablokována v Radě Evropské unie, 
proti se staví Německo, Británie, Francie, Nizozemsko a Rakousko. 

"V České republice velká většina zemědělců tradičně hospodaří rozumně a není jim třeba nic 
nařizovat, jenže jinde v EU a bohužel už i u nás se objevují zlatokopové, kteří kvůli okamžitému zisku 
jsou schopni zemědělskou půdu zcela vyhospodařit a zničit." vysvětluje Poc. 

Europoslanec Poc by proto rád alespoň některé nápady k ochraně půdy prosadil do právě 
projednávané reformy Společné zemědělské politiky. Proto uspořádal v Bruselu, na půdě Evropského 
parlamentu seminář s významnými experty Evropské komise, ekology, vlastníky půdy, zástupci 
zemědělských federací a diplomaty členských zemí na téma „přínos půdní biodiverzity pro životní 
prostředí a zemědělské výnosy“. 

25. 11. 2011 

Poslanec EP M.Cabrnoch gratuloval arménskému velvyslanci 

V úterý 22. listopadu byla v Praze oficiálně otevřena arménská ambasáda. Při této příležitostí zaslal 
Milan Cabrnoch gratulaci arménskému velvyslanci Tigranu Seiranianinovi, který své pověřovací listiny 
předal do rukou prezidenta Václava Klause již 7. září t. r.  

Milan Cabrnoch se s velvyslancem Seiranianem setkal již v říjnu před zasedáním Meziparlamentního 
výboru EU – Arménie v Jerevanu. Jako předseda delegace Evropského parlamentu  



v Meziparlamentním výboru EU – Arménie se následně v Jerevanu setkal s ministrem zahraničních 
věcí Eduardem Nalbandianem a dalšími představiteli Arménie.  

29. 11. 2011 

Eurokomisař S. Füle jednal s běloruskými opozičními politiky 

Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle jednal v Bruselu se skupinou běloruských 
opozičních politiků vedenou Alexandrem Milinkievičem. „Komisař Füle se setkal s představiteli sedmi 
opozičních stran a hnutí. Diskutovali o situaci v Bělorusku, kde pokračuje represivní politika režimu 
vůči všem oponentům, ať už to je opozice, občanská společnost nebo nezávislá média“, uvedl 
komisařův mluvčí Peter Stano. Dodal, že komisař zdůraznil potřebu silné a spolupracující opozice, 
která sama dokáže občanům nabídnout jasnou alternativu. Ocenil, že do Bruselu přijela opozice 
společně, všichni lídři seděli za jedním stolem a společně hledali cestu ke změně režimu.  

29. 11. 2011 

Poslanec EP Falbr uspořádal seminář k dotační problematice  

Sociálně demokratický europoslanec Richard Falbr včera v Praze uspořádal seminář k problematice 
čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Na 50 starostů středních a malých obcí Středočeského kraje 
se tak mělo šanci dozvědět o možnostech, které mohou pro získání finančních prostředků využít. 
Konkrétně byl přiblížen Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí, které jsou 
právě pro zmíněné samosprávní celky klíčové. Po přestávce byly dále prezentovány Fondy 
Středočeského kraje pro rok 2012 a Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, který vzhledem ke 
své neinvestiční podobě projektů nabízí financování až do pokrytí 100% nákladů. Seminář byl ukončen 
ryze praktickými radami pro správné podání žádosti a eliminaci chyb v projektových záměrech. 
Richard Falbr k semináři uvedl: „Česká republika bohužel stále nevyužívá potenciálu přidělených 
peněz z EU. Jsme za polovinou programovacího období a některé operační programy nemají 
vyčerpáno ani 10% z jejich alokace. Chyba je jednoznačně na straně vlády a ministerstev, které 
přistoupily k implementaci programů zcela nezodpovědně a mnohde čerpání zbytečně komplikují. 
Právě pomocí tohoto v řadě již šestého vzdělávací semináře se snažíme starostům pomoci 
zorientovat se v dotačních možnostech a uspět při podávání žádosti." 

30. 11. 2011  

Místopředseda EP L. Rouček přijal nositelku Nobelovy ceny za mír  

Místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček dnes uspořádal slavnostní oběd u příležitosti 
návštěvy Tawakul Karmán, předsedkyně lidskoprávní organizace "Novinářky bez pout". Karmán se 
stala hlavní tváří protestů, které se od začátku ledna staví proti režimu jemenského prezidenta Alího 
Sáliha. 
Obhájkyně lidských práv a práv žen je považována za symbol Arabského jara v Jemenu. Tento měsíc jí 
navíc bude udělena Nobelova cena za mír 2011, o kterou se podělí s liberijskou prezidentkou Ellen 
Johnson Sirleaf a liberijskou bojovnicí za ženská práva Leymah Gbowee. 

Během slavnostního oběda Karmán uvedla, že boj za moderní a demokratický Jemen musí pokračovat, 
dokud se nepodaří prosadit formální odchod prezidenta Alího Sáliho a nastolení právního státu. Libor 
Rouček uvítal dohodu mezi současnou vládou a opozicí na uspořádání prezidentských voleb. 
Zpochybnil ale roli Sáliho jako čestného prezidenta a s tím spojenou přidělenou imunitu. 
"Prezident Sáli by se měl zpovídat vlastnímu lidu za své činy. Naplnění tohoto požadavku je velmi 
důležité pro úspěch jemenské revoluce." dodal místopředseda EP Rouček. 

 

prosinec 2011 

1. 12. 2011 

Europoslanec P. Poc: Vstup Chorvatska je velmi pozitivní signál 

Už v létě 2013 budou moci čeští turisté vyrazit do Chorvatska k moři, aniž by opustili území Evropské 
unie. Rozšíření EU o Chorvatsko dnes schválil Evropský parlament. 

„Přistoupení Chorvatska je v době sílících proti-evropských tendencí velmi pozitivním signálem,“ říká 
spokojeně europoslanec Pavel Poc. „Jsem rád, že život jde dál bez ohledu na vydírání nebo 
zastrašování ze strany všech těch anonymních kruhů, kterým jednotná Evropa a Evropská unie tolik 
vadí“, dodává sociálnědemokratický europoslanec z Česka. 



K přistoupení dochází v době, kdy je za oblast rozšíření a politiky sousedství zodpovědný evropský 
komisař z České republiky Štefan Füle. To ještě posiluje tradičně dobré česko-chorvatské vztahy. 

01. 12. 2011  

Místopředseda EP L. Rouček uvítal vstup Chorvatska do EU  

Poslanci Evropského parlamentu dnes odhlasovali na plenárním zasedaní v Bruselu přístupovou 
smlouvu Chorvatska Místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro zahraniční věci 
Evropského Parlamentu Libor Rouček uvítal schválení přístupové smlouvy Chorvatska a k tomu uvedl: 
"Tento krok je důležitý pro Chorvatsko a stejně tak pro ostatní země Balkánu. Srbsko, Makedonie, 
Černá hora, Bosna-Hercegovina i Albánie tímto dostanou jasný příklad, že pokud budou zvládat své 
domácí úkoly a napnou síly, tak že ani vstup jejich zemí není v příštích letech vyloučen." 

1. 12. 2011  

Europoslankyně Z. Roithová vítá přistoupení Chorvatska k EU  

"Úspěšné završení přístupových jednání Chorvatska mne upřímně těší. Jeho reformní úsilí jsou 
příkladem pro další země v regionu. Vstup Chorvatska do EU zaručuje i stabilitu v Západním Balkáně, 
který donedávna sužovaly válečné konflikty. 

 A těší mně to dvojnásobně kvůli skvělým vztahům s českými občany a hlubokými bilaterálními 
vazbami mezi oběma národy v dlouhodobé historii i současnosti. O to více mne mrzí, že právě Česká 
republika může zkomplikovat ratifikaci smlouvy o přistoupení Chorvatska." 

 Zuzana Roithová kritizuje neodpovědný přístup českého prezidenta i opozičních sociálních 
demokratů, kteří z přístupové smlouvy s Chorvatskem vytvářejí rukojmí ve sporu o věcně nesmyslný 
Klausův protokol k Listině základních práv EU. 

 "Neexistuje žádná legislativní konstrukce, která by skutečně umožnila vyjmout ČR z působnosti 
Listiny základních práv EU. Tím pádem vyjednaný protokol neohrožuje sociální jistoty pro české 
občany, jak tvrdí ČSSD. Stejně tak se Listina nijak nedotýká Benešových dekretů, jak si opravdu, 
ale opravdu mylně myslí prezident Klaus. Zneužít pro čistě politikářské důvody přístupovou smlouvu 
Chorvatska je špatné a nedá se s tím souhlasit," dodává Zuzana Roithová. 

1. 12. 2011 

Eurokomisař S. Füle se setkal s kosovskou ministryní pro integraci 

Eurokomisař pro rozšíření Štefan Füle po setkání s kosovskou ministryní pro integraci řekl, že EU 
bude i nadále podporovat Kosovo a jeho snahu o plnění evropských perspektiv, zejména pokud jde  
o víza, obchodní dohody a účast Kosova v programech EU. Současně vyzval Kosovo i Srbsko 
k pragmatickému, kreativnímu a flexibilnímu dialogu.  

8. 12. 2011 

Poslanec EP O. Vlasák o krizi eurozóny a jejích dopadech  

„Podstatou současných ekonomických problémů v Evropské unii je skutečnost, že si mnohé státy 
zvykly žít na dluh. Trh však přestal věřit některým členským státům, že jsou schopny a ochotny 
splatit své závazky a jejich vládní dluhopisy tak přestaly být na trhu uplatnitelné,“ zdůraznil na úvod 
svého vystoupení na Univerzitě Hradec Králové (UHK) europoslanec, místopředseda Svazu měst a obcí 
pro evropské záležitosti a hradecký zastupitel Ing. Oldřich Vlasák.   

Pod záštitou děkana Fakulty informatiky a managementu doc. Ing. Václava Janečka, CSc., a 
europoslance Ing. Oldřicha Vlasáka se uskutečnila 8. 12. 2011 na Univerzitě Hradec Králové panelová 
diskuse na téma Krize Eurozóny. Pozvání přijal již zmíněný Oldřich Vlasák (EKR), doc. Ing. Oldřich 
Dědek, CSc., (národní koordinátor pro zavedení eura v České republice) a prof. Ing. Ladislav Hájek, 
CSc. z UHK. 

Oldřich Vlasák ve svém příspěvku pokračoval na téma již zmíněných dluhopisů: „Situace na trzích  
s vládními dluhopisy zemí eurozóny zůstává značně napjatá. Od července tohoto roku začal být zřejmý 
přenos krize vládního dluhu programových zemí z Řecka a Irska také na Itálii a Španělsko, jejichž 
ekonomický rozměr vylučuje možnost účinné pomoci evropskými nástroji při jejich stávající podobě a 
kapacitě. Krize vládního dluhu eurozóny je tak nyní označována za jedno z hlavních rizik pro světovou 
finanční stabilitu.  

 



13. 12. 2011 

Eurokomisař S. Füle jednal s V.Janukovyčem a navštívil J.Tymošenkovou 

Evropský komisař pro rozšíření Štefan Füle navštívil vězněnou ukrajinskou expremiérku Juliji 
Tymošenkovou. Informovala o tom ukrajinská televize 1 plus 1.  

Český eurokomisař je prvním politikem z EU, jemuž ukrajinské úřady dovolily, aby se s opoziční 
političkou setkal v její cele. 

Podle televize 1 plus 1 se schůzka Füleho s Tymošenkovou konala v pondělí pozdě večer a trvala půl 
hodiny.  

Během dne eurokomisař v rámci své neformální návštěvy Ukrajiny jednal také s ukrajinským 
prezidentem Viktorem Janukovyčem. Ukrajinská média tvrdila, že eurokomisař přijel proto, aby se  
s Janukovyčem dohodl na textu společného prohlášení, jež bude zveřejněno po summitu EU-Ukrajina, 
který je plánován na 19. prosince.  

Podle médií není vyloučené, že toto společné prohlášení bude jediným hmatatelným výsledkem 
vrcholné schůzky sedmadvacítky s jejím východním sousedem. 

Podle původních plánů chtěla Evropská unie ještě letos s Ukrajinou dokončit jednání o smlouvě  
o přidružení. Nicméně překážkou k tomu je právě věznění Tymošenkové. Ta byla od srpna ve vazbě a  
v říjnu ji soud uložil sedmiletý trest za údajné pochybení a překročení pravomocí při uzavření dohody  
s Ruskem o dodávkách zemního plynu.  

Evropská unie a Spojené státy ale kritizují současné ukrajinské vedení za to, že mu proces  
s Tymošenkovou posloužil k likvidaci politické opozice. 

14. 12. 2011 

J. Zahradil se stal šéfem europoslanců ODS  

Europoslanec Jan Zahradil po tři čtvrtě roku skončil ve funkci předsedy europarlamentní frakce 
Evropských konzervativců a reformistů (ECR), ve které jsou hlavními partnery ODS britští 
konzervativci a polské Právo a spravedlnost. Zahradil nechtěl kumulovat funkce, neboť se stal 
předsedou europoslaneckého klubu ODS. ECR nyní sdružuje 57 europoslanců a staví se proti vzniku 
jednotného evropského státu. Zahradil zůstane ve vedení ECR a bude jejím místopředsedou jako  
v minulosti. Jeho angažmá mělo být stejně dočasné a překlenovací, neboť nastoupil poté, co se 
předešlý předseda frakce Michal Kamiński rozhádal se svou stranou Právo a spravedlnost. 

Zahradil se stal předsedou europoslaneckého klubu ODS, kde nahradil Miroslava Ouzkého, který je 
jedním z autorů kontroverzního projektu IZIP. „Jelikož jsem se stal předsedou europoslaneckého 
klubu a nechtěl jsem kumulovat funkce, nahradil mě v předsednictví frakce dosavadní lídr britské 
delegace Martin Callanan,“ řekl ParlamentnímListům.cz Zahradil. 

14. 12. 2011 

Poslanec EP E. Kožušník usiluje o demokratizaci Kuby 

„Zastrašování opozice je jen zoufalá snaha udržet se u moci,“ komentoval český europoslanec  
E. Kožušník zatčení více než 300 kubánských disidentů. To je způsob jakým si kubánský komunistický 
režim připomněl den lidských práv, který každoročně připadá na 10. prosinec. Mezi zatčenými byly 
například i členky hnutí Dámy v bílém i známý kubánský hladovkář Guilermo Fariñas. Jak Dámy  
v Bílem, tak i Fariñas získali v minulosti cenu Andreje Sacharova jako ocenění Evropského parlamentu 
za mimořádné činy na poli ochrany svobody myšlení a boje proti netoleranci, fanatismu a útlaku. 

Český europoslanec Edvard Kožušník (ODS) byl iniciátorem loňského ocenění Fariñase, jej  
v souvislosti s udělením Sacharovovy ceny letos v únoru navštívil přímo v kubánské Santa Claře. 
Kožušník hodnotil postup kubánských represivních orgánů jako zoufalou snahu kubánské revoluční 
gerontokracie udržet se co nejdéle u moci. „Kuba je od okolního světa relativně izolovaným ostrovem. 
Což komunistům ulehčuje jejich mocenskou pozici. Avšak i na Kubu doléhají změny, které se ve světě 
dějí. Pád několika diktátorů v arabském světě je něco, co přestárlé komunistické“ revolucionáře“ silně 
znervózňuje. Pomalu jim začíná docházet, že jejich čas se nachýlil. V zoufalství se tak snaží ještě více 
ostrov izolovat a umlčet všechny kritické hlasy. Zastrašování a násilí je pak jediná věc, kterou tato 
„revolucionářská“ partička ještě zvládne. Nyní je na řadě Evropská unie, aby soudruhům z ostrova 
vyslala jasný signál, že dialog mezi nedemokratickou Kubou a EU není možný. Tak jako Unie podpořila 
demokratizaci v arabském světě, musí nyní jasně a srozumitelně podpořit i demokratizaci Kuby“, uvedl 
k současné situaci na Kubě Kožušník. 



20. 12. 2011 

Eurokomisař S. Füle hovořil o vstupu Srbska do EU 

V rozhovoru pro srbský deník Večernje novosti Štefan Füle, eurokomisař pro rozšíření, uvedl, že 
Srbsko je na dobré cestě, aby získalo v březnu status kandidáta pro členství v EU. Dialog s Kosovem 
podle něj neznamená negaci státních zájmů. Kandidatura má však podmínku, musí dojít k pokroku v 
jednáních s Kosovem. Ta se mají týkat již praktických otázek, a to bez nových požadavků. 

V rozhovoru s novinářem nejčtenějšího deníku Štefan Füle utěšuje Srby po zklamání, kdy nezískali 
status kandidátů EU jako Chorvaté (Německo uznání statusu zablokovalo – pozn. red.). Útěchou jim 
má být to, že Rada Evropy potvrdila minulý týden pozitivní hodnocení Srbska ze strany Evropské 
komise. Podle Füleho je pozitivní zprávou to, že Srbsko spolupracuje s Mezinárodním soudem pro 
válečné zločiny v Haagu a to považuje za klíčové. Zároveň Rada Evropy vyjádřila souhlas v hlavním 
bodě, a to v započetí jednání o přístupu Srbska do EU. Negativní podle Füleho je to, že pokrok  
v jednání s Kosovem nastal pozdě, že to nepřesvědčilo všechny země sedmadvacítky o možném statusu 
Srbska. Tyto země nyní očekávají, že Srbsko bude pokračovat v dialogu s Kosovem, a ten by měl 
zahrnout řešení regionální spolupráce. 

Srbové podle deníku Večernje novosti podezřívají EU, že se unavila procesem rozšiřování a že odklad 
Srbska je toho výsledkem. Štefan Füle tvrdí, že se naopak bod jednání o Srbsku a Černé Hoře bere jako 
priorita, a to v době, kdy EU navíc řeší palčivou otázku finanční krize. Považuje to za znak pokračování 
a urychlování procesu rozšíření EU. „EU je si plně vědoma své odpovědnosti vůči kandidátským 
zemím, potenciálním kandidátům členství a je připravená splnit své závazky. Ze strany EU nevzniká 
žádný nový nárok vůči Srbsku a Černé Hoře. Pouze se podtrhuje, že v dosaženém pokroku je třeba 
pokračovat, což obě země posune v přibližování k EU." 

Na otázku, zda skutečně Srbsko bude v březnu přizváno do EU jako její kandidát, Štefan Füle 
odpověděl žargonem typicky unijním: „Rada Evropy potvrdila, že 28. února má padnout rozhodnutí na 
jednání Rady pro všeobecnou problematiku a samotná Evropská rada se má rozhodnout 1. března. 
Jsem přesvědčen, že když Srbsko v dialogu s Kosovem vytrvá a bude v něm pokračovat, tak rozhodnutí 
bude pozitivní." 

V Srbsku panuje podezření, že EU požaduje cosi navíc a Füle na to reaguje: „EK není v pozici, aby 
Srbsku nařizovala uznání nezávislosti Kosova. Nechci se ani vměšovat do podrobností týkajících se 
formulování principu regionální spolupráce Srbska a Kosova. Těší mě jen vědomí, že obě strany 
přikročily ke kompromisnímu řešení, které znamená rovnováhu. Nikdo z nich se přitom nevzdá svých 
jakýchkoliv státních zájmů. Řeč je o praktickém a udržitelném řešení, ze kterého budou mít užitek obě 
strany." 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda České republiky 



říjen 2011 

3. 10. 2011 

Ministr J. Kubice předal symbolickou archiválii Svobodnému státu Bavorsko 

Ministr vnitra Jan Kubice slavnostně předal archiválie bavorskému státnímu ministrovi pro vědu, 
výzkum a umění Wolfgangu Heubischovi. Při této příležitosti také podepsali ředitel Státního 
oblastního archivu v Třeboni Václav Rameš a generální ředitelka Bavorských státních archivů Margit 
Ksoll-Marcon příslušný smluvní dokument o předání.   

Předání archiválií je chápáno jako symbolické zahájení bezúplatného převodu archivního fondu 
Velkostatek Schwarzenberg do Bavorska. Jedná se o akt dobré vůle České republiky, na který není 
právní nárok. 

„Dnes byla podpisem smlouvy a předáním jedné symbolické archiválie završena dlouhotrvající 
jednání. Archivní fond Velkostatek Schwarzenberg, který na území České republiky zavály válečné 
události čtyřicátých let 20. století, se tak může vrátit do země svého původu a ke svým kořenům,“ 
dodal ministr vnitra. 

4. 10. 2011 

Premiér jednal s bulharským premiérem 

Předsedové vlád spolu jednali o budoucnosti evropské měny, o vstupu Bulharska do schengenského 
prostoru a o sociálně vyloučených lokalitách. 

„Bulharská vláda stejně jako česká vláda odmítá stanovit termín přistoupení k euru – nikdo neví, jak 
se projekt vyvine,“ řekl po jednání český premiér Petr Nečas. Bulharský premiér Boyko Borissov 
potvrdil, že se vstupem do eurozóny také nespěchají. „Nechceme vstoupit rovnou do dluhů,“ řekl 
premiér Borissov. „Obě naše země patří do koalice zemí rozpočtově odpovědných vlád,“ zdůraznil 
český premiér.  

Oba premiéři se také důrazně ohradili proti dosavadním postojům některých členů Evropské unie, 
kteří nepodporují vstup Bulharska do schengenského prostoru. „Považujeme za velmi nekorektní a 
neférové jednání, jestliže jsou vůči Bulharsku vznášený další požadavky, které jdou nad rámec 
podmínek pro přistoupení do schengenského prostoru,“ řekl Petr Nečas. Podle něj Bulharsko vykonalo 
obrovský kus práce za obrovské množství finančních prostředků, aby splnilo schengenská kriteria. 
„Postoj některých členů EU, kteří vznášejí další a další dodatečné požadavky považujeme za postoj 
nejenom nekorektní, neférový, ale troufám si říct za postoj neevropský nebo protievropský,“ prohlásil 
český premiér. 

Premiéři také hovořili o sociálně vyloučených lokalitách. V obou zemích se v současnosti snaží vlády 
například motivovat romskou komunitu k dodržování pravidelné docházky dětí do škol. Podobný 
problém je podle bulharského premiéra skoro ve všech východních státech. Česká vláda nedávno 
schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Cílem je podle Petra Nečase například vázat 
vyplácení sociálních dávek na pravidelnou docházku dětí do škol. „Samozřejmě se musí řešit i problém 
bydlení, vznikají nám uzavřené enklávy. Cílem je tedy i zamezení vzniku umělého sestěhování do 
vybraných lokalit, kde se koncentrují tyto sociální problémy. Svou politiku zakládáme na tom, že 
tento problém vnímáme jako sociální. Chceme, aby platila pravidla pro všechny bez ohledu na jejich 
etnický původ,“ dodal premiér. 

Mezi dalšími projednávanými tématy byly také energetika, rozvoj dopravní infrastruktury, životní 
prostředí, čističky odpadních vod, hospodaření s vodou nebo modernizace železničních tras. Oba 
premiéři se také shodli na podpoře evropské integrace zemí západního Balkánu. 

5. 10. 2011 

Ministr A. Vondra se v Manchesteru setkal s britským ministrem pro Evropu 

Ministr obrany Alexandr Vondra se v Manchesteru setkal s britským ministrem pro Evropu Davidem 
Lidingtonem, ministrem zahraničních věcí Williamem Haguem a ministrem obrany Liamem Foxem, se 
kterými se věnoval otázkám česko britské spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.  

Zároveň přijal pozvání od nezávislých think tanků Centre For European Reform a Open Europe  
k účasti v panelové diskusi, která se zabývala budoucností evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. 



Mimo ministra obrany Alexandra Vondry se této debaty účastnil David Lidington, Gunila Carlsson – 
švédská ministryně pro mezinárodní rozvojovou spolupráci a bývalý minstr zahraničí Velké Británie 
Douglas Hurd. Z Manchesteru ministr obrany pokračuje na zasedání ministrů obrany NATO do 
Bruselu. 

6. 10. 2011 

Státní tajemník V. Belling v Bruselu  

Státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling navštívil pracovně 3. října 2011 Brusel, kde 
jednal s Franciskem Van Daelem, ředitelem kabinetu předsedy Evropské rady, Hermana Van 
Rompuye. Za českou stranu se jednání dále účastnili velvyslankyně Milena Vicenová, zástupci Úřadu 
vlády ČR a Ministerstva financí.  

Hlavním tématem konzultací byly možné podoby institucionální reformy, o nichž se debatuje v rámci 
hledání řešení současné dluhové krize členských států eurozóny. Jedním z nich je právě vytvoření 
určité formy „hospodářské vlády“ eurozóny, kterou navrhovali letos v létě zejména německá kancléřka 
Angela Merkelová a francouzský president Nicolas Sarkozy. 

Diskutovány byly potenciální dopady na nečlenské státy eurozóny, jež by hlubší integrace zemí 
hospodářské a měnové unie mohla způsobit, např. rizika fragmentace Evropské či politické a 
rozhodovací dominance eurozóny i v oblastech, které se týkají a v nichž disponují pravomocemi 
všechny státy EU, jako je sféra regulace vnitřního trhu. Čeští zástupci zmínili, že by bylo vhodné 
iniciovat debatu o politických zárukách, jež by zajistily rovnováhu mezi státy eurozóny a ostatními 
členy Unie. 

Vyřešit je též třeba problém, zda bude eurozóna jednat o záležitostech hospodářské koordinace  
v omezeném formátu, nebo s účastí všech členských států Evropské unie. Česká republika by, nejen  
s ohledem na náš trvající závazek přijetí eura, ale i na politický a ekonomický zájem na stabilitě 
eurozóny, upřednostnila zapojení všech 27 zemí. Dojde-li k institucionalizaci samostatných summitů 
eurozóny, měly by se konat vždy až po skončení Evropské rady; naskýtá se rovněž téma ustavení 
stálého předsedy a sekretariátu eurozóny. 

Obě strany dále diskutovaly aktuální témata řešení současné krize v eurozóně a s nimi související 
otázky eurodluhopisů, dalšího fungování Paktu euro plus a záchranných mechanismů Evropského 
stabilizačního mechanismu (ESM) a Evropského nástroje finanční stability (EFSF), o jejichž dalších 
modifikacích se nyní jedná. 

6. 10. 2011 

Zasedání Výboru pro Evropskou unii  

Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni na svém 98. zasedání dne 5. října 2011 projednal a schválil 
vstup do mandátu na jednání Rady pro obecné záležitosti 11. října t. r. k aktuální situaci v eurozóně.  

Česká republika hodnotí jako krok správným směrem vytvoření Evropského stabilizačního 
mechanismu (ESM) i stanovisko eurozóny, podle kterého se na řešení státních dluhových krizí musí 
podílet i soukromý sektor. Hlavní českou prioritou zůstává stabilní společná měna a eurozóna, na 
nichž je česká ekonomika již nyní značně závislá. 

Z diskutovaných řešení krize v eurozóně ČR nepovažuje za vhodnou další flexibilizaci EFSF nad rámec 
červencové dohody, zejména s ohledem na plánované převedení jeho závazků na ESM, na němž by se 
po přijetí eura měla také podílet. Rovněž nepodporuje zavedení eurodluhopisů, které by vedly  
k vyššímu zadlužení členských států a finančně zatížily ty nejodpovědnější. S ohledem na své budoucí 
členství v eurozóně by ČR uvítala možnost účastnit se jednání o budoucí podobě tohoto uskupení  
v kompletní formaci EU 27. 

Vláda se obává, aby hlubší integrace zemí hospodářské a měnové unie nezpůsobila fragmentaci 
Evropské unie či politickou a rozhodovací dominanci eurozóny i v oblastech, které se týkají a v nichž 
disponují pravomocemi všechny státy EU, jako je sféra vnitřního trhu. Proti takovému riziku ČR 
navrhuje zvážit institucionální garance, bez změny smluv, jež by zajistily rovnováhu mezi státy 
eurozóny a ostatními členy Unie. 

V další části jednání Výboru informoval ministr financí Miroslav Kalousek o průběhu a výsledcích 
zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN) v Lucemburku 3. října 2011 a o návrhu 
Evropské komise na zavedení daně z finančních transakcí. Po něm vystoupil ministr práce a sociálních 
věcí Jaromír Drábek se stručnou zprávou o jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele (EPSCO) taktéž 3. října v Lucemburku. V závěru informoval 1. místopředseda 



vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg o stavu projednávání Protokolu o uplatňování 
Listiny základních práv EU v České republice. 

6. 10. 2011 

Ministr P. Dobeš na pracovní návštěvě JAR 

Ministr dopravy Pavel Dobeš navštívil  v rámci pracovní cesty do Jihoafrické republiky ve dnech 1. až 
4. října Mezinárodní astronautický kongres IAC v Kapském městě.  Důvodem této návštěvy bylo mimo 
jiné dubnové usnesení vlády ČR, kterým pověřila ministra dopravy koordinací všech kosmických 
aktivit ČR a to v úzké spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu, školství, životního prostředí, 
obrany a úřadem vlády. Návštěva IAC ministru dopravy umožnila informovat všechny důležité 
strategické partnery ČR v oblasti kosmických aktivit a satelitové navigace o této skutečnosti.  IAC je 
největší pravidelné setkání expertů pro kosmické technologie a vědu. Minulý rok se právě tento 
kongres za účasti více než 2500 expertů konal v Praze.  

Součástí  kongresu je rovněž parlamentární den, na kterém ministr dopravy v krátkém projevu 
poděkoval členům evropských národních parlamentů za podporu ČR při získání naší kandidatury na 
sídlo GSA v Praze.  Na tomto nedělním zasedání diskutovali poslanci a experti možnosti získávání 
základních životně důležitých produktů jako např. vody pomocí kosmických technologií, tedy téma, 
které je obzvláště důležité pro Afriku a jiné rozvojové země.  

Po slavnostním zahájení kongresu v pondělí dopoledne probíhaly intenzivní bilaterální jednání české 
delegace s ředitelem Evropské kosmické agentury ESA, J. Dordainem, presidentem francouzské 
kosmické agentury CNES, Y. d‘ Escarthartou, prezidentem italské kosmické agentury ISA, S. Sagrezim 
a předsedou představenstva německého centra pro letectví a kosmonautiku, profesorem J.-D. 
Wörnerem.  Účelem těchto jednání bylo představení nové struktury řízení kosmických aktivit v ČR, 
bilaterální spolupráce v průmyslové spolupráci a výzkumu a příprava ministerské konference ESA na 
podzim roku 2012.  Ministr rovněž informoval své partnery o rozhodnutí české vlády v rámci programu 
konkurenceschopnosti podporovat oblasti kosmických aktivit a satelitové navigace.  

V rámci pobytu v Kapském městě jednal ministr dopravy rovněž se zástupci vlády regionu. 
V rozhovorech s premiérkou Západního Kapska, Helen Zille, a ministrem dopravy Robinem Carlislem  
navrhl ministr Dobeš možnosti využití zkušeností našich expertů zejména v oblasti veřejné dopravy. 
Oba představitele Západního Kapska zajímala dopravní intermodalita a její výhody v praxi, neboť tato 
oblast dopravy není v JARu zcela funkční. I zde nabídla ČR ze strany ministerstva dopravy hluboké 
expertní zkušenosti. Nakonec pozval oba členy vlády Západního Kapska do  Prahy. Ti přislíbili, že svoje 
experty do ČR jistě vyšlou. Ministr dopravy také otevřel možnosti uplatnění know-how českých firem 
při modernizaci veřejné dopravy v Kapském městě. Republika Jižní Afrika je pro ČR důležitým 
obchodním partnerem. Jak návštěva ukázala, je zde velký potenciál už pro blízkou budoucnost.  

6. 10. 2011 

Francouzský ministr zemědělství jednal s náměstkem ministra zemědělství 

Ministerstvo zemědělství ČR navštívil francouzský ministr zemědělství Bruno Le Maire, aby  
s náměstkem ministra zemědělství ČR Jurajem Chmielem projednal aktuální resortní otázky, zejména 
v Evropě intenzivně diskutovaný program potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele EU a 
nadcházející reformy Společné zemědělské politiky.  

Delegace si vyměnily názory na budoucnost evropského potravinového programu, který se po 
očekávaném vyčerpání zemědělských přebytků v unijních intervenčních skladech v příštím roce ocitne 
bez hmotných zdrojů a měl by být saturován přímým nákupem produktů na volném trhu. Diskutován 
byl i nový návrh evropské komise pro tento program pro roky 2012 a 2013. Vzhledem k evropskému 
významu zmíněného programu se bude touto otázkou a pozicí ČR v následujících týdnech zabývat 
vláda ČR. 

7. 10. 2011 

Ministři kultury Visegrádské skupiny jednali o společném postupu na půdě EU  

Ve dnech 6. – 7. října se v Mikulově na pozvání ministra kultury Jiřího Bessera sešli zástupci resortů 
kultury z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, tedy států tzv. „Visegrádské čtyřky“. Na závěr 
tohoto klíčového jednání došlo k podpisu memoranda, které znamená společný postup zemí V4 pro 
posílení a podporu významu kultury v evropských fondech pro nové programovací období po roce 
2014. 



„Svolal jsem ministry v okamžiku, kdy je třeba Evropskou unii společně upozornit na to, že vzhledem 
ke svému sociálnímu a ekonomickému potenciálu, by se kultura měla stát jedním z témat kohezní 
politiky v novém programovacím období na léta 2014–2020. Kulturní sektor vytváří pět milionů 
pracovních míst a představuje 2,6% HDP všech evropských zemí,“ uvádí ministr Besser. 

Expertní skupiny všech států V4 společně prezentovaly úspěšné čerpání evropských prostředků a 
dohodly se na společném postupu na půdě Evropské unie. Kultura je jedním z důležitých témat 
kohezní politiky a právě společný postup zemí V4 by měl výrazně zvýšit šance na čerpání peněz  
z evropských fondů právě v oblasti kultury, zejména do obnovy historických památek. 

Dalšími neméně významnými tématy jednání byla role kultury ve vztahu ke zvýšení atraktivity regionů 
a podpoře investic, efektivní formy podpory kultury ze Strukturálních fondů EU a návrhy začlenění 
problematiky kultury a cestovního ruchu do připravovaných operačních programů pro období 2014–
2020. 

Ministr kultury Jiří Besser svolal jednání v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině. Rok 
2011 je bez nadsázky rokem Visegrádu. Nejen, že slaví kulaté výročí svého založení, ale Radě EU také 
předsedají dvě visegrádské země – Maďarsko a Polsko. Je to jedinečná příležitost, jak upozornit na 
evropské problémy, které jsou podstatné ze středoevropské perspektivy. 

10. 10. 2011  

Od začátku války v Afghánistánu uběhlo deset let 

V pátek 7. října si Afghánistán připomíná desáté výročí začátku války proti Talibanu. Konflikt  
s tamními ozbrojenci stál již tisíce životů a stovky miliard dolarů. 

Válkou v Afghánistánu prošlo za těchto deset let již více než sedm tisíc českých vojáků. Do mise byla 
zapojena řada jednotek, včetně speciálních sil, vojenských lékařů, pilotů, chemiků a pyrotechniků.  

Válka v Afghánistánu si dosud vyžádala životy čtyř českých vojáků. Českou republiku stálo zapojení do 
konfliktu zhruba 8,3 miliardy korun. Česká republika přispěla do operace ISAF vysláním dvou polních 
nemocnic do hlavního města Kábulu. Během let 2002 až 2003 ošetřili čeští vojáci dva tisíce 
spojeneckých vojáků a dvanáct tisíc místních obyvatel. 

Češi v Kábulu působili také na mezinárodním letišti, kam česká armáda vyslala meteorology, 
pyrotechniky a odborníky na řízení letového provozu. Česko se dokonce v letech 2006 až 2007 stalo 
vedoucí zemí základny, čímž převzalo odpovědnost za řízení a zabezpečení veškeré činnosti letiště. 
V blízkosti letiště působí také polní chirurgický tým. 

Dodnes funguje v afghánské metropoli české logistické centrum, protichemická jednotka a tým pro 
výcvik afghánských pilotů vrtulníků. Jednotka vrtulníků působí také v provincii Paktika. Jejím úkolem 
je především přeprava vojáků a zásob. 

Čeští vojáci fungovali během deseti let ozbrojených konfliktů v zemi také v provinciích Fayzabád či 
Uruzgánu, kde měli na starosti především ochranu a pomoc spojencům. 

Vedle operace ISAF se Češi účastnili také protiteroristické operace Enduring Freedom, kterou vedly 
USA. Armáda ČR do bojů vyslala několikrát svou 601. skupinu speciálních sil, která je nyní nasazena  
v provincii Nangarhár pod velením ISAF. 

Největší působiště české armády je ale v provincii Lógar, kde působí provinční rekonstrukční tým 
složen především z civilních expertů, kteří mají na starosti realizaci projektů na obnovu infrastruktury 
země. Spolu s nimi v týmu působí i několik stovek vojáků. Výcvik místních ozbrojených složek provádí 
Češi také v provincii Vardak. 

V misi ISAF je zapojeno nyní asi 130 tisíc vojáků ze 48 států. Čechů v misi působí v současnosti 
přibližně 720. Jejich počet by měl v příštím roce klesnout zhruba o stovku. 

10. 10. 2011 

Zraněný český voják z Afghánistánu zemřel 

V neděli 9. října 2011 v ranních hodinách podlehl ve vojenské nemocnici v Olomouci následkům 
těžkého střelného poranění z Afghánistánu rotmistr Adrian Werner, příslušník 2. jednotky 
výcvikového a poradního týmu OMLT. 

V průběhu své služby se třikrát zúčastnil zahraniční mise, dvakrát v Kosovu a naposledy  
v Afghánistánu, kde působil jako instruktor 5. výcvikového týmu 2. jednotky OMLT. Dne 6. července 
2011 byl při napadení předsunuté základny COP SALAR v provincii Wardak těžce zraněn.  



Armáda České republiky v rotmistru Adrianu Wernerovi ztrácí skvělého profesionála, vojáka tělem i 
duší, který bezezbytku naplnil slova přísahy a obětoval svůj život pro lepší život jiných. V mysli vojáků, 
kolegů a kamarádů však bude žít navždy. 

10. 10. 2011 

Státní tajemník V.Belling přijal francouzského ministra zemědělství  

Bruno Le Maire, francouzský ministr zemědělství, výživy, rybolovu, rozvoje venkova a regionálního 
plánování se 6. října v Praze setkal se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Vojtěchem 
Bellingem. Hlavními tématy vzájemných konzultací byly prodloužení programu pomoci pro nejchudší 
osoby v Unii a budoucí podoba společné zemědělské i kohezní politiky.  

V první ze zmíněných oblastí se diskutovaly odlišné pozice obou stran k programu potravinové pomoci 
pro nejchudší osoby v Evropské unii a jeho možnému prodloužení. Česká republika poukázala na 
skutečnost, že tato otázka by měla spadat spíše do problematiky sociální politiky než do sféry 
zemědělské, což ostatně nedávno potvrdil svým rozhodnutím také Soudní dvůr EU. Péče o nejchudší 
přitom spadá do primární odpovědnosti členských států. Česká republika proto nepodporuje 
prodloužení programu, nepatří ostatně ani k hlavním příjemcům jeho pomoci. Z pohledu Francie, kde 
by ukončení programu nebylo veřejností přijímáno kladně, se naopak jedná o politicky velmi citlivé 
téma, neboť představuje významný symbol solidarity, koresponduje se zájmy tamějších zemědělců a 
pomoc z něj čerpají čtyři miliony osob. V této souvislosti ministr Le Maire upozornil na revidovanou 
versi příslušného návrhu, již představila Evropská komise. Obě strany se shodly na potřebě nalézt 
řešení otázky na Radě pro zemědělství a rybolov dne 20. října. 

Předmětem debaty byla i budoucí podoba společné zemědělské a kohezní politiky v rámci přípravy 
víceletého finančního rámce Evropské unie po roce 2013 a možnosti případné expertní spolupráce 
mezi Českou republikou a Francií v této oblasti. Podle státního tajemníka Bellinga je koheze pro 
Českou republiku zásadním tématem, ve kterém bychom uvítali rozsáhlejší konzultace s Francií  
v zájmu vysvětlování a slaďování národních pozic. Prostorem pro to je např. návrh Evropské komise na 
ozelenění přímých plateb posledně jmenované politiky, které mají podle návrhu nové unijní legislativy 
představovat 30 procent dotací, či otázka zavedení tzv. přechodových regionů.  

10. 10. 2011 

Ministr M. Kocourek na pracovní cestě v jihovýchodní Asii 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v zahájil v úvodu své cesty podnikatelské fórum pro 
české a indické firmy v Dillí. Jen z české strany se akce zúčastnilo na pět desítek podnikatelů, kteří 
ministra Kocourka tento týden doprovázejí na jeho pracovní cestě po zemích jižní a jihovýchodní Asie, 
konkrétně v Indii, na Srí Lance a ve Vietnamu. Podnikatelské fórum, které má za cíl pomoci uzavřít 
nové obchodní dohody, pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace indického průmyslu. 

"Přes 80 procent obratu našeho zahraničního obchodu dnes tvoří kontrakty v rámci zemí Evropské 
unie, případně Spojených států či Japonska. Indická ekonomika, jejíž hrubý domácí produkt dnes 
roste osmiprocentním tempem, proto nepochybně nabízí řadu konkrétních příležitostí, jak vzájemný 
obchod posílit," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. 

"České firmy se v Indii mohou uplatnit zejména v oblasti energetiky a těžebního průmyslu, v rozvoji 
dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství, a to zvlášť v sektoru obráběcích strojů,  
v automobilovém průmyslu nebo v zelených technologiích," dodal ministr Kocourek na úvod 
pondělního podnikatelského fóra. 

Vzájemný obchod mezi Českem a Indií narostl za poslední dekádu bezmála desetinásobně. V letošním 
roce by obrat našeho zahraničního obchodu mohl poprvé překonat hranici 30 miliard korun. Česko 
přitom do Indie dlouhodobě víc zboží vyváží, než kolik odsud importuje. Vloni české firmy do Indie 
vyvezly zboží za 15 miliard korun; celkový dovoz dosáhl 11 miliard korun. 

Ministr Kocourek se setkal také s indickým ministrem pro vědu a techniku Vilasrao Deshmukhem, se 
kterým mimo jiné probral možnosti vstupu českých firem do tendrů na modernizaci indického 
uhelného průmyslu nebo spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací. 

Oba ministři se také shodli na příležitosti uspořádat příští rok v Praze druhý ročník Česko-indických 
technologických dnů. "Hledali jsme vhodný institucionální rámec podpory spolupráce českých a 
indických firem v oblasti inovací. Jde nám především o rozšíření spolupráce do nových oblastí. 
Můžeme nabídnout expertízu zejména v potravinářských technologiích, biotechnologiích, 
nanotechnologiích, robotice, umělé inteligenci nebo v jaderné energetice," říká ministr Kocourek. 



Během včerejšího dne ministr Kocourek jednal s indickým ministrem obchodu Ánandem Šarmou, se 
kterým dohodl vytvoření smíšené ministerské komise pro podporu vzájemného obchodu — vůbec 
první komise na takové úrovni, kterou Indie s jakoukoli zemí světa má; ministr Kocourek se setkal také 
s ministrem pro energetiku Shri K. C. Venugopalem. 

10. 10. 2011 

Ministr J. Dobeš přijal indického velvyslance 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš přijal velvyslance Indické republiky v Praze,  
J. E. Venkatesana Ashoka. Předmětem jednání bylo zhodnocení dosavadního rozvoje česko-indické 
spolupráce ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a diskuze nad otázkami jejího dalšího prohlubování.    

12. 10. 2011 

Ministr M. Kocourek jednal s místopředsedou vietnamské vlády 

O možnostech jak podpořit vzájemné ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Vietnamem  
v Hanoji jednal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek s místopředsedou vietnamské vlády pro 
ekonomické záležitosti Vu Van Ninhem. Cílem pracovní cesty ministra Kocourka do Vietnamu je 
především podpořit konkrétní rozpracované projekty českých firem na tamním trhu. Ministra na jeho 
cestě do Vietnamu doprovázejí čtyři desítky českých podnikatelů, pro něž dopoledne zahajoval česko 
vietnamské podnikatelské fórum, kterého se zúčastnily bezmála dvě stovky lidí. 

"Na jednání s vicepremiérem jsme se shodli na tom, že prostor pro prohloubení našich obchodních 
vztahů je široký. Chceme spolupracovat na tom, abychom tento potenciál uvolnili ku prospěchu obou 
ekonomik. Nejde jen o obchod, zájem máme také o rozvoj vzájemného financování a spolupráci  
v oblasti vědy výzkumu a inovací. Z českého pohledu jsou obzvláště perspektivní oblasti energetiky, 
strojírenství, těžebního průmyslu, environmentálních technologií a dopravní infrastruktury," 
dodává ministr Kocourek. 

V rámci pracovní cesty ministra Kocourka do Vietnamu se během dne uskutečnila také jednání na 
ministerstvech průmyslu a obchodu, plánování a investic a obrany. "Vietnam má ambici stát se do 
roku 2020 plně průmyslovou zemí. K dosažení tohoto cíle připravil ambiciózní plán konkrétních 
opatření. Jsem přesvědčený o tom, že české firmy mohou být při naplňování tohoto cíle velmi 
dobrým a spolehlivým partnerem. Vietnamská strana nás ujistila, že orgány státní správy budou 
podporovat širší zapojení českých firem do procesu modernizace ekonomiky. Jde nám o to, abychom 
přeměnili synergie plynoucí z dlouholetého vztahu obou zemí a vzájemného porozumění do 
konkrétních úspěšných obchodních případů," dodává ministr Kocourek. 

13. 10. 2011 

Ministr M. Kocourek jednal na Srí Lance o modernizaci rafinerie 

Projekt modernizace nejvýznamnější rafinerie na Srí Lance zajišťovaný konsorciem českých firem v 
hodnotě několika miliard korun dnes během jednání s ministerským předsedou Disanayakaem 
Mudiyanselagem Jayaratnem mimo jiné podpořil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.  
S ministry pro ekonomický rozvoj, energetiku a petrochemii Srí Lanky jednal i o dalších kontraktech, 
kterých by se mohly zúčastnit české firmy; došlo i na rozhovor o daru několika srílanských slůňat 
sirotků pro pražskou zoo. 

"Věřím, že české společnosti budou na Srí Lanku přicházet ve stále větší míře a budou nám pomáhat 
s obnovou ekonomiky. Zájem máme o prohloubení spolupráce jak v technologické, tak v sociální 
oblasti. Jsem také přesvědčený o tom, že se na Srí Lanku vydá víc českých turistů díky nedávno 
podepsané dohodě o spolupráci v cestovním ruchu," říká předseda vlády Srí Lanky Dissanayake 
Mudiyanselage Jayaratne. 

Obrat vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Srí Lankou narostl za posledních deset let téměř 
desetinásobně. S cílem obchodní vazby dál prohlubovat ministra na Srí Lanku doprovázejí tři desítky 
českých podnikatelů zaměřených hlavně na strojírenství a na energetiku. 

"České společnosti jsou připravené pomoci rozvíjet srílanské hospodářství zejména v oblasti 
infrastrukturních projektů, v energetice, petrochemii nebo v environmentálních technologiích," říká 
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka, který uzavíral 
podnikatelské fórum českých a srílanských firem, na které zavítalo několik desítek srílanských 
podnikatelů. Podnikatelskou misi organizuje Svaz průmyslu a dopravy. 

 



13. 10. 2011  

Státní tajemník V. Belling přijal švédského státního tajemníka pro záležitosti EU 

Švédský státní tajemník O. W. Söderström v průběhu své pracovní cesty do České republiky 12. října 
navštívil Úřad vlády ČR, kde se setkal se státním tajemníkem pro evropské záležitosti V. Bellingem. 
Hlavním tématem vzájemných konsultací se stala aktuální situace v eurozóně, možná řešení její krize a 
související institucionální otázky. Předmětem debaty byl ovšem i víceletý finanční rámec Evropské 
unie po roce 2013 a jednalo se rovněž o zkušenostech s Baltskou strategií a o legislativním návrhu  
k rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii.  

V první ze zmíněných oblastí se diskutoval nejen dosažený pokrok ve schvalování nápravných nástrojů 
a ex post řešení, jako je např. Evropský nástroj finanční stability (EFSF) či Evropský stabilizační 
mechanismus (ESM), ale obě strany se shodly také na potřebě soustředit se na preventivní opatření. 
Fiskální konsolidace a podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti by měly zabránit 
opakování současné krizové situace. Otevřena byla rovněž otázka institucionálního zajištění těchto 
opatření a cílů – možnost co nejširšího využití potenciálu stávajícího unijního právního rámce nebo 
jeho úprava. Nabízí se přitom posílení tzv. komunitární metody v oblastech, kde to je možné, nebo 
podpora mezivládní koordinace politik v kompetenci členských států. 

Téma příštího víceletého finančního rámce Evropské unie na léta 2014 až 2020 se soustředilo na 
problematiku jeho celkového objemu, jednotlivých obsahových priorit a zdrojů financování evropského 
rozpočtu. Postoje obou zemí k návrhům Evropské komise jsou si velmi blízké. Obě strany se shodly, že 
rozpočet by měl přiměřeně reflektovat fiskální vývoj v členských státech a soustředit se především na 
podporu unijní konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Pozornost by měla být věnována 
účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků na oblasti a projekty, které přinesou evropskou 
přidanou hodnotu, a rozpočet by měl být transparentní. Česká republika i Švédsko v této souvislosti 
vyjadřují nesouhlasný postoj k zavádění nových vlastních zdrojů unijního rozpočtu. 

13. 10. 2011  

Nová kniha představuje práci Čechů v Lógaru 

Práci civilního týmu a českých vojáků v Afghánistánu mapuje nová kniha publicisty Oty Sládka 
nazvaná Afghánská mise: Lógar. Publikaci v pražské Lucerně pokřtili ministr obrany Alexandr Vondra, 
náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek a první náměstek ministra obrany 
Jiří Šedivý.  

Alexandr Vondra vznik publikace o aktuální misi české armády ocenil. „Knih o sportovcích je přehršle, 
knih o vojenské historii jsou plné regály, ale knih, které by ukázaly hrdinství našich vojáků i jejich 
obyčejný život, v Afghánistánu nebo jinde, je jako šafránu,“ uvedl. 

Podle něj je také škoda, že se český národ dokáže „zmobilizovat“ pokud jde o hokejisty či fotbalisty, 
práci českých vojáků a jejich každodenní hrdinství však dokáže ocenit málokdo. 

Kniha je unikátní z několika důvodů: je vůbec první publikací o činnosti českého Provinčního 
rekonstrukčního týmu v Lógaru, poprvé podrobně popisuje činnost české armády v této afghánské 
provincii a obsahuje poprvé v knize otištěné fotografie rotmistra Daniela Hlaváče ze 43. výsadkového 
mechanizovaného praporu v Chrudimi, který za svoji reportážní sérii dostal cenu Czech Press Photo 
2009.  

13. 10. 2011 

Praha hostila zasedání EUREKA B2B for R&D Cooperation  

V pondělí 10. října 2011 se uskutečnilo pod hlavičkou MŠMT s organizační pomocí Technologické 
agentury ČR první zasedání „EUREKA B2B for R&D Cooperation“ –  společné jednání českých 
podnikatelů a univerzit s delegací podnikatelů z Jižní Koreje.    

Na konferenci B2B se sešlo na 70 účastníků.  Cílem setkání byla skutečnost, že korejské podnikatelské 
firmy nabízejí spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací českým, ale i dalším středoevropským 
firmám. Zahajovacím místem B2B jednání se stala Praha. Dále tato delegace pokračuje do Varšavy a 
svoji misi ukončí v Budapešti. Díky EURECE dostalo české podnikatelské prostředí další příležitost 
k pokračování už zahájené spolupráce s tímto zdatným průmyslovým asijským partnerem, ale i nad 
rámec tohoto programu. Vzájemná spolupráce s některými českými firmami a univerzitami nastala  
v EURECE už v roce 2007.  



Předmětem programového jednání byly vybrané sektory ICT, Mechatroniky a oblasti Clean Tech. 
Zasedání zahájil ředitel Odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT Jan Marek. 
Prezentaci korejského národního koordinátora programu EUREKA za agenturu KIAT přednesl pan 
Baik. Činnost české EUREKY, Eurostars a shrnutí dosavadní česko-korejské spolupráce ozřejmil Josef 
Martinec z Oddělení spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT. Uvedl pět příkladů projektů EUREKY, na 
kterých partnersky spolupracují Česká republika s Jižní Koreou společně s dalšími evropskými 
zeměmi.  

14. 10. 2011 

Premiér na summitu zemí Visegrádské skupiny 

Cestou ke konkurenceschopnosti Evropské unie je podle českého premiéra Petra Nečase silná a 
efektivní kohezní politika. Uvedl to po jednání summitu zemí Visegrádské skupiny. 

Česká republika, která je nyní předsedající zemí Visegrádské čtyřky, hostila v pátek 14. října v Praze 
summit, na nějž se sjeli předsedové vlád Maďarska Viktor Orbán a Polska Donald Tusk. Slovenskou 
republiku zastupoval její velvyslanec v Česku Peter Braňo. Český premiér Petr Nečas je přivítal na 
společném jednání v prostorách Senátu Parlamentu ČR.  

 „Usilujeme o co největší koordinaci v rámci Visegrádské skupiny. To, co nás nejvíce spojuje je 
kohezní politika. Chceme silnou a efektivní kohezní politiku, která bude podporovat především 
konkurenceschopnost Evropy a Evropské unie v globální konkurenci, ale která zůstane i nadále ve 
svém hlavním cíli nástrojem, který má přispívat k podpoře méně rozvinutých států a regionů a 
současně přispívat tímto způsobem ke konkurenceschopnosti,“ uvedl po schůzce předsedů vlád český 
premiér Petr Nečas. 

Premiéři zemí Visegrádské skupiny probrali možnosti sjednocení vystupování na půdě Evropské unie 
při projednávání podoby příštího víceletého finančního rámce na období let 2014 až 2020, které 
předseda české vlády označil za klíčové téma. Těžištěm této diskuse byla právě budoucnost kohezní 
politiky EU. 

Kohezní politika tvoří též základ pro předsednickou deklaraci České republiky, jež stojí v čele 
Visegrádské skupiny od letošního června. „Tato deklarace shrnuje naše společné zájmy v této oblasti a 
v příštích týdnech společnou pozici dále rozpracujeme,“ dodal český ministerský předseda. Česká 
vláda klade důraz zejména na posilování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, a to především 
prostřednictvím dokončování vnitřního trhu. 

Jednání se týkalo především nového víceletého finančního rámce EU pro roky 2014 až 2020, 
energetických témat, předsedové vlád probírali také aktuální situaci na západním Balkáně, vývoj 
projektu Východního partnerství a situaci v eurozóně. Diskuze byla též o tématech nadcházejícího 
jednání Evropské rady v Bruselu, které bylo přesunuto na neděli 23. října. 

V rámci diskuze o vývoji na východě Evropy se šéfové vlád Česka, Maďarska a Polska jednoznačně 
shodli na podpoře prozápadní orientace Ukrajiny. Společně také zpochybnili dodržování lidských práv 
v této zemi, a to především v souvislosti s úterním odsouzením ukrajinské expremiérky Julie 
Tymošenkové. Společně vnímají také jako jednu z priorit rozšíření Evropské unie do oblasti Západního 
Balkánu.  

Šéfové vlád Česka, Polska a Maďarska se na summitu věnovali také aktuálním otázkám energetiky, 
především rozvoji energetické infrastruktury a vzájemnému propojování energetických sítí ve 
středoevropském regionu. „Především jsme se soustředili na propojení severojižního propojení,“ řekl 
premiér Nečas s tím, že se svými protějšky projednali také plynovod Nabucco. 

V oblasti energetiky se premiéři Česka, Maďarska a Polska věnovali také energetickému mixu. Premiér 
Petr Nečas zdůraznil, že je potřeba, aby v tomto směru zůstaly naše země konkurenceschopné. 
„Všechny země Visegrádské čtyřky se shodly, že není správné ustupovat od jaderného programu a 
jaderná energie má zůstat součástí energetického mixu,“ prohlásil český předseda vlády. 

Jedním z důležitých aktuálních témat, kterými se předsedové vlád v pátek v Praze zabývali, byla také 
situace v eurozóně. Premiér Petr Nečas na tiskové konferenci po společném jednání premiérů Česka, 
Maďarska a Polska připomněl, že Česká republika o vstupu v blízké budoucnosti neuvažuje. „Česká 
vláda pod mým vedením nestanoví datum přijetí eura,“ prohlásil český premiér. 

Jedním z důvodů jsou konvergenční kritéria nutná pro přijetí společné evropské měny, která Česká 
republika nesplňuje. „Z monetární unie se postupně stává také transferová a dluhová unie a nyní je 
nezbytné vyčkat, kam se eurozóna bude vydávat dál. My obecně podporujeme taková opatření, která 



vedou k větší fiskální disciplíně a vymahatelnosti pravidel, které se týkají rozpočtové a fiskální 
disciplíny. Na druhé straně si nemyslíme, že útěk ke stále hlubší a hlubší integraci je řešením 
stávajících problémů v eurozóně,“ uvedl jako druhý důvod. Stabilitu eurozóny přesto považuje Česko 
za velmi důležitou. Premiér Nečas připomněl, že sedmdesát procent českého exportu směřuje právě do 
zemí užívajících společnou měnu euro. 

14. 10. 2011 

Namibie má zájem o české know-how v oblasti zemědělských technologií  

Návštěva mléčné farmy, závodu na zpracování mléka a inseminační stanice býků byla na programu 
dvoudenní návštěvy namibijské delegace vedené náměstkem ministra zemědělství, vodohospodářství a 
lesnictví Andrew Ndishishim v ČR. Dnes, na závěr návštěvy, po setkání s náměstkem ministra 
zemědělství Jurajem Chmielem podepsali Memorandum o porozumění. 

 „Těší mě zájem Namibie o české know-how v oblasti zemědělských technologií, zvláště technologií 
pro produkci mléka a mléčných výrobků. Věřím, že podpis Memoranda podpoří dobré vzájemné 
vztahy mezi našimi ministerstvy a stane se základem pro úspěšnou spolupráci v oblasti zemědělství, 
zemědělského výzkumu a zpracovatelského průmyslu,“ řekl náměstek ministra Juraj Chmiel. 

Za poslední roky vzrůstá dovoz hovězího masa z Namibie do ČR. „Rádi bychom podpořili export 
tradičních českých vývozních produktů, jako jsou mléčné výrobky, pivo, pektiny, slad, minerální 
vody, nečokoládové cukrovinky a chmel do Namibie,“ uvedl náměstek Chmiel. 

18. 10. 2011 

Česko-chorvatské podnikatelské fórum 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úterý hostilo Česko-chorvatské podnikatelské fórum, na které 
zavítalo bezmála pět desítek účastníků z obou zemí. Fóru předcházelo třetí zasedání česko-
chorvatského Smíšeného výboru o hospodářské spolupráci, které má za cíl zlepšit vzájemné obchodní a 
ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi. 

"Po dnešním zasedání neotvíráme novou kapitolu ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a 
Chorvatskem. Naše vztahy jsou natolik dobré, že bychom se měli zaměřit na jejich další prohlubování 
a vylepšování," řekl po slavnostním podpisu protokolu z jednání Smíšeného výboru náměstek ministra 
průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka. Za chorvatskou stranu svůj podpis  
k dokumentu připojil státní tajemník Ministerstva hospodářství, práce a podnikání Republiky 
Chorvatsko Ruđer Friganović. Podpisu byl přítomen i velvyslanec Chorvatska v České republice Frane 
Krnić. 

Podle náměstka Hovorky mohou být pro české exportéry do Chorvatska zajímavé zejména oblasti 
rozvoje a obnovy dopravní infrastruktury, energetiky, zelené technologie a čištění odpadních vod a 
subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský průmysl. 

20. 10. 2011 

Ministr M. Kocourek jednal s EK pro životní prostředí 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek ve čtvrtek jednal s evropským komisařem pro životní 
prostředí Janezem Potočnikem. Hlavním tématem setkání bylo účinné využívání přírodních zdrojů a 
otázky s tím související, včetně podpory výzkumu a vývoje moderních technologií zamřených na šetrné 
nakládání se zdroji 

"Účinné využívání přírodních zdrojů považujeme za jeden z nejefektivnějších způsobů, jak v Evropské 
unii posilovat energetickou bezpečnost," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. 
"Zároveň je třeba i v této v otázce zachovávat svobodné tržní prostředí, a proto bedlivě sledujeme 
míru různých regulatorních opatření," dodal ministr Kocourek. 

Ministr Kocourek připomněl, že se čeští experti aktivně podíleli na přípravě podkladu pro materiál 
Raw Materials Initiative, což je strategický dokument, který se zabývá nakládáním s přírodními zdroji 
v Evropské unii, a který se věnuje zejména otázce zajištění surovin potřebných pro chod evropské 
ekonomiky. 

20. 10. 2011 

Ministr J.Besser uctil památku československých legionářů v Rusku 

Ministr kultury Jiří Besser se zúčastnil na pozvání generálního konzulátu v Jekatěrinburgu odhalení 
památníku československým legionářům v Čeljabinsku. Právě zde se odehrál v polovině května 1918 



tzv. čeljabinský incident, který vedl k bojovým akcím československých legií, vyprovokovaných 
bolševickými jednotkami. 

„Působení československých legionářů v tomto regionu není pouze součástí naší vojenské historie, ale 
v širším kontextu i součástí naší kultury. Jsem proto velice rád, že i místní úřady uznaly význam 
československých legionářů pro hospodářský a kulturní rozvoj celého regionu“, uvedl ministr kultury 
během odhalení žulového památníku se jmény legionářů, kteří přišli v bojích s bolševiky o život. 
Památník vznikl na základě dohody o oboustranné péči o válečné hroby mezi Českou republikou a 
Ruskou federací. První pomník na památku padlým Čechoslovákům byl místními obyvateli vybudován 
již ve 20. letech 20. století, po vítězství bolševiků byl ale s přilehlým vojenským hřbitovem zničen. 

22. 11. 2011 

Prohlubování bezpečnostní spolupráce s Černou Horou 

Ve dnech 17. –21. října 2011 byla uskutečněna expertní mise do Černé Hory. Za Českou republiku se 
jednání zúčastnili kromě zástupců odboru bezpečnostní politiky a sekce pro mezinárodní vztahy 
Ministerstva vnitra také představitelé Policejního prezidia a specializovaných útvarů Policie České 
republiky.    

Cílem mise bylo prostřednictvím expertních jednání navázat kontakty s černohorskými protějšky a 
diskutovat styčné body budoucí dlouhodobé spolupráce. Mezi diskutované problematiky patřila 
mezinárodní policejní spolupráce, boj proti organizovanému zločinu, finanční kriminalitě a korupci, 
pašování drog a terorismu. Důležitým bodem expertní mise bylo vyjednávání o smlouvě o policejní 
spolupráci. 

Expertní mise bylo možné realizovat díky programu Rozvojové spolupráce se zeměmi západního 
Balkánu, který financuje Ministerstvo zahraničních věcí a v oblasti bezpečnostní spolupráce 
koordinuje odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Program od roku 2005 přispívá  
k upevňování vztahů a posilování spolupráce mezi bezpečnostními složkami západobalkánských zemí a 
České republiky. 

24. 10. 2011  

Premiér vystoupil na mezinárodní konferenci "Dny USA a EU 

„Spojené státy Americká a Evropa mají společné ideály, společnou civilizaci, společnou minulost po 
Druhé světové válce. Naše zájmy se do značné míry překrývají a budou se překrývat i ve 21. století, 
ale naše ideály liberální, ústavní demokracie, právního státu, občanských svobod, individuální, 
politické a náboženské svobody zůstanou stejné a nikdy nic na své aktuálností nezmění,“ řekl premiér 
Petr Nečas, podle kterého jsou Amerika a Evropa členy té samé rodiny – jsou velice blízcí příbuzní.  

Premiér také zdůraznil, že je v současnosti globalizovaný svět příznačný znejistěním některých 
tradičních a prověřených hodnot. „Do konfliktu se dostávají principy svobody s požadavky na 
bezpečnost. Volný pohyb lidí a imigrace zejména z islámských a afrických zemí vytvářejí tlak na 
kulturní identitu naší civilizace,“ dodal Petr Nečas. 

Předseda vlády také řekl, že západní civilizace má silné a zdravé kořeny, což pro silné sebevědomí stačí. 
„Měli bychom si však neustále uvědomovat, že ani sebepevnější společenství není věčné. Musíme si 
uvědomovat, že o svobodu můžeme přijít jedině vlastní vinou – volbou pohodlnějších řešení,“ řekl 
premiér. 

Z hlediska svobody žijeme podle Petra Nečase v zajímavých časech. „Buďme si tedy vědomi toho, že 
demokracie, která občas svými plody může u nás vyvolávat rozpaky či nevěřícné kroucení hlavou, je 
sice nedokonalá forma vlády, ale lepší, než cokoli jiného doposud vyzkoušeného. Je to ta nejlepší 
realistická naděje na to, jak si civilizovaně vládnout. A jak takovou si ji vážíme,“ uzavřel svůj projev 
předseda vlády. 

25. 10. 2011  

Černá Hora se zajímá o české zkušenosti  

Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti, se 24. října setkal s delegací černohorské 
Národní rady pro evropskou integraci, kterou vedl její předseda Nebojša Medojević. Hlavním tématem 
jednání se stala diskuse o zkušenostech obou zemí s procesem předvstupního vyjednávání a 
představení poznatků České republiky z prvních let členství v Unii.  

Černá Hora získala v prosinci loňského roku kandidátský status a pokračuje v úsilí o co nejrychlejší 
projednávání přístupových kapitol. Jako první byly otevřeny kapitoly 23 a 24, týkající se soudnictví a 



základních práv a spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Černohorci jsou si vědomi limitů např.  
v administrativních kapacitách, které vyplývají z velikosti země, a proto se snaží o maximální efektivitu 
při plnění požadavků evropského acquis. Čeští zástupci především poukazovali na potřebu důkladné 
legislativní harmonizace vnitrostátního právního řádu s požadavky unijního práva. K účinnému 
zvládání tohoto náročného úkolu doporučovali úzkou spolupráci mezi exekutivou a legislativou. Vztahy 
mezi jednotlivými institucemi by měly být jasně a transparentně nastaveny z hlediska vymezení 
kompetencí a odpovědnosti. Nezbytné je také komunikovat s členskými státy EU a přesvědčovat je  
o pozitivech dalšího rozšíření Unie, prezentovat připravenost Černé Hory k členství v EU. Podceňovat 
nelze ani dialog s Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi. 

Členové černohorské delegace, mezi nimiž byl i předseda parlamentního výboru pro mezinárodní 
vztahy a evropskou integraci Doc. Miodrag Vuković, živě diskutovali o příkladech úspěšných postupů, 
ale i problematických bodů v průběhu přístupových rozhovorů. Zajímali se také o poznatky z prvních 
let po vstupu České republiky do EU. V závěru státní tajemník Belling partnery ujistil o podpoře České 
republiky vůči rozšíření Evropské unie o Černou Horu a zdůraznil připravenost poskytnout 
černohorské administrativě v jejím předvstupním úsilí potřebnou podporu. 

25. 10. 2011  

NERV: Vláda by měla podpořit stabilizaci eurozóny 

Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV), premiér a ministr financí diskutovali o krizi  
v eurozóně s odborníky a veřejností. 

Premiér Petr Nečas zdůraznil, že Česká republika celounijní opatření pro řešení krize aktivně 
podporovala, nad problémy existuje velmi úzká spolupráce klíčových aktérů, a to včetně expertů 
NERV. „Celá řada opatření jde správným směrem, například zapojení soukromého sektoru. 
Jednoznačně také podporujeme posílení fiskální discipliny,“ uvedl premiér.  

Podle předsedy vlády je základním problémem vzniku krize systematické porušování pravidel a 
nevymáhání sankcí. Tyto sankce by měly být co nejvíce automatické bez politického rozhodnutí. 
Vyřešit krizi však podle slov premiéra nestačí, jedná se jen o krátkodobé opatření. „Krize budou 
ohrožovat země dál, protože země nejsou dostatečně konkurenceschopné,“ dodal premiér.  

O výsledcích jednání NERV hovořil garant skupiny Krize v eurozóně Vladimír Dlouhý. Podle něj se 
většina členů NERV shodla nad tím, že existence společné evropské měny ke krizi přispěla, a rovněž 
nad faktem, že by vláda neměla členství v eurozóně explicitně řešit. 

Podle Dlouhého Evropská unie a možná celý svět může stát před druhou hlubokou recesí za poslední 3 
až 4 roky a dopady by se České republice nevyhnuly. Rozpad eurozóny přitom NERV považuje za 
nejhorší scénář. “Je rozhodující, aby vláda podpořila stabilizaci eurozóny, jinak budou dopady 
zásadní a tvrdé.“ A to i přes to, že by se jednalo o krátkodobou centralizaci spojenou s centralizací 
hospodářské politiky. Z jiných scénářů bychom totiž vyšli mnohem hůře. 

Kroky ke stabilizaci eurozóny ale neřeší problém konkurenceschopnosti, tedy ani zranitelnost naší 
ekonomiky, která je součástí stabilního regionu. „NERV z dlouhodobého hlediska doporučuje vládě 
dělat domácí úkoly, tedy pokračovat ve všech krocích hospodářské politiky, které sníží zranitelnost 
naší ekonomiky vůči šokům, sníží míru zneužívání sociálního modelu a dávek, posílí trh práce a 
konkurenceschopnost země obecně.“ 

Ministr financí Miroslav Kalousek poděkoval NERVu za kvalitní a podnětnou práci. Na základě žádosti 
ministra financí NERV rozpracovává několik scénářů vývoje veřejných financí včetně toho 
katastrofického. „Nečekají nás žádné snadné časy, ale právě proto musíme reagovat velmi rychle,“ 
řekl ministr. 

26. 10. 2011  

Premiér P. Nečas na pracovní návštěvě USA  

Česká republika a Spojené státy americké jsou spolehlivými partnery. V hospodářské i vojensko-
bezpečnostní oblasti je řada projektů, na kterých mohou dál rozvíjet spolupráci. Na jednání v Bílém 
domě se na tom shodli český premiér Petr Nečas a prezident USA Barack Obama. Předseda vlády ČR 
byl od 26. října do 28. října na pracovní návštěvě Spojených států.  

 V oblasti vojensky-bezpečnostní spolupráce seznámil český předseda vlády prezidenta USA s návrhem 
na vybudování základny NATO pro výcvik pilotů vrtulníků v Česku. Na něm by se mohlo podílet více 
zemí aliance. Česko již provádí výcvik afghánských pilotů doma i v Afghánistánu. „Spojené státy 
oceňují naše zapojení v této zemi. Navýšili jsme kontingent, populisticky neslibujeme, že odejdeme, 



naopak víme, že je třeba tam naše úsilí dotáhnout do konce. Spojené státy mají navíc zájem na širší 
vědecko-technické spolupráci ve vojensko-bezpečnostní oblasti, včetně zřízení centra pro civilní 
nukleární spolupráci, které by fungovalo v Praze,“ řekl Petr Nečas. Podle něj bylo chybou, že Česká 
republika po zrušení plánů na výstavbu amerického radaru neměla připraveny jiné strategické 
projekty. Mohla by je nyní nahradit právě mezinárodní výcviková základna. Mluvit by se o ní mohlo již 
na nadcházejícím summitu NATO v Chicagu v květnu 2012.  

Jedním z témat v oblasti hospodářské spolupráce obou zemí byla i dostavba jaderné elektrárny 
Temelín. Jedním ze tří uchazečů o zakázku, na níž Česko již v nejbližších dnech oficiálně zahájí 
výběrové řízení, je americká společnost Westinghouse. 

„Předseda vlády ČR a prezident USA se také ujistili, že hodlají dále prohloubit svoji tradiční spolupráci 
v oblasti podpory demokracie, ochrany lidských práv a podpory dobrého vládnutí. „Česká republika 
má unikátní zkušenost z přechodu z totalitní režimu k demokratické zemi velmi pokojnou a mírovou 
cestou, vybudování tržní ekonomiky, vytvoření struktur občanské společnosti,“ řekl Petr Nečas. 

Předseda české vlády se ve čtvrtek setkal také s předsedou zahraničního výboru amerického Senátu 
Johnem Kerrym a předsedou Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Buckem McKeonem. 

27. 10. 2011  

Premiér se zúčastnil konference Fórum EU-Washington 

Premiér Petr Nečas na konferenci, kde vystoupil jako hlavní řečník, vyzdvihl důležitost vztahů 
Spojených států s Evropou. Zdůraznil přitom nutnost posílení vzájemného obchodu a odstranění 
překážek pro něj. Podle premiéra z toho budou mít prospěch obě strany. 

Letošní bouřlivé dění v severní Africe a na Blízkém východě označované jako arabské jaro přineslo 
podle premiéra oslabení západního vlivu v regionu. Za oslabením vlivu Západu je podle premiéra Petra 
Nečase skutečnost, že zatímco prozápadní diktátoři se moci vzdali bez velkého nebo žádného 
krveprolití, ti tradičně protizápadní bez větších okolků ve svých zemích spustili krvavou lázeň. 

Premiér varoval také před posilováním íránského vlivu v regionu. Podle něj je proto v zájmu západních 
zemí, aby nedopustili íránské zásahy do tamního vývoje, které by mohly ohrozit liberalizaci a mír  
v oblasti. 

27. 10. 2011 

Dohoda s Kajmanskými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech 

 Zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali text dohody o výměně 
informací v daňových záležitostech s Kajmanskými ostrovy „Jedná se o významný nástroj v boji proti 
daňovým únikům s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty,“ uvedl ministr financí Miroslav 
Kalousek. „Proto je v zájmu České republiky uzavřít co nejvíce podobných dohod.“ 

Jde již o sedmou mezinárodní dohodu tohoto druhu, kdy předchozí byly v posledním roce sjednány  
s Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, Jersey, Britskými Panenskými ostrovy a San Marinem; tyto 
jsou v současné době předloženy k projednání vládě a parlamentu. 

„Dá se očekávat, že využíváním uzavřených dohod bude možné zvýšit příjmy státního rozpočtu až o 
několik desítek milionů korun ročně“, říká Jan Knížek, generální ředitel daňové správy. 

Zmíněná smlouva umožní daňovým správám smluvních stran získat účinný nástroj, na jehož základě 
lze obdržet informace potřebné pro účely správy daní, mj. informace, které jsou v držení bank či 
obdobných institucí. 

Česká republika tak navazuje na stávající světový trend prohlubování mezinárodní daňové spolupráce 
a boje proti škodlivým daňovým praktikám, nebo-li na trend podpory tzv. dobré daňové správy. 
Geografické i praktické rozšiřování principu dobré 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. 

28. 10. 2011 

Premiér v USA uctil památku T. G. Masaryka 

Premiér vystoupil na česko-americkém podnikatelském fóru a zúčastnil se pietního aktu u sochy  
T.G. Masaryka u příležitostí státního svátku 28. října.  "U tří významných momentů naší historie byli 
američtí prezidenti. Woodrow Wilson na konci 1. světové války, Franklin D. Roosvelt v průběhu 2. 
světové války a Ronald Reagan jako vítěz studené války. Třikrát jsme získali svobodu i díky působení 



amerických prezidentů. I proto bychom měli pamatovat na silné vazby ke Spojeným státům a na 
silnou transatlantickou vazbu. Evropa a Amerika nejsou soupeři, jsou to partneři," řekl premiér. 

 

listopad 2011 

2. 11. 2011 

Návštěva představitelů Jižní Koreje na Ministerstvu zemědělství  

V návaznosti na podpis první Dohody nového typu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou 
navštívila dne 27. října 2011 Ministerstvo zemědělství ČR delegace Výboru pro zemědělství a rybářství 
Rady provincie Chungcheongnam - Do. Dvanáctičlennou delegaci vedl předseda výboru Chul-min 
Kang. Členové výboru byli na Ministerstvu zemědělství informováni o chystané návštěvě české 
delegace na vysoké úrovni v rámci konání Prvního zasedání česko-korejské smíšené komise pro 
hospodářskou spolupráci, které se uskuteční v listopadu 2011 v Soulu s tím, že za resort zemědělství 
povede jednání náměstek Juraj Chmiel. 

Plánované zasedání má potenciál odstartovat novou etapu česko-korejských vztahů a 
ČR je připravena ke spolupráci v mnoha oborech. V souvislosti se zájmem korejské delegace byla 
účastníkům návštěvy ve třech přednáškách představena evropská politika rozvoje venkova a systém 
ekologického zemědělství v ČR. Během dialogu k jednotlivým tématům byla diskutována mimo jiné 
problematika podpory mladých zemědělců v EU, podpora ochrany vody a půdy nebo plány v oblasti 
výroby bioproduktů.  

3. 11. 2011 

Ministr K. Janovský podepsal smlouvu o spolupráci s Kazachstánem 

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský slavnostně podepsal mezirezortní smlouvu o spolupráci  
s kazašským ministrem cestovního ruchu a sportu Talgatem Yermegiyayevem. Dohoda poslouží jako 
základ spolupráce v oblasti cestovního ruchu. 

  „Kazachstán patří k nejstabilnějším a z hlediska obchodu nejperspektivnějším zemím bývalého 
Sovětského svazu. Podpis této smlouvy je proto významným milníkem vzájemné spolupráce,“ uvedl 
Kamil Jankovský. Jednotlivá ustanovení smlouvy podporují propagaci cestovního ruchu mezi oběma 
zeměmi, výměnu informací a statistik v cestovním ruchu, oboustrannou účast na veletrzích cestovního 
ruchu a společnou koordinaci při mezinárodních akcích. „Dobrým základem pro rozvoj spolupráce v 
oblasti turismu je též existence leteckého spojení Praha – Almaty a jednání českého národního 
dopravce o zřízení linky Praha – Astana, což by rozvoj spolupráce v turismu dále podpořilo,“ řekl 
Kamil Jankovský. 

4. 11. 2011  

Mezinárodní konference v Praze pod záštitou premiéra 

Dne 3. listopadu se pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase konala v Praze konference „Jednotný 
evropský energetický trh – blízká vize nebo vzdálená budoucnost?“.  Konference byla rozdělena do tří 
panelů, týkajících se jednotného evropského trhu, legislativy a chybějící infrastruktury.  

Konferenci zahájil předseda vlády Petr Nečas. Připomněl, že uplynulý rok přinesl v energetickém 
sektoru mnoho přelomových událostí a zdůraznil důležitost efektivního energetického trhu pro 
energetickou bezpečnost. Konstatoval, že jeho vytváření není uspokojivé, a to s ohledem na množství 
stanovených cílů, potřebu velkých investic a ne zcela vyhovující legislativní rámec, zejména v oblasti 
povolovacích řízení. Upozornil, že případné rapidní zvýšení cen energií by mělo negativní dopady na 
průmysl a konkurenceschopnost. Proto je nutné hledat rovnováhu mezi ambicemi a cíli, a to i v otázce 
energetické účinnosti. S ohledem na odklon od jaderné energetiky v některých státech je třeba 
odpovědět na otázku, jak nahradit odstavenou kapacitu a odkud realizovat případné dovozy energii, 
což souvisí i s energetickou bezpečností. Úvodní slovo uzavřel tím, že energetika je klíčová pro 
konkurenceschopnost a nelze v této oblasti přešlapovat na místě. 

Komisař pro energetiku Günther Oettinger přivítal fakt, že energetika je prioritou české vlády a 
zdůraznil potřebu dobudovat vnitřní energetický trh do roku 2014. Důležitý krok k dosažení tohoto cíle 
představuje 3. energetický balíček, ale mnohé členské státy ho neimplementovaly. Proto bylo proti nim 
zahájeno řízení o infringementu. Varoval, že evropský energetický sektor je blízko neinvestovatelnosti. 
Nástroj pro propojení Evropy (CEF) by v této situaci dle komisaře měl fungovat jako páka pro získání 



více zdrojů z veřejného i soukromého sektoru. Oettinger nastínil plány Komise v oblasti energetiky – 
ustavení koordinační skupiny pro elektřinu, vydání cestovní mapy do roku 2050 a aktivity v oblasti 
soutěžního práva. Završení jednotného vnitřního trhu by mělo být blízkým cílem, kterého bude možné 
dosáhnout. S premiérem Nečasem se komisař shodl na potřebě investic do energetiky. Ministr 
průmyslu a obchodu Martin Kocourek představil proces tvorby energetického vnitřního trhu v ČR, 
který je budován zdola. Zdůraznil výhody metody propojování trhů (market coupling) před metodou 
alokace na základě toku (flow-based allocation). Jak ale zmínil, zbývá mnoho faktorů, které je třeba 
dořešit, například zapojení obnovitelných zdrojů energie do sítě a související přepravu velkých objemů 
energie na dlouhé vzdálenosti. 

Státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling ocenil, že se konference věnuje energetice, 
která je jednou z dlouhodobých priorit vlády ČR a samotné evropské integrace. Budoucí energetická 
politika by měla stát na zásadách konkurenceschopnosti, bezpečnosti a udržitelnosti, které spolu 
vzájemně souvisí. Zdůraznil, že je nutné implementovat současnou legislativu a zabezpečit, aby 
liberalizační úsilí nevedlo paradoxně k větší administrativní zátěži a regulaci. Rovněž vyzdvihl aktivní 
přístup vlády ČR k energetice. Konstatoval odlišnost návrhu nástroje CEF od požadavků vlády ČR a 
podtrhl nezbytnost maximální transparentnosti. 

4. 11. 2011 

Ministr P. Dobeš na summitu v Bělehradu 

Ministr dopravy Pavel Dobeš dnes ráno odcestoval do Bělehradu na  shromáždění premiérů a ministrů 
hospodářství, nebo jejich zástupců, všech členských států CEI. Předmětem jednání na Summitu je 
Evropská integrace a zlepšení spolupráce a konkurenceschopnosti v době ekonomické krize. 

„Pro Českou republiku je Středoevropská iniciativa vhodným fórem k rozvoji politického dialogu a 
spolupráce mezi zúčastněnými státy a významným nástrojem podporujícím evropskou integraci“, 
řekl ministr dopravy Pavel Dobeš, který na Summitu zemí Středoevropské iniciativy SEI zastoupil 
premiéra Petra Nečase.  

Tématické zaměření Summitu na nové myšlení pro konkurenceschopnou ekonomiku v rámci regionu 
SEI, umožnilo ministrovi prezentovat nedávno schválenou Strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti, která je postavena na 3 pilířích: inovace, instituce a infrastruktura. Ministr 
Dobeš zdůraznil, že jejím cílem je model, v němž kreativita, vzdělání, vývoj a výroba sofistikovaných 
technologicky vyspělých výrobků určuje ekonomický růst a tak umožňuje České republice naplňovat 
její vizi stát se jednou z 20. nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa.  

Ministr rovněž upozornil na podporu, kterou Česká republika věnuje východní dimenzi Evropské 
sousedské politiky a vyjádřil zájem na pokroku v příslušných jednáních se zeměmi, které vyvíjejí úsilí 
stát se členem EU. Pokud jde o samotnou SEI, ministr Dobeš podpořil její orientaci na konkrétní 
projekty vzájemné spolupráce. 

Ministr dopravy na závěr nabídl výměnu zkušeností, kterou Česká republika získala při přípravě a 
implementaci strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. S tou jdou ruku v ruce významné kroky  
k posílení finanční stability, implementace důchodové reformy, změna systému zdravotní péče a další 
pokračování v prorůstových hospodářských reformách a posílení efektivity veřejné správy.  

8. 11. 2011 

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie  

Ministři financí navázali na výsledky mimořádných zasedání Evropské rady a eurozóny, která proběhla 
ve dnech 23. a 26. října 2011. Hlavní náplní jednání hlav států a vlád zemí EU bylo hledání adekvátní 
reakce na současné problémy evropské ekonomiky a eurozóny. Premiéři dosáhli politické dohody 
ohledně dalšího postupu vůči Řecku (tj. na novém programu pomoci EU/MMF Řecku a na snížení 
závazků Řecka vůči soukromým investorům celkově o 50 %) a na zavedení povinnosti bank navýšit do 
června 2012 svůj kapitál tak, aby splnily kritérium 9 % nejkvalitnějšího kapitálu (core tier 1), a to i po 
započtení ztrát z držby dluhopisů některých členských států. Země EU se také shodly na obecném 
postupu pro rekapitalizaci evropských bank – k jejímu provedení má být využit v první řadě soukromý 
kapitál, v případě nemožnosti tohoto řešení poskytuje zdroje daný členský stát, a teprve tehdy, 
nedisponuje-li tento stát potřebnými prostředky, je možné požádat o půjčku u EFSF. V tomto kontextu 
se země eurozóny také dohodly na výrazném posílení nástroje ESFS za využití pákového efektu až na  
1 bilion EUR. 

9. 11. 2011  



Vicepremiérka K. Peake řešila protikorupční opatření na Slovensku  

7. a 8. listopadu 2011 se uskutečnila pracovní návštěva místopředsedkyně vlády ČR Karolíny Peake do 
Slovenské republiky. Se svými slovenskými protějšky zabývajícími se mimo jiné problematikou boje  
s korupcí, ministryní spravedlnosti, ministrem vnitra a šéfy Speciální prokuratury a Speciálního 
trestního soudu, řešila postih nejzávažnější trestných činů a korupce.  

Program jednání se věnoval zejména využití institutu účinné lítosti, policejního agenta ale i 
specializovaného internetového portálu uveřejňujícího všechny veřejné zakázky. „Portál se ukázal jako 
velmi účinné opatření, stejnou cestou se nyní vydává i Česká republika. To je způsob šetření, který 
osobně preferuji před zvyšováním daní a škrtáním investic“, říká vicepremiérka Karolína Peake. 

Během pracovní cesty místopředsedkyně Peake navštívila i Speciální prokuraturu a Speciální trestní 
soud. Slovenská praxe jasně potvrzuje, že existence těchto speciálních institucí je účinným nástrojem v 
boji s korupcí a jiným závažným zločinem. „Potvrdil se můj názor, že speciální státní zastupitelství pro 
boj s korupcí, jak o něm uvažujeme, potřebuje stejně specializovaného partnera v soudní moci," 
uzavřela vicepremiérka představení svého pracovního programu. 

9. 11. 2011 

Ministr P. Bendl v Bruselu: Vyjednávání o lepších podmínkách pro zemědělce  

Ministr zemědělství Petr Bendl se v Bruselu věnoval prioritním otázkám budoucnosti Společné 
zemědělské politiky Evropské unie. Zúčastnil se společného setkání zemědělského výboru Evropského 
parlamentu s ministry zemědělství členských zemí EU a členy Evropské komise, které se konalo 7. 
listopadu. 

 Společné jednání poslanců s ministry a zástupci Evropské komise v zemědělském výboru Evropského 
parlamentu jasně ukázalo, že dohoda o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) nebude 
jednoduchá. Bude i obtížné dosáhnout dohody mezi všemi evropskými institucemi včas před začátkem 
příštího programovacího období, které začne v lednu 2014. Ministři i poslanci reformní návrhy 
Evropské komise kritizovali s tím, že budou požadovat řadu změn. Zásadními tématy pro další diskusi 
jsou zejména zjednodušování SZP, ozelenění přímých plateb, nastolení spravedlivějších podmínek pro 
zemědělce, stabilizace trhů a předcházení krizí a udržitelnost hospodaření. 

Ministr Bendl ve svém vystoupení kritizoval návrhy komise na zastropování přímých plateb i 
ozeleňování SZP, které zahrnuje povinné vyčleňování 7 % zemědělské půdy do tzv. ekologického klidu, 
což je v rozporu s úsilím o zvyšování konkurenceschopnosti evropských zemědělců a s rostoucí 
poptávkou po potravinách ve světě. „Česká republika zavedení stropů pro platby vždy odmítala a 
odmítá, protože nesouhlasí s jakýmikoliv opatřeními, která rozlišují úroveň podpory podle uměle 
zvolených kritérií, jako je právě velikost farem. Zavedení stropů by navíc pro zemědělce znamenalo 
další nadbytečné administrativní povinnosti,“ zdůraznil ministr Bendl. 

10. 11. 2011  

Česko pošle téměř dva miliony do povodněmi postižené Kambodži 

Ministerstvo zahraničních věcí schválilo humanitární pomoc Kambodži, která se potýká s následky 
ničivých povodní. Celkem pošle do země pomoc v hodnotě 1,8 milionu korun. 

Peníze půjdou hlavně na obnovu základních zdrojů obživy a přístupu k pitné vodě pro 1800 
nejzranitelnějších domácností ve venkovských oblastech provincií Kompong Thom a Kratie. 
Humanitární pomoc zrealizuje občanské sdružení ADRA. 

Kambodža patří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Probíhají zde 
projekty zaměřené zejména na sociální rozvoj, včetně podpory vzdělávání a zdravotní péče. 
Humanitární pomoc po záplavách, jež Kambodžu i další země regionu zasáhly během letošního 
podzimu, je tak dalším výrazem solidarity s touto partnerskou zemí. 

11. 11. 2011  

Premiér P. Nečas ocenil rozvoj vzájemného obchodu s Ruskem 

Předseda vlády ČR Petr Nečas se setkal s místopředsedou vlády Ruské federace Alexandrem Žukovem. 

Během jednání, které se zaměřilo hlavně na hospodářskou spolupráci, premiér Nečas ocenil zejména 
rozvoj vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Ten se po krizovém období roku 2009 stabilizoval a 
postupně roste. 



Petr Nečas a Alexandr Žukov přivítali, že na rozvoji ekonomické spolupráce se důležitou vahou podílí 
také zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci 
mezi Českou republikou a Ruskou federací. Komise se sešla v těchto dnech v Praze již posedmé a v čele 
ruské delegace stál právě místopředseda vlády Žukov. Oba politici považují za důležitý prvek rozvoje 
úspěšnou spolupráci na rozšíření smluvních základů mezi oběma zeměmi v mnoha oblastech. 

Tématem jednání byla i příprava návštěvy prezidenta Ruské federace Medveděva v Česku, která je 
plánována na prosinec letošního roku. 

11. 11. 2011 

Ministr A. Vondra uctil v Londýně památku padlých vojáků  

11. listopadu si Spojené království spolu se zeměmi Commonwealthu připomíná výročí konce první 
světové války. Ministr obrany Alexandr Vondra spolu s velvyslancem ČR v Londýně Michaelem 
Žantovským při této příležitosti uctili památku účastníků válek položením věnce u památníku čs. 
vojákům a letcům padlým za Spojené království v letech 1940–1945.  

Michael Žantovský poté položil věnec k poctě československým vojákům na tzv. makovém poli před 
Westminsterským opatstvím. Pietní ceremonie se zúčastnili také zástupci Westminsterského opatství a 
britského ministerstva obrany.  

Součástí ceremonií 11. listopadu v Londýně je pokládání věnců u památníku Cenotaph ve Whitehallu v 
okolí úřadů britské vlády či u Westminsterského opatství v blízkosti parlamentu – tradičně se jej 
zúčastňují veteráni, příslušníci královské rodiny, nejvyšší státní a armádní činitelé, velvyslanci zemí 
Commonwealthu a důležití zahraniční hosté.  

14. 11. 2011 

Premiér P. Nečas o snížení výdajů na společnou zemědělskou politiku 

Podle předsedy vlády by bylo špatné oslabení evropských výdajů na podporu konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti. Spořit se dá například na společné zemědělské politice. 

„Jsem toho názoru, že bychom měli usilovat o lepší zacílení evropských prostředků. Otázkou tedy 
není primárně to, zda utrácet více, či méně, ale daleko spíše jak utrácet lépe. Jedině pokud evropská 
integrace bude i prostřednictvím rozpočtu EU přinášet našim občanům konkrétní a viditelné 
výsledky, smysluplné a životaschopné projekty, bude i do budoucna obhajitelná,“ řekl premiér  
v pondělí na konferenci Výzvy a perspektivy víceletého finančního rámce EU po roce 2013  
v Lichtenštejnském paláci. 

„Smysl mají jen ty výdaje, které mají charakter investic na podporu konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle jsou nástroje kohezní politiky. Bylo by 
velmi špatným signálem, pokud by v příštím rozpočtu měla oslabit právě ta oblast, která má největší 
potenciál podpory růstu. Zejména pak ve srovnání s tak zbytnými výdaji, jako jsou prostředky na 
společnou zemědělskou politiku, kde si umím představit daleko razantnější škrty než ty, jež  
v současnosti navrhuje Evropská komise,“ dodal předseda vlády. 

Právě na příkladu našeho regionu lze podle Petra Nečase velmi přesvědčivě doložit, jak se Evropa 
posilováním své vnitřní soudržnosti stává konkurenceschopným hráčem. Výdaje na dopravní 
infrastrukturu, ale i na vědu a výzkum a mnoho dalších sfér jsou jasným a prokazatelným příspěvkem 
pro růst například i české ekonomiky. 

Stejně jako v současném období je proto i pro příští finanční rámec hlavní prioritou ČR silná a 
efektivní kohezní politika zaměřená na posílení konkurenceschopnosti méně vyspělých států a regionů. 
„Mezi konkurenceschopností a kohezní politikou nevidíme žádný protiklad, na rozdíl od některých 
jiných států. Konkurenceschopnost je podle nás cestou ke konvergenci,“ řekl premiér Petr Nečas. 

15. 11. 2011  

V Praze proběhla konference k víceletému finančnímu rámci 

V pondělí 14. listopadu se pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase uskutečnila konference  
k víceletému finančnímu rámci po roce 2013 (VFR). Zástupci české vlády, státní správy, Komise, 
polského a dánského předsednictví v EU a další účastníci diskutovali o perspektivách nového VFR.  

V úvodním slově předseda vlády Petr Nečas zdůraznil, že ačkoliv je téma finanční perspektivy  
v současné době krize upozaděno, samotný VFR může být nástrojem prevence krizí. Optikou, jíž by 



měl být VFR vnímán, by se měla stát konkurenceschopnost EU. Důležitá tedy bude struktura rozpočtu 
a jeho lepší zacílení. „Prioritou ČR je silná kohezní politika,“ zdůraznil Petr Nečas.  

K příjmové stránce rozpočtu, konkrétně k navrhované dani z finančních transakcí se vyjádřil náměstek 
dánského ministra financí Peder Lundquist. Stoupenci této daně dle něj argumentují tím, že finanční 
sektor by měl nést náklady řešení krize, na jejímž vzniku se podílel. Podle Lundquista je však třeba 
zvážit důsledky možného omezení obchodních aktivit pro Evropu. Stálý státní tajemník Ministerstva 
zahraničních věcí Dánska Claus Grube následně doplnil detaily k procedurálnímu zajištění 
projednávání VFR a vyzval členské státy, aby byly připraveny být konstruktivními hráči s jasně 
definovanými prioritami. Podobně i ministr financí Miroslav Kalousek varoval, že EU čeká obtížné a 
složité hledání kompromisu k VFR. 

Náměstek polského ministra zahraničních věcí Maciej Szpunar představil hlavní otázky vyjednávání  
o finančním rámci optikou polského předsednictví. Pohled Komise následně prezentoval ředitel  
z Generálního ředitelství pro rozpočet Stefan Lehner. Zdůraznil potřebu dosažení dohody do konce 
roku 2012 a potřebu vyšší efektivity vynakládaných prostředků. 

Novým vlastním zdrojům se podrobně věnoval druhý panel konference. V dalších panelech účastníci 
diskutovali otázky kohezní politiky a společné zemědělské politiky EU. Konferenci zakončil státní 
tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling, který konstatoval, že panuje konsensus o nutnosti 
modernizace VFR a jeho propojení s cíli konkurenceschopnosti. 

15. 11. 2011 

Ministr P. Bendl v Bruselu 

Otázka takzvaného ozelenění byla jedním z témat, o kterých včera v Bruselu diskutovala Rada ministrů 
zemědělství a rybářství Evropské unie. Kromě návrhu reformy Společné zemědělské politiky (SZP) na 
období po roce 2013 se ministři zemědělství členských zemí EU věnovali i dodržování směrnice  
o dobrých životních podmínkách nosnic v členských státech s ohledem na zákaz nezdokonalených 
klecových systémů od 1. ledna 2012. 

Na okraj Rady uskutečnil ministr Bendl i několik  dalších bilaterálních jednání. S komisařem pro 
zemědělství Dacianem Cioloşem jednal zejména o návrhu Komise na zastropování přímých plateb, 
proti kterému Česká republika dlouhodobě vystupuje. Diskutovali také o návrhu EK omezit novým 
členským státům včetně ČR možnost dorovnat v roce 2012 přímé platby pro zemědělce z národního 
rozpočtu. Ministr řekl, že se Česká republika staví kriticky k návrhu Komise, který chce ztížit 
vyrovnávání rozdílů a dále znevýhodnit naše zemědělce. „Nyní v Evropské komisi jednáme o tom, jak 
nastavit celkový princip podpory zemědělců. Česká republika například potřebuje podpořit citlivé 
komodity,“ uvedl Petr Bendl. 

Ministr se dále setkal s komisařkou pro námořní záležitosti a rybolov Mariou Damanaki, která ocenila 
dosavadní kroky ČR zdůrazňující roli sladkovodní akvakultury, zejména únorovou Deklaraci 
vnitrozemských států o budoucí roli sladkovodní akvakultury v rámci reformy Společné rybářské 
politiky, kterou iniciovala Česká republika. Komisařka v reakci na dotaz ministra Bendla indikovala, že 
EK bude v budoucím finančním období směřovat separátní podporu do oblasti akvakultury. Ministr 
otevřel také otázku přemnožení kormoránů. Zdůraznil, že ČR v této věci žádá iniciativu ze strany 
Komise, neboť jde o přeshraniční problém, jehož řešení vyžaduje koordinovaný přístup. Komisařka 
vyjádřila pochopení a ubezpečila, že ve spolupráci s komisařem Janezem Potočnikem hledají vhodné 
řešení. 
Ministr Bendl jednal i se svými protějšky z Dánska a Švédska. S dánskou ministryní Mette Gjerskov i 
se švédským ministrem Eskilem Erlandssonem se domluvili na úzké spolupráci v rámci prosazování 
společných zájmů při přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2014. 

15. 11. 2011 

Ministři školství V4 projednali reformy VŠ 

Zástupci ministerstev školství Visegrádské skupiny se setkali v Olomouci, aby projednali reformní 
kroky v oblasti vysokého školství.    

"K uspořádání tohoto semináře mě vedla především snaha prohloubit dosavadní spolupráci mezi 
zeměmi V4 v oblasti vysokého školství, protože Slovensko, Maďarsko, Polsko a Česká republika stojí 
v současné chvíli před podobnými úkoly a priority jednotlivých zemí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání mají mnoho společného. I proto vnímám sdílení našich zkušeností a dobré praxe jako 
velmi důležité a podnětné," vysvětlil úvodem Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  



Všechny země V4 chtějí reformními kroky zvýšit zejména kvalitu a transparentnost vysokého školství a 
zavést takové systémové změny, které budou posilovat důvěru veřejnosti ve vysoké školství, důvěru  
v jednotlivé vysoké školy a výsledky jejich činností tak, aby obstály v mezinárodním srovnání.  

Důležitým tématem jednání byla rovněž podpora vysokoškolských mobilit v rámci zemí V4 a vůči 
"třetím zemím" a nastavení priorit pro další období.  

"Česká republika pozitivně vnímá možnosti podpory studia v zemích, jejichž odborný potenciál ve 
vzdělávacích institucích by byl pro české studenty velmi přínosný," sdělil ministr školství Josef Dobeš 
a předložil návrh umožnit poskytování stipendií zaměřených na doktorská a magisterská studia a na 
odborné praxe studentů ze zemí V4 na významných univerzitách, například v USA, Austrálii, případně 
v dalších zemích mimo Evropskou unii.  

18. 11. 2011 

OECD podporuje reformní úsilí vlády 

Generální tajemník OECD Ángel Gurría podpořil reformní úsilí koaliční vlády premiéra Petra Nečase. 
Během své návštěvy České republiky předal předsedovi vlády Ekonomický přehled České republiky za 
rok 2011.  

Ve svých analýzách OECD pravidelně hodnotí stav národních ekonomik, analyzuje vládní 
hospodářskou politiku a nabízí doporučení pro další reformy. 

Posilujte konkurenceschopnost 

OECD doporučuje české vládě, aby dál pokračovala ve svých reformách. Jde zejména o snahu posílit 
konkurenceschopnost a dlouhodobý růst. Organizace chválí také dosavadní cíle vlády zlepšit 
podnikatelské prostředí, posílit systém vzdělávání, podpořit inovace a reformovat důchodový, sociální 
a zdravotní systém. 

Vítá zejména Strategii konkurenceschopnosti, kterou nedávno schválila vláda. Dokument reaguje na 
současnou situaci a nabízí komplexní přístup ke strukturálním reformám. Podle Ángela Gurríi pomůže 
České republice také při přechodu k inovativní ekonomice založené na úsporách energie. „Snad nám 
dovolíte si ji vypůjčit, abychom mohli radit jiným zemím,“ uvedl generální tajemník na tiskové 
konferenci. 

Zvýšení ratingu ČR prospívá 

Ángel Gurría ocenil nedávné zvýšení ratingu České republiky. „Dnes se to počítá dvakrát. Jdete 
nahoru a jdete správnou cestou,“ uvedl generální tajemník. Upozornil také, že toto zvýšení způsobilo 
lepší zpřístupnění tuzemského trhu. „Všichni si toho všímají. Trhy jdou dolů a vaše hodnocení 
nahoru. I tyto vlivy se přenášejí a je třeba je brát v úvahu,“dodal. 

Zpráva zároveň varuje před zpomalováním oživení české ekonomiky kvůli vysokému podílu exportu  
v domácím hospodářství. Organizace právě z toho důvodu doporučuje co nejrychlejší zavedení 
reforem, které mají přispět nejen k ekonomickému růstu, ale i zvýšit odolnost vůči ekonomickým 
turbulencím. 

„Česká republika jakožto malá, otevřená, silně integrovaná s ekonomikami EU, je velmi citlivá na 
rizika zpomalení globálního ekonomického růstu a zejména na rizika spojená s aktuálním vývojem 
 v EU a dluhovou krizí v eurozóně. To vše se promítá do vývoje fiskální pozice a rozpočtová 
konsolidace se tak stává naší hlavní výzvou,“ řekl český premiér Petr Nečas. 

Schodek rozpočtu stále klesá, i při poklesu ekonomiky 

Deficit státního rozpočtu by bez konsolidace veřejných financí neklesl pod pět procent hrubého 
domácího produktu, uvádí zpráva OECD s tím, že by navíc došlo ke zhoršení dynamiky dluhu. Schodek 
českého veřejného rozpočtu byl v roce 2010 nakonec ještě nižší, než předpovídaly odhady, a to 4,8 
procenta HDP. České republice se podařilo snížit náklady na dluhovou službu a administrativní výdaje. 

Díky vládním opatřením by se letos měl schodek ustálit na 3,7 procentech HDP. V roce 2012 by mělo 
dojít k dalšímu poklesu na 3,4 procenta HDP, a to i při očekávaném snížení tempa růstu hrubého 
domácího produktu na 1,6 procenta.  

OECD schvaluje důchodovou reformu 

„Důchodový systém dobře chrání před chudobou v důchodovém věku, není však příliš 
diverzifikovaný. Zavedení nového dobrovolného příspěvkově definovaného pilíře, je krok správným 
směrem,“ uvádí OECD. 



Organizace vyzdvihuje také zvýšení věku odchodu do starobního důchodu. Zásadně totiž vylepšuje 
udržitelnost systému a posiluje vazbu mezi dávkami a odvody. Zvyšování důchodového věku navíc 
zachová konstantní očekávanou střední délku dožití při odchodu do důchodu na úrovni dvaceti let i po 
roce 2030, říká zpráva. 

Systém zdravotnictví je funkční 

Také systém zdravotnictví v Česku hodnotí organizace vcelku pozitivně. Je podle ní funkční, přesto je 
zde ale prostor pro další zlepšování. Kritizuje například nadbytečné kapacity nemocničních lůžek, 
které by bylo vhodné snížit. Efektivitu poskytování zdravotní péče má zvýšit také nový úhradový 
systém DRG či digitalizace dokumentace pacientů. 

22. 11. 2011 

Premiér jednal s estonským premiérem o spolupráci 

Česko by mohlo s Estonskem spolupracovat například v oblasti energetického či dopravního 
strojírenství nebo ochrany životního prostředí, řekl český premiér Petr Nečas po jednání se svým 
estonským protějškem Andrusem Ansipem.  

K tématům společného jednání patřila také ekonomická a bezpečnostní spolupráce obou zemí, 
energetické otázky či aktuální vývoj v Evropské unii. Podle předsedů vlád obou zemí jsou vzájemné 
obchodní vztahy na dobré úrovni. Přesto by se mohly ještě více prohloubit.  

"Je mi to líto, ale některé trolejbusy od Škody, které jezdí v našem hlavním městě Tallinu, už jsou 25 
či 30 let staré," poznamenal estonský premiér Ansip s úsměvem. Známé jsou v Estonsku podle něj i 
autobusy stejné firmy a také osobní škodovky. Připomněl, že Estonsko nedávno podepsalo dohodu  
s českou částí koncernu Iveco na dodávku 110 meziměstských autobusů Irisbus. 

Estonský ministerský předseda Andrus Ansip ocenil také práci českých stíhacích pilotů, kteří působili  
v Pobaltí v rámci mise NATO již v roce 2009 a v příštím roce by se měli do oblasti vrátit. 

Premiér Nečas připomněl dopis ministrů obrany tří pobaltských zemí adresovaný centrále NATO,  
v němž zdůraznili, že jsou připraveni zvýšit podporu, kterou letadlům ze spojeneckých zemí poskytují. 

"Jsme přesvědčeni, že bude nalezeno trvale udržitelné a rozpočtově odpovědné řešení tak, aby 
ochrana vzdušného prostoru baltských spojenců byla zajištěna," prohlásil premiér Petr Nečas. 

Ansip na setkání s novináři připomněl také autobusy a trolejbusy vyrobené v České republice, které 
jsou v Estonsku běžným veřejným dopravním prostředkem. Oblíbené jsou podle něj i české 
automobily. 

23. 11. 2011 

Premiér se setkal s předsedou bavorské vlády 

Bezpečnost jaderných elektráren je prvořadou prioritou, řekl premiér Petr Nečas po setkání  
s předsedou vlády Bavorska Horstem Seehoferem. 

 „Česká republika naprosto respektuje rozhodnutí Německé spolkové republiky odstoupit od jaderné 
energetiky. Na druhé straně očekáváme stejný respekt vůči českému rozhodnutí pokračovat  
v programu jaderné energetiky,“ řekl premiér Petr Nečas v Kramářově vile po jednání s předsedou 
Spolkové rady a ministerským předsedou Svobodného státu Bavorsko. 

Pro vládu České republiky je bezpečnost provozu jaderných elektráren prvořadou prioritou a výrazem 
zodpovědnosti nejenom vůči vlastním občanům, ale i vůči sousedům a přátelům. „Chceme mít v této 
věci transparentní a velmi čitelnou politiku a to byl taky důvod, proč jsem dnes pana ministerského 
předsedu Seehofera informoval, že jsem paní spolkové kancléřce nabídl možnost uspořádat  
v Německu veřejnou diskusi k projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín. Skutečně nemáme co 
skrývat,“ dodal premiér Petr Nečas. 

Německo podle Horsta Seehofera respektuje rozhodnutí české vlády pokračovat v jaderné energetice. 
„Jsme také vděčni, že se Česká republika rozhodla postupovat v tomto procesu velmi transparentně, 
děkujeme vám dále za nabídku, že budete zevrubně informovat německou stranu, i když vás k tomu 
žádný evropský předpis nenutí. Rádi tuto nabídku využíváme,“ řekl premiér Bavorska Horst 
Seehofer.  

„Česká republika má velmi vysoký zájem na bezpečnosti provozu jaderných elektráren, premiér Petr 
Nečas mě přesvědčil o tom, že je důležité, aby byla zajištěna bezpečnost vašich obyvatel, ale také 
obyvatel sousedních státu,“ dodal premiér Seehofer. 



Česká republika podle premiéra Petra Nečase plánuje masivně investovat do rozvoje své přenosové 
sítě, a to v objemu více než 2 mld. EUR. Investice pomůže sousedním zemím, včetně Bavorska. Česká 
republika se vydává odlišnou cestou oproti jiným zemím, které chystají stavět na svých hranicích tzv. 
blokátory, aby ochránily své národní elektrické soustavy před nápory elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
V oblasti energetiky, která je nesmírně důležitá pro ČR i Bavorsko, coby dvě země s výrazným podílem 
zpracovatelského průmyslu, se spolupráce podle českého předsedy vlády obou zemí rozvíjí úspěšně. 

Výrazný posun obě země zaznamenaly také v oblasti dopravní infrastruktury, kde byly významné 
železniční tratě Praha-Mnichov a Norimberk-Cheb zařazeny do základní transevropské dopravní sítě. 
„V této souvislosti jsem rád, že mohu konstatovat zejména naši dnešní shodu na podpoře dostavby a 
modernizaci železničního spojení Praha – Mnichov,“ dodal premiér Petr Nečas. 

23. 11. 2011 

Ministr A. Vondra přijal místopředsedu izraelské vlády  

Místopředseda izraelské vlády a ministr strategických záležitostí Moše Jaalon zahájil ve středu  
23. listopadu návštěvu České republiky.  

Třídenní oficiální návštěva izraelského představitele se koná na pozvání prvního místopředsedy vlády a 
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. 

První zastávka Moše Jaalona v Praze se ale uskutečnila na českém ministerstvu obrany, kde 
izraelského hosta přijal ministr Alexandr Vondra. Hlavními tématy jednání byla aktuální situace na 
Blízkém východě a otázky spojené se strategickým dialogem mezi Českou republikou a Izraelem. 
Ministr Vondra tak navázal na jednání s izraelskými představiteli, které proběhlo letos v září, když byl 
v Izraeli členem vládní delegace, vedené premiérem Petrem Nečasem. Setkání se zúčastnili také 
velvyslanec J. E. Jaakov Levy a první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. 

23. 11. 2011 

Zástupce MMR podepsal společnou deklaraci o spolupráci s Dolním Rakouskem 

Bylo by chybou měnit věci, které fungují. Na tom se shodlo české ministerstvo pro místní rozvoj  
s rakouskými partnery v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko. 
Výsledkem je společná deklarace o rozvoji spolupráce v příštím programovém období Evropské unie 
po roce 2013. 

Dokument dnes v rámci tiskové konference v rakouském Sankt Pöltenu slavnostně podepsali náměstek 
ministra Michal Janeba a dolnorakouská zemská radní pro regionální politiku Barbara Schwarz. 
„Výsledky doposud realizovaných projektů ukázaly, že programy přeshraniční spolupráce jsou 
efektivním nástrojem pro překonávání bariér v rozvoji těchto příhraničních regionů a to nejen bariér 
fyzických způsobených nedostatečně rozvinutou infrastrukturou, ale i bariér mentálních,“ uvedl 
Michal Janeba.  

 MMR považuje z hlediska kvality spolupráce program přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko za 
jeden z nejvyspělejších programů, kterých se ČR účastní. „Proto vítáme, že přeshraniční spolupráce 
bude i od roku 2014 jednou z priorit kohezní politiky, a že návrh rozpočtu EU na léta 2014–2020 
předpokládá další finanční posílení přeshraniční spolupráce,“ uzavřel Michal Janeba. 

24. 11. 2011  

Reakce ministerstva obrany na stanovisko Evropské komise k nákupu letounů CASA 

Evropská komise dnes oficiálně zastavila řízení vedené proti České republice kvůli nákupu letounů 
CASA. „Je to velký úspěch, za kterým stojí 10 měsíců intenzivních diplomatických jednání. Česká 
republika se tak nejspíše vyhnula značným finančním ztrátám. Pokud by se totiž nepodařilo řízení 
zastavit, náš stát by čelil riziku placení náhrady škody v řádu miliard korun,“ uvedl ministr Alexandr 
Vondra.  

Úspěšná jednání za českou stranu vedli především ministr obrany Alexandr Vondra, první náměstek 
ministra obrany Jiří Šedivý a stálý představitel ČR v politickém a bezpečnostním výboru EU Václav 
Bálek. Partnerem na straně Evropské komise byl tým komisaře pro vnitřní trh a služby Michela 
Barniera, který k jednání přistoupil velmi konstruktivně a vstřícně. 

„Na základě programového prohlášení vlády zahájilo Ministerstvo obrany proces systémových změn 
s cílem dosáhnout maximální transparentnosti v oblasti veřejných zakázek. Důležitým momentem 



pro zastavení řízení byl též nový přístup k zadávání armádních zakázek, který vymezuje Bílá kniha  
o obraně,“ zhodnotil průběh vyjednávání náměstek Jiří Šedivý. 

V letošním roce byly zpracovány novely zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a 
zákona o veřejných zakázkách. Tyto novely, na nichž se významně podílelo Ministerstvo obrany, 
zavádějí směrnice EU k zadávání veřejných zakázek. Právě tyto klíčové změny umožnily jednat  
s Evropskou komisí a měly velký vliv na její konečné rozhodnutí žalobu stáhnout. 

„Rozhodnutí Evropské komise ale nelze v žádném případě interpretovat tak, že vše v minulosti 
proběhlo zcela v pořádku. Výhrady Komise ke způsobu pořízení letounů bez výběrového řízení stále 
přetrvávají. Zastavením řízení Evropská komise ocenila naše systémová opatření při zadávání 
veřejných zakázek,“ shrnul ministr obrany Alexandr Vondra. 

26. 11. 2011 

Experti z ministerstva vnitra se zúčastnili mise k posílení boje proti obchodu s lidmi  

Ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 se uskutečnila expertní mise na Ukrajině zaměřená na problematiku 
boje proti obchodování s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování. Jedná se již  
o druhou misi během tohoto roku – první mise byla realizována ve dnech 10.-14. října 2011 a 
směřovala do Rumunska.   

Tyto dvě země byly zvoleny jako cíl pracovních cest především proto, že právě jejich občané se na 
území České republiky stávají nejčastěji obětí výše popsané formy trestného činu obchodování s lidmi. 

 Cílem obou misí bylo navázat bližší kontakty s experty z obou zemí – jak z policejních složek, tak  
s představiteli mezivládního a neziskového sektoru, diskutovat nad aktuálními, živými případy 
obchodu s lidmi za účelem pracovního vykořisťování na operativní úrovni a společně hledat vhodné 
nástroje k omezení této trestné činnosti na úrovni strategické. 

 Česká delegace složená z expertů na obchodování s lidmi z řad policie a Ministerstva vnitra jednala 
rovněž s nejvyššími představiteli Velvyslanectví ČR na Ukrajině a v Rumunsku. V Bukurešti bylo 
rovněž uskutečněno setkání a dohodnuty konkrétní preventivní aktivity s představiteli rumunské 
Národní Agentury pro boj proti obchodu s lidmi, která je odpovědnou institucí za boj proti tomuto 
fenoménu. 

28. 11. 2011  

Premiér jednal s Gruzií o ekonomické spolupráci 

Premiér Petr Nečas jednal se svým gruzínským protějškem Nikou Gilaurim. Vzájemná spolupráce se 
rozvíjí především v obchodních vztazích, shodli se oba premiéři. 

„Velice silně podporujeme ekonomickou spolupráci s Gruzií,“ řekl po společném jednání český 
premiér Petr Nečas. „Máme zájem na intenzivní spolupráci například v oblasti energetiky,“ dodal.  

Premiér Nečas zmínil také zájem českých firem podílet se na výstavbě hydroelektráren, které  
v současnosti v Gruzii probíhá. Čeští investoři by podle českého premiéra rádi pronikli na gruzínský trh 
také v rámci těžby uhlí a elektrárenského průmyslu. 

 „Chceme se jako Česká republika se svými společnostmi a za podpory České exportní banky a EGAPu 
zapojit do modernizace hromadné dopravy v Gruzii, především v hlavním městě Tbilisi, kde česká 
vláda financovala projekt, na základě kterého mělo být provedeno zhodnocení a analýza budoucího 
rozvoje hromadné dopravy v tomto městě,“ řekl český premiér. Podle něj má Česká republika také 
řadu firem, které jsou schopny se v rámci dodávek autobusů, trolejbusů či tramvají do Gruzie velice 
dobře zapojit. 

Ekonomickou spolupráci by podle premiéra Petra Nečase mohl prohloubit také projekt výstavby 
montážního a opravárenského závodu společnosti Zetor Tractors. 

„Česká republika je pátým největším investorem v Gruzii,“ zdůraznil premiér Gilauri. „Česká exportní 
banka je v Gruzii velmi aktivní, je zde mnoho projektů, které se vyvíjí, a to především v oblasti 
dopravy, zemědělství a energetiky. Doufám, že všechny tyto projekty budou atraktivní pro české 
firmy a dojde ještě k těsnější spolupráci,“ uvedl gruzínský předseda vlády. 

 „Česká republika jednoznačně podporuje euroatlantické aspirace našich gruzínských přátel, to 
znamená stát se členem severoatlantické aliance a Evropské unie,“ uvedl premiér Petr Nečas. Zároveň 
také ocenil angažovanost Gruzie v bezpečnostní oblasti. Připomněl, že se Gruzínci podílejí společně  



s českými vojáky na spojenecké misi ISAF v rámci bojů v Afghánistánu, kde působí devět set jejich 
vojáků. 

Předseda gruzínské vlády Nika Gilauri po společném jednání vyjádřil poděkování české vládě a 
Parlamentu jak za politickou podporu, tak za podporu ve snaze Gruzínců stát se jedním ze členů 
NATO. 

Český premiér Petr Nečas zmínil vedle českého exportu mířícího do Gruzie také podporu v rámci 
probíhajícího českého předsednictví Visegrádské skupině, které se zaměřilo na země východní Evropy. 
Gruzie je podle něj velmi zásadním partnerem, a to právě v ekonomické oblasti. „Chtěl bych 
připomenout, že Gruzie hraje klíčovou úlohu jako tranzitní země z hlediska dodávek kaspického 
plynu,“ připomněl český premiér. 

28. 11. 2011 

Ministr P. Dobeš jednal se zahraničními experty na dopravu 

Dne 25. – 26. listopadu 2011 se v pražském hotelu Kings Court uskutečnil Kulatý stůl pro českou 
dopravu. Diskuse se zúčastnili odborníci Rakouska, Francie, Německa, Polska, Slovenska i Velké 
Británie. Na panelu kromě ministra dopravy Pavla Dobeše nechyběli ani členové NERVu Jiří Nekovář 
či Michal Mejstřík. 

Ministr dopravy Pavel Dobeš, který Kulatý stůl pro českou dopravu zaštítil, s experty diskutoval využití 
zahraničních zkušeností při řešení aktuálních problémů rozpočtu ministerstva dopravy a Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Diskuse zahraničních expertů, moderovaná Karlem Pospíšilem  
z brněnského Centra dopravního výzkumu, identifikovala několik základních trendů, které zásadně 
ovlivňují investice do dopravy v České republice. 

Ukázalo se především, že potřeby dopravy není reálné zajištovat pouze prostřednictvím státního 
rozpočtu. Řada zemí v Evropě zdroje ze státního rozpočtu pro financování dopravní infrastruktury buď 
využívá jenom v omezené míře, nebo je nevyužívá vůbec. S ohledem na očekávaný vývoj státního 
rozpočtu ČR pak s prosazováním tohoto o celoevropského trendu můžeme počítat ani u nás. 

Pro zajištění dlouhodobé stability financování dopravní infrastruktury zahraniční experti doporučili 
zpracování plovoucích finančních plánů na období 3 až 7 let pomocí metod projektového řízení a 
systémů hospodaření s dopravní cestou. Základním předpokladem využití těchto metod je však kvalitní 
příprava nejen z pohledu dopravně-technického, ale také z hlediska ekonomicko-finančního, a využití 
kvalitních dopravních dat.  

Ke stabilnějším zdrojům patří také externí financování. Portfolio externího financování obsahuje 
například dluhopisové programy, garantované půjčky či společné projekty veřejného a soukromého 
sektoru, tzv. PPP projekty, které však dle doporučení expertů musí zahrnovat přímé platby všech 
uživatelů. V „nových“ zemích Evropské unie, ke kterým patří i Česká republika a které nemají 
dokončenou výstavbu dopravních sítí, jsou pak významným zdrojem evropské fondy. Naopak význam 
„tradičního“ zdroje příjmů z dopravní infrastruktury – spotřební daně – bude postupně klesat. 
Důvodem je nízká stabilita tohoto zdroje, způsobená tlakem na snižování spotřeby pohonných hmot 
nových vozidel nebo jejich přechodem na alternativní pohony. 

V neposlední řadě byla rovněž diskutována organizační struktura institucí zodpovědných za výstavbu 
provoz a údržbu dopravní infrastruktury. Za příklad efektivní organizační struktury lze považovat 
model využívaný v sousedním Rakousku. 

29. 11. 2011 

Česká a Moldavská republika uzavřely dohody o spolupráci 

Mezivládní dohody zjednoduší předávání neoprávněně pobývajících osob, zintenzívní spolupráci  
v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a zpřesňují poskytování sociálních dávek. 

„Nejlepším dokladem stále intenzivnější spolupráce mezi našimi zeměmi je právě dokončený podpis 
tří dohod v sektorech ministerstev vnitra, ministerstev zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Tyto 
dohody a smlouvy přispějí nejen k lepší spolupráci úřadů, ale také k usnadnění občanských 
kontaktů,“ řekl premiér Petr Nečas po setkání s moldavským premiérem Vladimirem Filatem. „Velmi 
oceňujeme spolupráci českých úřadů s moldavskými,“ dodal moldavský předseda vlády.  

Zástupci české a moldavské vlády podepsali protokol, který upravuje konkrétní průběh zpětného 
předávání neoprávněně pobývajících osob, mezi Českou republikou jako členem Evropské unie a 
Moldavskou republikou. 



Další podepsaná dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví 
Moldavské republiky vytváří právní rámec spolupráce mezi oběma ministerstvy, jehož cílem je rozvoj 
všestranných a vzájemně výhodných vztahů a podpora spolupráce a přímých kontaktů mezi 
zdravotnickými institucemi a organizacemi obou států. 

Třetí podepsaná smlouva se týká sociálního zabezpečení a upravuje účast na pojištění a poskytování 
důchodových dávek. V praxi smlouva například předchází tomu, aby některé osoby nebyly pojištěny, 
nebo naopak podléhaly dvojímu pojištění. Smlouva může mít velký význam pro české občany 
zaměstnané a pojištěné po určitou dobu v Moldavské republice, protože tato doba jim bude zohledněna 
při posuzování nároku na český důchod. 

Předsedové české a moldavské vlády dnes společně mluvili také o možnostech prohloubení obchodní 
spolupráce mezi oběma zeměmi či rozvinutí vzájemných investic. „Jde především o oblast energetiky, 
modernizace energetických zdrojů a velký potenciál vidíme v oblasti dopravy,“ řekl český premiér 
Petr Nečas. 

Moldavská republika je jednou z pěti prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci ČR a česká vláda věří, 
že spolupráce v oblasti rozvoje bude základem pro další spolupráci v rovině obchodní i dalších 
sektorech. „Máme projekty, které mohou být úspěšné například v otázkách dopravy. Především je 
důležité poskytnout platformu pro podnikatele,“ řekl moldavský premiér, který v úterý ráno zahájil 
Česko-moldavské podnikatelské fórum organizované ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem 
průmyslu a dopravy a velvyslanectvím Moldavska. 

Moldavská republika podle českého premiéra udělala velký pokrok v oblasti reforem a především 
vyjadřuje velmi silné odhodlání pro evropskou integraci. „Jsem velice rád, že ČR patří mezi země, 
které silně podporují uzavření asociační dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, 
především podpis a dojednání dohody o zóně volného obchodu, která určitě přispěje velmi výrazně 
k vzájemné výměně i mezi Českou republikou a Moldavskou republikou,“ řekl český premiér. 

V rámci probíhajícího českého předsednictví ve Visegrádské skupině se Česká republika také zaměřuje 
na země východní Evropy, v červnu byl navýšen rozpočet Mezinárodního Visegrádského fondu a v jeho 
rámci byl vytvořen specifický program právě pro země Východního partnerství. Moldavská republika 
bude samozřejmě patřit k jeho prioritním zemím. 

29. 11. 2011 

Česko-moldavské podnikatelské fórum 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a ministr zemědělství Moldavské republiky Vasil Bumacov  
v úterý společně v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu zahájili obchodní fórum pro 
podnikatele z obou zemí. V poledne pak více než 130 účastníků fóra přivítal spolu se svým moldavským 
protějškem Vladimirem Filatem také předseda vlády Petr Nečas. 

"Česká republika podporuje uzavření dohody o volném obchodu, která bude součástí Asociační 
dohody země s Evropskou unií," zmínil ve svém projevu ministr Kuba. "Svobodný obchod přinese 
výhody pro nás i pro Moldavsko. Pro české firmy vidím největší možnosti v oblasti energetiky, 
elektrotechniky, infrastruktury, strojírenství, včetně dodávek náhradních dílů, dopravy, ochrany 
životního prostředí, projekčních dodávek a inženýringu." 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu „Aid for Trade“ realizovalo v Moldavsku v letech 
2008 – 2010 dva projekty zaměřené na podporu rozvoje obchodu, zejména sektoru malého a středního 
podnikání, včetně rozvoje klastrů. Celkem Česko v Moldavsku v uplynulých letech uskutečnilo projekty 
v celkové hodnotě 222 milionů korun; podílelo se na nich přes 20 českých firem a institucí včetně 
nevládních organizací a univerzit. Většina projektů se týkala životního prostředí, zejména spolupráce  
v oblasti ochrany vod nebo odstraňování ekologických zátěží a podobně. 

"Přál bych si, aby tyto projekty přispěly k zisku konkrétních obchodních kontraktů," dodal ministr 
Kuba. "Jsem přesvědčený o tom, že budoucí užší vazby Moldavska k Evropské unii přinesou i 
příležitosti pro české firmy. Vnímáme snahu moldavské vlády o modernizaci ekonomiky a rádi 
bychom se na tomto procesu podíleli." 

Vzájemný obchod mezi Českou republikou a Moldavskem vloni přesáhl jednu miliardu korun. České 
firmy z toho do Moldavska vyvezly své produkty za více než 800 milionů korun. U českého vývozu se 
kromě tradičních položek dařilo v minulých letech i celé řadě relativně nových výrobků. Kromě 
motorových vozidel, traktorů a dalších vozidel a dopravních prostředků například také elektronice, 
strojírenským výrobkům nebo spotřebnímu zboží.  



30. 11. 2011 

Česko rozšíří svoji pomoc v Libyi 

Pěti Libyjcům zraněným ve válečném konfliktu bude poskytnuta léčba v Česku. Pomoc schválila ve 
středu vláda Petra Nečase.  

Humanitární evakuace zraněných pacientů proběhne ještě do konce letošního roku. „Bude prováděna 
léčba dospělých zraněných osob z proběhlého válečného konfliktu v Libyi,“ uvedl premiér Petr Nečas.  

Pomoc bude poskytnuta v rámci Programu MEDEVAC, který dosud sloužil k léčbě vážně nemocných 
dětí z válkou či jinými krizemi postižených oblastí, kterým nebylo možné zajistit léčbu v místních 
podmínkách. „Je skvělé, že jsme byli schopni rychle reagovat a zapojit do projektu MEDEVAC i 
dospělé pacienty z Libye,“ řekl ministr vnitra Jan Kubice 

Česká republika tímto mimořádným krokem navazuje na svoji humanitární pomoc z letošního léta, 
kdy byli v rámci programu již léčeni tři dětští pacienti z Libye. „Léčba těchto pacientů bude 
samozřejmě pokračovat i v roce 2012. Je to náš příspěvek, aby se z humanitárního hlediska řešila 
situace v Libyi,“ doplnil premiér Nečas. 

Projekt financuje ministerstvo vnitra ze svého rozpočtu. Ze svých prostředků na zahraniční rozvojovou 
spolupráci uvolní ministerstvu zdravotnictví částku ve výši 4 milionů korun. 

Celkem pět dospělých pacientů bude vybráno ve spolupráci českého zastupitelského úřadu v Libyi, 
zúčastněných nemocnic v Tripolisu a českého lékaře vyslaného do Libye Všeobecnou fakultní 
nemocnicí v Praze. K jejich převozu do VFN by mělo dojít již v první polovině prosince.  
Program MEDEVAC spravuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, 
zdravotnictví a obrany. Program funguje od roku 1993, kdy vznikl jako reakce na válečný konflikt  
v Bosně a Hercegovině následovaný válečným konfliktem v Kosovu. Rozšíření pomoci do severní 
Afriky schválila vláda na návrh ministerstva vnitra v červnu letošního roku. 

 

prosinec 2011 

1. 12. 2011  

Ministr A. Vondra na zasedání v Evropské unii 

Ve středu 30. listopadu 2011 vpodvečer se v Bruselu v rámci Rady EU pro zahraniční věci setkali 
ministři obrany zemí EU. Delegaci České republiky vedl ministr obrany Alexandr Vondra. Ministři 
obrany se v průběhu zasedání věnovali problematice aktuálních vojenských operací. Především jednali 
o misi Evropské unie – protipirátské námořní operaci ATALANTA. 

Hovořili o výcvikové misi EUTM v Somálsku a operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině. Projednali 
rozvoji vojenských schopností, další možnosti vzájemné spolupráce v situaci snižujících se národních 
obranných rozpočtů, včetně společného sdílení zdrojů a schopností (tzv. pooling and sharing) a došlo 
také na prodiskutování otázek zaměřených na současnou spolupráci Evropské unie s partnerskými 
zeměmi. 

Součastí pracovní agendy byla rovněž zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury (European 
Defence Agency, EDA) na úrovni ministrů obrany, v jehož programu se ministři zaměřili na projednání 
plánu práce a rozpočtu EDA na rok 2012. 

Nezbytnou součástí posílení akceschopnosti EU a zároveň potenciálním zdrojem úspor je iniciativa 
sdílení a společného rozvoje schopností (tzv. pooling & sharing). 

Na základě analýzy EUMC a aktivit EDA zpracoval tým expertů v EDA seznam několika možných 
projektů. 

Česká republika se v rámci svých finančních možností deklarovala zájem především o Helicopter 
Training Programme či Medical – Modular Role 2/3. 

1. 12. 2011 

Ministr P. Dobeš jednal s místopředsedou EK a komisařem pro dopravu  

Cílem jednání bylo opětovné prodiskutování problematických sekcí infrastruktury TEN T s relevancí 
pro ČR se zástupcem Evropské komise. Ministr dopravy Pavel Dobeš a komisař Siim Kallas se zaměřili 
především na revizi dosud rozdílných pozic u konkrétních dílčích infrastrukturních projektů základní 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vazne-nemocne-deti-z-libye-budou-moci-podstoupit-operaci-v-cr-85337/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vazne-nemocne-deti-z-libye-budou-moci-podstoupit-operaci-v-cr-85337/


sítě TEN T na území ČR. Vzhledem k tomu, že revize sítě TEN T je v současnosti ve stádiu 
projednávání, má Česká republika velkou šanci na úspěšné zapracování změn, pokud budouv souladu 
s metodikou EK a pokud se na této změně shodnou i členské státy. 

Z pohledu ČR existuje několik problematických míst na mapách sítě TEN T, které ministr  s evropským 
komisařem diskutoval. Primárně se jedná o železniční dopravu. Zde se jeví jako zcela zásadní zahrnutí 
dvou železničních spojení do základní sítě TEN T. Jedná se o spojení Praha – Plzeň – 
Mnichov/Norimberk a vysokorychlostní železniční spojení Praha – Lovosice – Drážďany – Berlín. 
Pokud jde o prvně jmenované železniční spojení, hlavními důvody pro zařazení do základní sítě je 
spojení primárních uzlů Praha, Mnichov a Norimberk. Spolková republika Bavorsko i Česká republika 
považují spojení Praha – Mnichov za hospodářsky velmi důležité a strategické. 

Dalším bodem  jednání s evropským komisařem Siimem Kallasem bylo silniční spojení Praha – Brno. 
V závěru jednání oba politici diskutovali o silničním tahu D3. Debata se vedla v duchu, zda zařadit tuto 
dálnici do základní sítě TEN-T (tzv. Core Network). Na D3 by pak plynule navazovala rychlostní 
komunikace R3 vedoucí z Českých Budějovic na rakouské hranice. Tah jižním směrem by nám umožnil 
se napojit na Jaderské moře. Zároveň je stavba důležitá s předpokládaným rozvojem jaderné 
elektrárny Temelín. V současnosti je ČR předsednickou zemí V 4 (Visegradska skupina), proto 
koordinuje jejich pozice k vybraným tématům a formálně je prezentuje. Tak jako dnes, kdy pan ministr 
prezentoval EK společnou pozici a představy států V 4 k projednávané revizi sítí TEN a jejího 
financování (CEF). 

Kallas mimo jiné navrhl svolat pracovní schůzku všech kohézních zemí, kde by byla řešena otázka 
podmínek pro zařazení dopravních projektů a jejich financování v rámci CEF. Schůzka by se měla 
uskutečnit v roce 2012. 

2. 12. 2011 

Třicet vojenských lékařů pomůže na Slovensku 

Česká vláda odsouhlasila pomoc Slovensku při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče.  
K dispozici budou vojenští lékaři i nemocnice. 

„Pomoc Slovenské republice bude spočívat ve vyslání celkem třiceti specialistů, z toho jedenácti 
chirurgů, deseti anesteziologů,“ řekl premiér Petr Nečas po mimořádném jednání vlády.  
V třicetičlenném týmu budou dále dva traumatologové, jeden urolog, dva internisté, dva 
rentgenologové a dva psychiatři. Hlavní nasazení vojenských specialistů bude v Bratislavě a v okolí 
Trnavy.  

O pomoc požádala slovenská premiérka Iveta Radičová kvůli vyhlášenému nouzovému stavu  
v několika oblastech, kde je ohrožena lékařská péče. 

„Není úkolem české vlády, aby analyzovala, zda důvody vyhlášení nouzového stavu jsou oprávněné 
více nebo méně, zda je to adekvátní nebo neadekvátní reakce. Vycházíme z toho, že nás spřátelený 
stát požádal o pomoc a my považujeme za svou povinnost tuto pomoc poskytnout,“ vysvětlil důvody 
rozhodnutí vlády premiér. 

Vyčlenění vojenští lékaři pocházejí ze tří zdravotnických zařízení – Ústřední vojenské nemocnice  
v Praze, nemocniční základny v Hradci Králové a z letecké záchranné služby. „To jejich vyčlenění 
žádným způsobem nenaruší chod zdravotnických zařízení u nás. Vojenské nemocnice v Brně a 
Olomouci budou připraveny přijímat pacienty ze Slovenska", uvedl ministr obrany Alexandr Vondra. 

Vedle vyslání třiceti vojenských specialistů jsou připraveny fakultní nemocnice v Brně, Olomouci a 
Ostravě pomoci při řešení případů slovenských pacientů. „Kromě aktivizace těchto nemocnic jsme 
požádali hejtmany, aby se krajské nemocnice, které jsou na moravsko-slovenském pomezí, připravily 
na případný příliv pacientů ze Slovenska,“ řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger. 

Vláda schválila také mezivládní dohodu mezi Českou a Slovenskou republikou, která stanoví podmínky 
zodpovědnosti za logistické náklady a věci s tím související. Dohoda upravuje také právní 
zodpovědnost, kterou přebírá v době působení lékařů slovenská strana. Veškeré náklady na vyslání 
vojenských lékařů na Slovensko budou hrazeny z rozpočtových kapitol ministerstva obrany. Další 
logistické náklady přebírá slovenská strana, takže tato pomoc nebude mít dopad na státní rozpočet. 

 

 

 



2. 12. 2012 

Ministr J. Pospíšil jednal se slovenskou ministryní spravedlnosti  

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil je dnes na návštěvě Bratislavy, kde jedná se slovenskou ministryní 
spravedlnosti Lucií Žitňanskou především o zkušenostech s fungováním elektronické podatelny, 
trestní odpovědnosti právnických osob či o soudcovské samosprávě. 

 Jiří Pospíšil se chce především seznámit s praktickým fungováním elektronické podatelny a centrální 
aplikací automaticky přidělovaného soudce, kterou chce Česká republika zavést právě podle 
slovenského vzoru. „Jsem zastáncem plně automatizovaného systému přidělování, z něhož bude 
vyloučen lidský faktor. Odpadají tím možné pochyby a výrazně se snižuje korupční potenciál 
rozdělování věcí,“ uvedl Jiří Pospíšil.  S ohledem na složitost technického řešení by mohl být tento 
systém v Česku zaveden od roku 2014.  

 Pospíšila také zajímala slovenská zkušenost s fungováním soudní samosprávy, která byla na Slovensku 
zavedena před deseti lety. „Vzhledem k tomu, že v současné době připravuji východiska pro reformu 
správy soudnictví a vznik soudcovské rady, jsou pro nás zkušenosti slovenské strany se soudní 
samosprávou důležitým podnětem,“ doplnil ministr. 

Dalším bodem jednání byla trestní odpovědnost právnických osob, jehož cílem bylo představit českou 
legislativní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob slovenské straně. Na Slovensku je sice 
možné trestat firmy již od loňského roku, jejich právní úprava ovšem vychází z jiné právní konstrukce, 
než je tomu v ČR.  

6. 12. 2011 

Ministr J. Besser na návštěvě u Svatého Stolce 

Ministr kultury Jiří Besser navštívil Vatikán při příležitosti zahájení výstavy fotografii Herberta Slavíka 
„Anežský zázrak – listopad 1989“ na Papežské univerzitě sv. Kříže. Jednat bude též o přípravách 
Cyrilometodějského výročí v roce 2013. 

„Nyní, po více než dvaceti letech, máme možnost si jedinečný okamžik svatořečení Anežky České, 
které se uskutečnilo 12. listopadu 1989, připomenout díky fotografiím pana Herberta Slavíka. 
Fotografie prezentované na této výstavě zachycují nejen vlastní obřad kanonizace v bazilice sv. 
Petra, ale i další události, které následovaly. Atmosféru doby před dvaadvaceti lety dle mého názoru 
nejlépe vystihují tato slova: „Do Čech přijde svoboda, až bude svatořečena Anežka Česká“, zmínil 
ministr Besser během svého projevu. Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčastnil také kardinál 
Angelo Sodano, děkan kardinálského sboru a emeritní statní sekretář, který uspořádání výstavy ocenil. 

Ministr Besser využil své dvoudenní návštěvy pro další pracovní setkání. Krátce po ukončení vernisáže 
jednal s Mons. Giovannim Angelo Becciu, substitutem pro veřejné záležitosti, tedy místopředsedou 
vlády Svatého stolce. Během setkání vyslovil ministr Besser oficiální pozvání pro jeho Svatost  
k návštěvě Velehradu v roce 2013, během Cyrilometodějského výročí, které si bude Česká republika 
připomínat. Becciu přislíbil toto pozvání předat papeži Benediktu XVI. Tématem jednání byly i 
pokroky české vlády v jednání o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi. Becciu během jednání 
ocenil práci české vlády a vyjádřil jednoznačnou podporu Svatého Stolce arcibiskupovi pražskému 
Mon. Dominiku Dukovi O.P. pro jednání se státem v této věci. Ministr Besser vyjádřil podporu novému 
papežskému nunciovi v Praze a ocenil jeho dosavadní činnost, jako působení  "člověka na správném 
místě“.  

Během své návštěvy se ministr dále sejde s Mons. Ettorem Balestrem, náměstkem sekretáře pro styky 
se státy a dále se svým protějškem kardinálem Gianfrancem Ravasim, předsedou Papežské rady pro 
kulturu, se kterým bude jednat o pokrocích při přípravě výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Moravu. Svou návštěvu ve Vatikánu završí ministr účastí na Generální audienci u papeže Benedikta 
XVI. ve středu 7. 12. 2011.  

8. 12. 2011  

Premiér P. Nečas jednal s ruským prezidentem o ekonomických tématech  

Ruská hlava státu Dmitrij Medveděv se v závěru své dvoudenní návštěvy Česka setkal na Pražském 
hradě s premiérem Petrem Nečasem. 

Český premiér Medveděvovi řekl, že čeká ruskou nabídku na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. 
Ujistil ho, že výběr bude transparentní, a zdůraznil, že důležitou roli bude hrát zapojení českých firem 
do prací na rozšíření elektrárny.  



Uchazeči o obří tendr na dostavbu Temelína mají příští rok podat nabídky a v roce 2013 by mělo být 
rozhodnuto o vítězi. Vedle rusko-českého konsorcia vedeného státní společností Rosatom se soutěže 
účastní také americký Westinghouse a francouzská Areva. Uzávěrka pro podávání nabídek je do 
července 2012, takže je prozatím není možné hodnotit. 

Dostavba Temelína byla tématem i nedávné návštěvy premiéra Petra Nečase v Bílém domě  
u prezidenta USA Baracka Obamy. V únoru na stejné téma hovořil český premiér s francouzským 
prezidentem Nicolasem Sarkozym v Elysejském paláci. 

Premiér dále řekl, že s Medveděvem hovořil i o diverzifikaci tras při dodávkách ropy a zemního plynu. 
Byl by také rád, kdyby se zlepšila bilance zahraničního obchodu mezi Českem a Ruskem, která nyní 
vyznívá výrazně ve prospěch východní velmoci. 

Dalším z témat jednání byly i nedávné ruské parlamentní volby, které provází podezření z manipulací, 
kvůli čemuž se v ruských městech demonstruje. Podle Petra Nečase je důležité, aby bylo vše 
prošetřeno. Nepovolené demonstrace podle něj rozhánějí policisté všude na světě, v takovém případě 
je ale třeba dbát na demokratické principy. "Aby dostal novinář takovou nakládačku, že skončí  
s poškozenou páteří v nemocnici, tak to opravdu je těžko slučitelné s pravidly standardní 
demokracie," prohlásil premiér. 

8. 12. 2011 

Společná deklarace o partnerství pro modernizaci s Ruskem 

Modernizace a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik České republiky a Ruské federace jsou 
hlavními cíli Společné deklarace o partnerství pro modernizaci, kterou dnes na Pražském hradě 
podepsali ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a místopředseda vlády Ruské federace Alexandr 
Žukov. "Jsem rád, že deklarace vytváří také předpoklady pro větší zapojení našich firem do realizace 
modernizačních investičních projektů v Ruské federaci," dodává k významu dnes podepsaného 
dokumentu ministr Kuba. "Podpis deklarace za přítomnosti prezidentů obou zemí, Václava Klause a 
Dmitrije Medveděva, je poděkováním všem, kteří se na její tvorbě aktivně podíleli, a zároveň 
obrovským závazkem pro všechny, kteří ji budou naplňovat." 

Letošní listopadové pražské zasedání česko-ruské mezivládní komise odsouhlasilo vypracování 
seznamu česko-ruských projektů, které jsou a budou realizovány v souladu s uzavřenou deklarací. 
"Hodnota projektů zahrnutých do seznamu představuje zatím cca 3 mld. EUR," vyčísluje ministr 
Kuba. Seznam bude dopracován v prvním čtvrtletí příštího roku a pravidelně upřesňován a doplňován 
o nové společné modernizační projekty. 

V průběhu setkání prezidentů Klause a Medvěděva české a ruské subjekty podepsaly další rámcové i 
konkrétní dokumenty ekonomického charakteru. Celkový objem dohodnutých kontraktů, které jsou  
v různém stadiu finančního i technického zajištění, představuje zhruba 2,15 mld. EUR. 

Ruská federace patří do první desítky našich nejvýznamnějších parterů v zahraničním obchodě  
s podílem 4 % na jeho celkovém obratu. Za uplynulých 10 měsíců letošního roku se český vývoz zvýšil  
o 48 % a dovoz o 22 %. Celkový obrat vzrostl o více než 31 % a dosáhl 10,8 mld. USD. Páteř našeho 
vývozu tvoří především tradiční strojírenská produkce, jako jsou stroje a dopravní prostředky,  
v dovozu převládají minerální paliva. 

9. 12. 2011 

Ministr A. Vondra jednal s mongolským ministrem obrany 

Ministr obrany České republiky Alexandr Vondra přijal v pátek 9. prosince ministra obrany Mongolska 
Luvsanvandana Bolda, který je v České republice na krátké návštěvě.  

Jednání, kterého se za českou stranu zúčastnili také ředitel sekce obranné politiky a strategie Ivan 
Dvořák a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelník štábu generál Petr Pavel, se zaměřila 
zejména na otázky spojené s obnovením vzájemných bilaterálních vztahů a možné vojenské 
spolupráce. 

Ministr Bold rovněž informoval představitele českého ministerstva o zapojení Mongolska do procesu 
směřujícího k dalšímu prohloubení spolupráce se zeměmi Severoatlantické aliance. 
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13. 12. 2011  

Premiér P. Nečas: O pomoci eurozóně musí rozhodnout vláda 

Odpovědnost za rozhodnutí, zda se ČR zapojí do pomoci eurozóně, musí nést vláda, nikoli ČNB, 
prohlásil v úterý premiér Petr Nečas. K účasti na pomoci se spíše nepřiklání. Předseda české vlády se 
přiklání k variantě, aby se Česká republika k pomoci eurozóně prostřednictvím Mezinárodního 
měnového fondu nepřipojila. „Já se osobně kloním, aby se nezúčastnila,“ uvedl na úterní tiskové 
konferenci.  

 „Nebylo možné přistoupit k této mezinárodní dohodě zemí eurozóny z celé řady důvodů. V prvé řadě 
proto, že nikdo vlastně nezná její obsah,“ řekl premiér. Podle něj je přesto třeba vyčkat na její 
parametry. 

„V tuto chvíli nikdo nezná její pravou podobu, co je v ní obsaženo, co v ní obsaženo není a případně 
jaké závazky přináší jak členským zemím, tak případně zemím, které stojí mimo eurozónu,“ vysvětlil 
své stanovisko na úterní tiskové konferenci premiér Nečas. „Proto v tuto chvíli, kdy existuje prázdný 
bílý papír, kdy dokonce název té smlouvy se může měnit, dávat silná prohlášení, že se pod tento 
papír máme podepsat, považuji z velmi zkratovité politické jednání,“ dodal. 

"Nepodepíšeme bianco šek, že by se někam poslalo 90 miliard korun, aniž by se vůbec tušilo, co  
s nimi bude," řekl předseda vlády novinářům. 

Podle českého premiéra je také nepřípustné, aby za rozhodnutí nesla odpovědnost bankovní rada 
České národní banky. „Jako předseda vlády nepřistoupím, aby odpovědnost byla hozena na 
nezávislou Českou národní banku. Tuto odpovědnost musí nést vláda,“ prohlásil premiér Petr Nečas. 
„Tento postup, toto zbavování se odpovědnosti vylučuji,“ řekl. 

„Považoval bych za alibismus házet odpovědnost na bankovní radu ČNB. Politickou odpovědnost 
musí nést vláda,“ dodal na tiskové konferenci premiér. Je podle něj nezbytné také pečlivě analyzovat 
podmínky, za jakých mohou přistoupit ke smlouvě členské a nečlenské státy eurozóny. 

 „Česká republika v každém případě usiluje pod vedením vlády pod mým vedením o fiskální 
disciplínu a konsolidaci veřejných rozpočtů bez ohledu na to, zda je nebo není na nás vyvíjen tlak 
 z Evropské unie,“ uvedl premiér Petr Nečas. 

„K tomu abychom vedli tuto zemi k vyrovnaným veřejným rozpočtům, abychom snižovali deficity 
veřejných financí, abychom nezvyšovali celkový veřejný dluh, abychom prováděli hluboké 
strukturální reformy, abychom ústavně zavedli dluhovou brzdu, nepotřebujeme žádný mezinárodní 
tlak, nepotřebujeme žádný mezinárodní závazek,“ řekl předseda vlády Nečas. „Činíme tak bez ohledu 
na to, zda taková smlouva bude či nebude uzavřena,“ dodal. 

13. 12. 2011 

Evropští odborníci na transfer znalostí pomáhají českým institucím 

Projekt „Efektivní transfer znalostí“ (EF-TRANS), který je v rámci reformních Individuálních projektů 
národních realizován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pozval na podzim do České 
republiky zahraniční odborníky, kteří mají za úkol na vybraných institucích pomoci s nastavením 
účinnějšího systému transferu znalostí v oblasti výzkumu a vývoje.    

Cílem projektu EF-TRANS je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených 
v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. „V průběhu roku 2010 vznikl soubor sedmi 
metodik, které jsou v letošním roce ověřovány v rámci pilotních projektů na celkem 14 institucích 
(vysoké školy a výzkumné ústavy) po celé ČR,“ popisuje aktuální situaci v projektu hlavní odborný 
garant Ing. Pavel Komárek, CSc. Do České republiky přijíždí instituce podpořit také 15 zahraničních 
odborníků z Velké Británie, Německa, Rakouska, Nizozemska, Španělska a Portugalska. „Přímo na 
pracovištích jednotlivých univerzit a výzkumných institucích předají tito odborníci své zkušenosti 
tak, aby implementace poznatků z metodik do praxe byla co nejúčinnější, “ dodává Komárek.  

14. 12. 2011  

Vláda chce před rozhodnutím o půjčce MMF podrobnější analýzy 

Kabinet Petra Nečase žádá podrobnější informace a analýzy, než rozhodne o půjče 89 miliard korun 
Mezinárodnímu měnovému fondu. Vláda také jednala o přípravě mezinárodní smlouvy o tzv. fiskální 
unii. Vláda se podle premiéra jednoznačně shodla na tom, že potřebujeme další analytické informace a 
údaje, které má poskytnout Mezinárodní měnový fond. Pak rozhodne o půjčce, která má přispět ke 
stabilizaci eurozóny. „Budeme vést intenzivní konzultace s našimi zahraničními partnery v rámci 



Evropské unie. Teprve poté, co vláda získá všechny nezbytné údaje, data, fakta a analýzy, rozhodne 
v této věci o dalším postupu,“ oznámil na tiskové konferenci premiér. „Není důvod sami sebe dostávat 
pod umělý časový tlak. Jde skutečně o velmi důležité rozhodnutí“ dodal.  

Jednání vlády se zúčastnil také guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer, který předložil 
podrobné informace o dosavadních poskytnutých finančních prostředcích Mezinárodnímu měnovému 
fondu a o struktuře a stavu rezerv ČNB. 

„Vláda České republiky převezme plně zodpovědnost za toto rozhodnutí. Nebudeme politicky 
ovlivňovat rozhodnutí nezávislé České národní banky z hlediska stability měnové politiky, ale také 
České národní banky jako regulátora českého bankovního trhu,“ zdůraznil předseda české vlády Petr 
Nečas. 

Premiér dále upozornil na nepřesnou informaci, že peníze půjčené Mezinárodnímu měnovému fondu 
jsou kdykoliv na požádání k dispozici. „Je to poměrně komplikovaná procedura a musí o tom 
rozhodnout dokonce Mezinárodní měnový fond,“ uvedl na pravou míru nepravdivé tvrzení médií, že 
prostředky zapůjčené MMF je možné kdykoli získat z fondu zpět. Podle předsedy vlády neexistuje 
žádný přesný legislativní rámec, který by rychlé a bezpečné vrácení peněz zaručoval, byť patří 
Mezinárodní měnový fond mezi solidní věřitele. 

Vláda na svém středečním zasedání projednala také analýzu týkající se mezinárodní smlouvy  
o „fiskální unii“. Premiér zdůraznil, že tato smlouva nesouvisí s půjčkou Mezinárodnímu měnovému 
fondu. „Chci skutečně zdůraznit, že se jedná o dvě rozdílné věci, které spolu nesouvisí,“ upozornil na 
tiskové konferenci premiér Petr Nečas. 

Vládní kabinet se dohodl na vytvoření tříčlenného vyjednávacího týmu, do kterého budou své zástupce 
jmenovat předseda vlády a oba dva místopředsedové vlády. Tito zástupci se zúčastní jednání o nové 
mezinárodní smlouvě, která má posilovat mechanismy fiskální disciplíny v rámci eurozóny. 

„V této chvíli nejsou známy žádné podrobnosti, takže o tom, jak Česká republika se bude stavět k 
tomuto dokumentu, bude možné říci teprve, až bude vypracován text smlouvy. Současně bude 
připravena i příslušná instrukce pro zástupce České republiky, kteří se účastní těchto jednání a kteří 
budou koncipovat tento text,“ uvedl premiér Petr Nečas. 

Zástupci ČR budou mít též při jednáních o dokumentu podle předsedy vlády uloženo, aby závazky 
plynoucí z této mezinárodní smlouvy o zpřísnění rozpočtových pravidel unie byly závazné jen pro členy 
eurozóny. 

15. 12. 2011 

Česko – slovenská spolupráce v oblasti obrany dostala nový rozměr  

Spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem v oblasti obrany má mnoho podob a probíhá v celé 
řadě oblastí a vojenských specializací. Se slovenskými partnery organizujeme společná cvičení, působili 
jsme společně v zahraničních misích či jsme pro EU postavili společné česko-slovenské bojové 
uskupení EU, které bylo v roce 2009 po dobu šesti měsíců připraveno k nasazení do operací. 

Impulsem k dalšímu prohloubení spolupráce je připravovaná Deklarace mezi ministrem obrany České 
republiky a ministrem obrany Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany. Tato 
deklarace je součástí procesu revize bilaterální spolupráce nedávno iniciované ministry obrany obou 
zemí, stejně tak jako vznik společných pracovních skupin, jejichž úkolem je rozvíjet spolupráci  
v konkrétních oblastech. 

Ve dnech 14. a 15. prosince 2011 se pod vedením prvního náměstka ministra obrany ČR Jiřího 
Šedivého a státního tajemníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka uskutečnil ve slovenských 
Piešťanech seminář pracovních skupin. Jeho cílem bylo za účasti specialistů z obou armád vymezit 
konkrétní projekty spolupráce v oblastech vzdělávání, logistiky, operací, obranného plánovaní, 
ochrany vzdušného prostoru a vyzbrojování. 

„Je to velmi užitečná platforma pro spolupráci. Nejenom ČR a Slovensko, ale rovněž většina členů 
NATO i EU se potýká s výrazným poklesem výdajů na obranu. Koordinovaný postup a sdílení nákladů 
např. při rozvoji schopností a přípravě jednotek do zahraničních operací a jejich následné logistické 
podpoře může přinést nejen znatelné úspory, ale učiní dostupnějšími také některé schopnosti či 
kapacity, které bychom si samostatně nemohli dovolit,“ hodnotí seminář pracovních skupin první 
náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. 

Seminář přinesl také konkrétní výsledky. V jeho průběhu první náměstek Šedivý a státní tajemník 
Ondrejcsák podepsali Dohodu o spolupráci v zajištění vojenského letového provozu a také Prováděcí 



protokol k této dohodě o spolupráci v oblasti strategického vzdušného zdravotnického odsunu. Účelem 
dohody je rámcově upravit zejména podmínky spolupráce v oblasti vojenského leteckého výcviku, 
zajištění vojenských leteckých cvičení, vojenské letecké přepravy a plnění úkolů integrovaného 
systému protivzdušné obrany NATO („NATINADS“), včetně nácviku plnění těchto úkolů. Prováděcí 
protokol k této dohodě pak upravuje spolupráci obou účastníků při zabezpečování strategického 
vzdušného zdravotnického odsunu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil Slovenské 
republiky ze zahraničí na území Slovenské republiky na palubě vojenských dopravních letadel Armády 
České republiky. 

15. 12. 2011 

Premiér P. Nečas na návštěvě v Maďarsku 

Česko a Maďarsko podporují plánovanou mezivládní smlouvu, která ma posílit rozpočtovou 
odpovědnost unijních zemí. Primárně by se ale měla vztahovat na země eurozóny. Předsedové vlád 
Česka a Maďarska se na tom shodli na společném jednání v Budapešti.  

"Naše země mají zájem na stabilní a silné eurozóně. Česko jako malá, otevřená, proexportně 
orientovaná ekonomika je na vzájemném obchodu se státy eurozóny bytostně závislá," řekl na 
tiskové konferenci český premiér Nečas. 

"Nevytvořili jsme krizi eurozóny a nejsme schopni ji sami vyřešit. Nechceme ale klást jakékoli 
překážky tomu, aby se eurozóna z problému dostala," doplnil maďarský premiér Orbán. 

Proto se Česko a Maďarsko chtějí intenzivně účastnit jednání o nové mezivládní smlouvě, která by v 
budoucnu měla posílit koordinaci hospodářských politik a zlepšit fiskální disciplínu unijních zemí. 
Nečas a Orbán se zároveň shodli, že primárně by se nová pravidla měla vztahovat na členské země 
eurozóny a na nečlenské státy eurozóny, by se měla vztahovat až v okamžiku jejich vstupu do skupiny 
zemí se společnou evropskou měnou. 

"O konkrétní podobě smlouvy se bude teprve jednat. To, co bychom například už teď ale mohli 
označit za překážku z pohledu našich zemí, jsou daňové harmonizace. Ty jsou pro nás těžko 
akceptovatelné," řekl Nečas. "Chceme jednat v klidu a rozhodně nechceme, aby nás někdo nutil ke 
spěchu," doplnil Orbán. 

Za prospěšné by přitom oba považovali užší spolupráci zemí Visegrádské čtyřky, stejně jako tomu bylo 
při jednání o přiznání kandidátského statusu Srbsku. Limity spolupráce ale leží například v tom, že 
Slovensko již patří ke státům, kde se platí společnou evropskou měnou. 

Oba premiéři na společném jednání podpořili také intenzivnější hospodářskou spolupráci, která je 
zhruba o pětinu nižší, než byla v roce 2008, tedy v době před hospodářskou krizí. Za prospěšnou 
označili dosavadní spolupráci v energetice, a to jak v úrovni nových zdrojů, tak přepravních kapacit. 

Česko a Maďarsko chtějí dál spolupracovat i v oblasti zbrojního průmyslu a výcviku pilotů na cvičných 
letounech L-39 Albatros a L-159 Alca. 

V odpoledních hodinách předseda vlády Petr Nečas jednal s předsedou Parlamentu Maďarské 
republiky László Kövérem a setkal se s prezidentem Maďarské republiky Pálem Schmittem. 

15. 12. 2011 

Česká delegace na konferenci WTO 

V Ženevě začala ve čtvrtek odpoledne VII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace. Na 
programu zasedání je mimo jiné rozšíření organizace o nové členy. Z pohledu České republiky jsou to 
zejména Rusko a Černá Hora. Jejich členství ve WTO by českým firmám mohlo otevřít nové možnosti  
v exportu do těchto zemí. 

„Boj proti protekcionismu konkrétními závaznými kroky, dokončení jednání o liberalizaci obchodu, 
posílení mnohostranného obchodního systému a rozšíření aktivit organizace ve vztahu k aktuálním 
otázkám 21. století, například energie, investice – to jsou hlavní body prosazované Českou 
republikou,“ říká Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU a mezinárodní 
konkurenceschopnost a také vedoucí české delegace na konferenci. 

Při příležitosti konání konference se ve čtvrtek dopoledne také podařilo dojednat revidovanou Dohodu 
o vládních zakázkách. Její revize podle náměstka Tlapy představuje nejen významný ekonomický 
přínos pro její členy, ale i značný vyjednávací úspěch WTO v období, kdy mezinárodní vztahy provází 
spíše nedostatek důvěry. 



Konference ministrů členů Světové obchodní organizace představuje nejvyšší orgán této organizace, 
který se schází alespoň jednou za dva roky. Konference, která končí v sobotu, není negociační, 
výsledkem tedy nebudou konkrétní liberalizační dohody. Její účastníci by však měli udělat důležitý 
krok v tom, kam nasměrovat činnost organizace do budoucích let. 

15. 12. 2011 

Ministr P. Bendl vystoupil v Bruselu proti svazování venkova další administrativou  

Podpora rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské politiky byla jedním z témat, o kterých 
diskutovali ministři zemědělství na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. 
Českou republiku v této oblasti čeká zásadní úkol v podobě obhajoby dostatečné výše finančních 
prostředků pro náš venkov po roce 2013 a vypořádání se s nadměrnou byrokracií. Ministři členských 
zemí Evropské unie se také věnovali návrhu Evropské komise o novém fondu pro námořní a rybářskou 
politiku EU na období let 2014 až 2020, ze kterého budeme podporovat aktivity našich rybářů. Ministr 
zemědělství Petr Bendl dále během zasedání Rady projednal se svou německou kolegyní Ilse 
Aignerovou společný postup na ochranu českých producentů vajec proti nelegálním dovozům. 

19. 12. 2011 

Půjčíme Evropě miliardy? Rozhodnutí padne až po ujasnění podmínek 

ODS i Věci veřejné podporují premiéra Petr Nečase v jeho postupu při projednávání návrhu na 
poskytnutí finanční půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Proti je TOP 09, která navrhuje vyčlenit 
pro EU zhruba 90 miliard z devizových rezerv centrální banky. 

Strana TOP 09 zastává názor, že Česká republika by se neměla vyčlenit z hlavního proudu EU. Jsou ale 
jediní, proto se členové vlády dohodli na odložení rozhodnutí do doby, než budou pečlivě vyhodnoceny 
podmínky smlouvy, jejíž přípravy se účastní tři čeští vyjednavači. Jak uvedla agentura ČTK, dokument 
by měl být hotový na jaře, do té doby bude česká vláda vyčkávat. 

V první polovině příštího roku se bude rozhodovat i o návrhu finanční ústavy, která by měla být 
pojistkou proti nezodpovědnému hospodaření se státní kasou. Během prvního čtvrtletí by měl hotový 
návrh zákona přijít do Poslanecké sněmovny. Finanční ústava by měla zabránit závažným problémům 
se splácením svých dluhů tak, jak se stalo v jiných evropských zemích. 

19. 12. 2011 

Premiér P. Nečas se setkal s ukrajinským premiérem 

Premiér Petr Nečas se dnes v Praze setkal se svým ukrajinským protějškem Mykolou Azarovem. 

„Je to po pěti letech návštěva ukrajinského premiéra v České republice a uplynuly tři roky od 
návštěvy českého premiéra na Ukrajině,“ řekl po jednání předseda vlády Petr Nečas. „Podporujeme 
proevropské směřování Ukrajiny. Chceme zdůraznit, že Ukrajina patří k našim prioritám v oblasti 
vnějších ekonomických vztahů,“ dodal premiér. 

Česká republika má zájem o všestranný rozvoj spolupráce s Ukrajinou, především v oblasti energetiky, 
strojírenství, chemického průmyslu nebo ekologických technologií. Ukrajina představuje důležitého 
partnera pro Českou republiku v rámci Východního partnerství. „Podporujeme aktivní reformní 
politiku těchto zemí,“ dodal Petr Nečas. 

 „Chci vám poděkovat za velmi srdečné uvítání. Velmi velkou pozornost na Ukrajině věnujeme 
našemu rozvoji vzájemných vztahů,“ řekl premiér Mykola Azarov. „Vzájemný obchod s Českou 
republikou se během krize podstatně propadl, dnes opět dochází k oživení,“ dodal ministerský 
předseda Ukrajiny. Zástupci České republiky a Ukrajiny dnes zároveň podepsali tři smlouvy  
o spolupráci obou zemí. První z nich upravuje výměnu informací, pedagogů a studentů ve 
vědeckotechnické oblasti. Další dokument je zaměřen na podporu spolupráce v oblastech kultury a 
umožňuje také výměnu odborníků. Další podepsaná smlouva zajišťuje spolupráci v oblasti vzdělávání  
a vědy na léta 2012 až 2015. Smluvní dokument podporuje vzájemné výměny akademických 
pracovníků a studentů vysokých škol, stanovuje podmínky výměn lektorů mateřského jazyka, vymezují 
délku studijních pobytů, podporuje přímou spolupráci veřejných vysokých škol v České republice se 
státními vysokými školami na Ukrajině. 

 

 

 



19. 12. 2011  

Česko-ukrajinské podnikatelské fórum 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a předseda vlády Ukrajiny Mykola Azarov zahájili v budově 
Ministerstva průmyslu a obchodu společné Česko-ukrajinské podnikatelské fórum. Akce zaměřené na 
rozvoj obchodních kontaktů mezi oběma zeměmi se zúčastnilo téměř sto podnikatelů z obou států. 

"Ukrajina představuje velmi důležitého partnera nejenom pro Českou republiku, ale také pro celou 
Evropskou unii. Proto rozhodně podporuji rychlé uzavření Hluboké a všeobecné dohody o volném 
obchodě, která má cíl odstranit řadu překážek stojících v cestě svobodnému obchodu mezi EU a 
Ukrajinou," zdůraznil ve svém projevu při zahájení podnikatelského fóra ministr Martin Kuba. 

Obrat vzájemného obchodu České republiky a Ukrajiny se za prvních deset měsíců letošního zvýšil  
o třetinu. Výrazně rychleji přitom rostl náš export nad importem, kdy vývoz českých firem na Ukrajinu 
narostl bezmála o polovinu. Vloni export z České republiky dosáhl hodnoty 935 milionů amerických 
dolarů. 

Významný objem dovážených komodit z Ukrajiny představují nerostné suroviny potřebné pro český 
zpracovatelský průmysl. V našem vývozu pak převažují strojírenské výrobky, mechanické stroje, 
čerpadla nebo automobilové součásti. 

Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu pondělní podnikatelské fórum pořádala také Hospodářská 
komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. 

22. 12. 2011 

Česko posílá humanitární pomoc Filipínám 

O finanční pomoci ve výši 1,7 milionů korun na obnovu po víkendových povodních na Filipínách 
rozhodlo ministerstvo zahraničních věcí. 

Bleskové povodně, které během uplynulého víkendu zasáhly provincii Mindanao, zavinily smrt více než 
tisíce lidí a další desetitisíce přišli o svá obydlí. 

Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce. Částka, kterou Česká republika Filipíncům poskytne, bude zaměřena na zajištění dočasných 
přístřeší, pokrytí základních potřeb a na zlepšování připravenosti na další katastrofy. 

Filipíny se zároveň potýkají s následky rozsáhlých podzimních povodní, které po sérii tajfunů a 
tropických bouří postihly až čtyři miliony lidí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 



říjen 2011 

6. 10. 2011 

Ministr zahraničí K. Schwarzenberg zahájil návštěvu Japonska 

Po příletu do Tokia se 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg 
setkal s 1. náměstkem ministra pro rekonstrukci a zvládání katastrof Hitoshim Gotou. Ministr 
Schwarzenberg vystoupil také v prestižním think-tanku JIIA (Japan Institute for International Affairs) 
s přednáškou nazvanou Asia and Japan in Foreign Policy of the Czech Republic; Visegrad Group and 
Eastern Partnership.  

Návštěva se uskutečňuje na pozvání japonské vlády s cílem obnovit vztahy na vysoké úrovni. Účelem 
návštěvy je rozvoj a posílení bilaterálních vztahů a výměna názorů na aktuální regionální a globální 
otázky a rozvoj ekonomických vztahů. Ministra proto doprovází šestnáctičlenná podnikatelská 
delegace. České firmy a instituce působí v oblasti vyspělých technologií, IT technologií a vědy a 
techniky. 

Ministr zahraničí chce svou návštěvou rovněž vyjádřit podporu České republiky Japonsku po březnové 
přírodní katastrofě a navštíví postižené oblasti včetně města Fukušima, kde bude jednat  
s viceguvernérem prefektury. 

7. 10. 2011 

Ministr zahraničí K. Schwarzenberg na pracovní návštěvě v Japonsku 

 Ministr zahraničních věcí jednal s hlavním tajemníkem vlády Osamuou Fudžimurou. Ministr 
zahraničí v úvodu vyjádřil respekt ke způsobu, jakým se Japonci vyrovnávají s následky ničivé přírodní 
katastrofy: „Japonský národ má můj obdiv za to, s jakou rozvahou, klidem a odvahou se postavil  
k neštěstí, kterou zemi postihlo.“  

Japonský ministr zase připomněl ekonomické a kulturní vazby s ČR. V ČR aktuálně působí 261 
japonských firem, včetně velkých investic firem Toyota, Panasonic nebo Daikin. Japonci mají zájem na 
dalších investicích a přivítají české firmy v Japonsku. Japonská společnost Toshiba se také jako 
vlastník americké společnosti Westinghouse účastní výběrového řízení na dostavbu bloků v jaderné 
elektrárně Temelín. 

Ministra Schwarzenberga předtím v dopoledních hodinách přijal předseda Dolní komory Parlamentu 
Takahiro Jokomiči a jednal také s předsedkyní zahraničního výboru Dolní komory Parlamentu Makiko 
Tanakou. Následoval pracovní oběd s japonskou podnikatelskou federací Keidanren a společné setkání 
s českou podnikatelskou misí. Ministr zahraničí uskutečnil také zdvořilostní přijetí u korunního prince 
Naruhita. 
Ve večerních hodinách se setká s ministrem zahraničních věcí Kóičiró Genba. V sobotu pak navštíví 
prefekturu Fukušima, kde bude jednat s viceguvernérem a setká se s humanitárními organizacemi, 
které na místě pomáhají s odstraňováním škod po ničivé katastrofě. 

7. 10. 2011 

Sympózium „Lev a orel: Česko-americké vztahy očima velvyslanců“ 

V pátek se v Černínském paláci uskutečnilo sympózium současných i bývalých 
českých/československých velvyslanců v USA a jejich amerických protějšků. 

Velvyslanci hovořili o minulosti, současnosti i budoucnosti česko-amerických vztahů a seznámili 
přitom účastníky i s některými svými osobními vzpomínkami. Společně se pak zaměřili především na 
hledání cest, jak úzké vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi pro budoucnost zachovat a dále posílit. 
Akci zorganizovalo Ministerstvo zahraničních věcí. 

Na pozvání ministra Karla Schwarzenberga se zúčastnilo celkem pět amerických a pět českých 
velvyslanců (řazeno časově dle období působení ve funkci): William H. Luers (1983–1986), Michael 
Žantovský (1992–1997), Alexandr Vondra (1997–2001), John Shattuck (1998–2000), Martin Palouš 
(2001–2005), Craig Robert Stapleton (2001–2003), William J. Cabaniss (2003–2006), Petr Kolář 
(2005–2010), Norman L. Eisen a Petr Gandalovič (oba od 2011). 

 

 



10. 10. 2011  

ČR ustavila Národní skupinu pro implementaci mezinárodního humanitárního práva 

Dne 10. října podepsali zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany a Českého 
červeného kříže ustavující dokument Národní skupiny pro implementaci mezinárodního 
humanitárního práva.  

Obdobné orgány jsou ustaveny v 97 státech světa. Jejich smyslem je jednak usnadnit provádění 
humanitárního práva na národní úrovni a jednak přispívat k rozvoji mezinárodního humanitárního 
práva v mezinárodním prostředí. Nejdůležitější mezinárodní úmluvy v této oblasti – ženevské úmluvy 
z roku 1949 – byly ratifikovány 194 státy, včetně ČR, a patří tak mezi nejuniverzálnější smluvní 
dokumenty. Podpora respektu k vládě práva právě během situací ozbrojeného konfliktu patří mezi 
důležité cíle české zahraniční politiky a je třeba tuto oblast a povědomí o ní nadále posilovat. 

K institucionalizaci Národní skupiny se ČR přihlásila na 30. Konferenci Mezinárodního Výboru 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce v roce 2007 v Ženevě. Letošní, v pořadí 31. Konference se bude 
v listopadu v Ženevě zabývat tématy jako usnadňování humanitární práce v oblastech ozbrojeného 
konfliktu a přírodních katastrof, přístupem ke zdravotní péči v těchto oblastech a mezerami v oblasti 
mezinárodního humanitárního práva. 

10. 10. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg v Lucemburku 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil zasedání a 
Rady pro zahraniční věci (FAC) Rady pro obecné záležitosti (GAC). 

12. 10. 2011  

Znovuotevření zastupitelského úřadu ČR v Libyi 

Ministerstvo zahraničních věcí, po stabilizaci bezpečnostní situace v Libyi, rozhodlo o obnovení 
činnosti zastupitelského úřadu České republiky v Tripolisu. Velvyslanec České republiky Josef Koutský 
se do Libye vrátil dne 13. října 2011.  

Otevření zastupitelského úřadu napomůže prohloubení spolupráce s novou dočasnou vládou a 
ostatními představiteli, kteří zemi vedou v přechodném období do svobodných voleb. Plná činnost 
zastupitelského úřadu, včetně obchodní a vízové sekce, bude obnovena postupně podle místních 
bezpečnostních podmínek a v koordinaci s ostatními zastupitelskými úřady států EU. 
Na základě poznatků získaných přímo v Libyi poskytne zároveň Česká republika další humanitární 
pomoc ve výši 4 mil. Kč ve formě zdravotnických potřeb a materiálu. Budou poskytnuty například 
plicní ventilátory a kyslíkové dýchací přístroje, anestetické vybavení a také několik inkubátorů a 
dalších pomůcek pro neonatální a pediatrickou péči. Pomoc byla připravena ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni. Vybavení bude okamžitě využito v dočasných zařízeních a později předáno do 
obnovených stálých nemocnic. Česká republika je rovněž připravena podílet se na poválečné obnově 
Libye jak bilaterálně, tak v rámci multilaterálních formátů jako EU, OSN, NATO atd. Nabízíme 
zejména naši zkušenost s přechodem k demokratickému systému vládnutí. 

14. 10. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu Velké Británie 

 První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve dnech 
12. a 13. října 2011 pracovní návštěvu Velké Británie.  

Během své návštěvy se ministr Schwarzenberg setkal se svým protějškem, ministrem zahraničních věcí 
Velké Británie Williamem Haguem. Tématy toho setkání byly zejména aktuální bilaterální vztahy, 
agenda EU, západní Balkán a situace v Libyi. 

Na večeři v Garrick Clubu se ministr Schwarzenberg setkal s představiteli politických, ekonomických a 
intelektuálních kruhů. 

Druhý den se ministr Schwarzenberg zúčastnil kulatého stolu v Institute for Strategic Dialogue lorda 
Weidenfelda, kde byla hlavním tématem Česká republika. 

V Chatham House měl ministr Schwarzenberg přednášku na téma role menších členských států  
v rámci EU. 

 



14. 10. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg předal ocenění Gratias Agit 

V pátek 14. října 2011 předal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ceny Gratias agit. V 
letošním roce bylo oceněno celkem 13 laureátů a slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Černínském 
paláci.  

Ocenění je každoročně udělováno významným osobnostem a organizacím kulturního, společenského a 
hospodářského života za dlouhodobou a systematickou činnost, jež výrazným způsobem přispívá 
k propagaci České republiky a šíření jejího dobrého jména v zahraničí. Cenu Gratias agit založilo 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v roce 1997. 

Přehled laureátů Gratias agit 2011: 

1.      BARFOED Niels, Dánsko – zastánce lidských práv, literární kritik, novinář a spisovatel, bývalý 
předseda dánského PEN klubu 

2.      CLAVERIE Jana, Francie –  historička umění se specializací na 20. století, kurátorka, 
podporovatelka české kultury ve Francii 

3.      ILIČ Aleksandar, Srbsko – spisovatel, bohemista, překladatel české literatury do srbštiny, 
chartista 

4.      JANOVICKÝ Karel, Velká Británie – hudební skladatel, klavírista a publicista, popularizátor 
české vážné hudby 

5.      LOBKOWICZ Mikuláš, Německo – filozof a pedagog, mezinárodně uznávaný odborník 
v oboru politických vztahů 

6.      MALEVIČ Oleg, Rusko – bohemista, vědec a překladatel, čestný předseda Společnosti bratří 
Čapků v Sankt Peterburgu 

7.      MAROM Hugo, Izrael – izraelský válečný veterán, podnikatel v leteckém průmyslu, jedno 
z dětí zachráněných Sirem N. Wintonem 

8.      McELVEEN Ivor, Irsko – první výkonný předseda agentury CzechInvest, zakládající ředitel 
Česko-irské obchodní asociace 

9.      PELLEGRINI Giuliano, Itálie – předseda Svazu obcí ledrenského údolí, iniciátor podpisu 
Dohody mezi italskými a českými obcemi 

10.   PROTOPAPAS Antonis, Kypr – sociolog a historik se zaměřením na dějiny řecko-kypersko-
českých vztahů 

11.   SMÍŠEK Mirek, Nový Zéland – malíř a keramik, výtvarník podílející se na filmové trilogii Pán 
prstenů 

12.   SNOKHOUS J. Raymond, USA – Generální honorární konzul ČR v Texasu, spoluzakladatel 
krajanských spolků 

13.   Sir STOPPARD Tom, Velká Británie – současný britský dramatik, rozhlasový, televizní a 
filmový scénárista 

20. 10. 2011  

Náměstek T. Dub na návštěvě na Ukrajině 

 Dne 19. října vyznačil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub společně s předsedou okresní 
státní administrace v Bachčysaraji na Krymu a velvyslancem České republiky v Ukrajině Ivanem 
Počuchem dvoustý kilometr turistického značení.  

V rámci projektu podpořeného z prostředků české rozvojové spolupráce dobrovolníci kolem bývalého 
hlavního města krymského chanátu značí dle českých zvyklostí klasické červené, modré, zelené a žluté 
trasy.  Ve spolupráci s místní samosprávou bylo rovněž Agenturou pro regionální rozvoj zprovozněno 
Turistické informační centrum a vydány mapy a další informační materiály, díky čemuž by se měla 
zvýšit atraktivita tohoto doposud neznámého a zanedbaného regionu pro turisty. 

Ve stejný den náměstek Dub zahájil společně s místopředsedkyní vlády Autonomní republiky Krym 
Kateřinou Jurčenko první Česko-krymské obchodní fórum, jehož se účastní na dvě desítky českých 
podnikatelů. Seznámil se také s výrobou trolejbusů pro nejdelší trolejbusovou trať na světě mezi 
krymským hlavním městem Simferopolem a Jaltou na břehu Černého moře, které zajišťuje společný 



česko-ukrajinský podnik. V letošním roce dodá 60 kusů následníků českých vozidel z 60. let, které na 
Krymu jezdí dodnes, v příštím roce plánuje dalších minimálně 50. 

V průběhu návštěvy Ukrajiny náměstek Dub jednal také s náměstkem ministra zahraničních věcí Pavlo 
Klymkynem, gubernátory lvovské a zakarpatské oblasti a vystoupil na 11. ekonomickém fóru 
v západoukrajinském Truskavci.  V pátek se také zúčastní oslav 150. výročí založení české vsi Bohemka 
na severu Krymu. 

„Češi jsou na Krymu i v celé dnešní Ukrajině přítomni již několik desetiletí, dokázali zde řadu věcí 
v minulosti a po roce 1989 mají naši krajané zde i podnikatelé z Česka řadu příležitostí, jak přispět 
k posilování našich ekonomických i politických vztahů. Koncem 19. století Češi přinášeli na Ukrajinu 
moderní technologie a znalosti a úspěšně zde podnikali a my se zde snažíme přispět k tomu, aby se 
tak dělo i nyní, jelikož příležitostí zde vidíme opravdu mnoho.“ 

21. 10. 2011  

Humanitární pomoc ČR pro Zimbabwe 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil poskytnutí 
humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč ve prospěch Zimbabwe. Z této částky bude hrazen projekt ve 
venkovských oblastech provincie Gweru, který realizuje organizace Lékaři bez hranic.  

Česká pomoc je zaměřena na poskytování základní zdravotní a nutriční péče nejzranitelnějším 
skupinám obyvatel – dětem, matkám, lidem infikovaným HIV/AIDS, příslušníkům etnických menšin. 
Důležitou složkou projektu je také budování místních kapacit a postupné předávání funkčních 
zdravotnických zařízení zimbabwským úřadům. 

Česká republika na humanitární problémy v Zimbabwe reaguje dlouhodobě a s Lékaři bez hranic 
spolupracuje pravidelně. V roce 2009 prostřednictvím této organizace ČR pomáhala čelit epidemii 
cholery, v roce 2010 podvýživě dětí. 

25. 10. 2011  

Druhé Slovensko-české diskusní fórum 

 Dne 24. října 2011 se uskutečnilo v Bratislavě druhé Slovensko-české diskusní fórum. Jeho cílem bylo 
vést strukturovaný dialog mezi zástupci ministerstev zahraničních věcí a představiteli akademické a 
odborné veřejnosti obou zemí o aktuálních tématech bilaterálních vztahů s přihlédnutím  
k regionálnímu, respektive evropskému kontextu.  

Tato akce navázala na první diskusní fórum, které se konalo v roce 2010 ve Štiříně. Pod vedením 
státních tajemníků ministerstev zahraničních věcí obou států Milana Ježovici a Jiřího Schneidera se 
diskuse zaměřila na otázky energetické bezpečnosti, západního Balkánu a bezpečnostní politiky. 
Účastníci si rovněž vyměnili zkušenosti a informace o aktuálních projektech a spolupráci českých a 
slovenských nevládních organizací zaměřujících se na sledování a výzkum zahraniční a bezpečnostní 
politiky. 

25. 10. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg na oficiální návštěvě Rumunska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg zahájil dne 25. října 
2011 oficiální návštěvu Rumunska. První den návštěvy začal vystoupením v bukurešťském 
Diplomatickém institutu na téma „Lidská práva v zahraniční politice ČR“. V rámci svého vystoupení 
zdůraznil podporu demokracii a lidským právům, které tvoří jednu z klíčových priorit české zahraniční 
politiky.  

Dalším bodem návštěvy bylo setkání s ministrem zahraničních věcí Teodorem Baconschim, se kterým 
projednal aktuální politické a ekonomické otázky v evropských zemích a v severní Africe. Ministr 
Baconschi ocenil podporu, které se dostalo Rumunsku ze strany ČR během jednání o přistoupení 
Rumunska a Bulharska do společného schengenského prostoru. Ministr Schwarzenberg ujistil 
rumunskou stranu o tom, že ČR bude ve svém úsilí o respektování stanovených přístupových pravidel 
pokračovat. Oba ministři se dohodli na potřebě prohloubení spolupráce Rumunska a zemí Visegrádské 
čtyřky. Jednání bylo zakončeno společným obědem. 

Po obědě se ministr Schwarzenberg setkal s místopředsedou vlády Bélou Markem, který je jak sám 
uvedl zástupcem maďarské menšiny žijící v Rumunsku. Hlavním tématem tohoto rozhovoru byly 
otázky zaměřené na problematiku menšin. Ministr Schwarzenberg uvedl, že v oblasti jižního Banátu 
žije česká národnostní menšina, která sice "není početná, ale přinášení obohacení rumunské kultury". 



ČR má zájem na udržení a dalším rozvoji národní identity a jazyka této menšiny. Místopředseda 
rumunské vlády Marko v této souvislosti sdělil, že rumunská strana zajišťuje pro tuto menšinu výuku  
v českém jazyce na úrovni základní i střední školy. Rozhovor se rovněž zaměřil na společnou otázku 
romské menšiny a ministr Schwarzenberg připomněl, že na jaře příštího roku se uskuteční společné 
jednání V4 a Rumunska věnované této problematice. 

Z jednání na Úřadu Vlády Rumunska se ministr Schwarzenberg přesunul do rezidence Velvyslance ČR 
v Bukurešti, kde se setkal se zástupci české komunity v Rumunsku. Večer se ministr Schwarzenberg 
zúčastní slavnostní večeře u příležitosti oslav 90. narozenin bývalého rumunského krále Michala I. 
Této akce se zúčastní množství zástupců předních evropských i světových královských a šlechtických 
rodin. 

27. 10. 2011  

Humanitární pomoc pro Turecko 

 Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil humanitární pomoc ve výši 2,5 mil. Kč pro 
Turecko.  

Reagoval tak na žádost Turecka o pomoc zejména se zajištěním nouzových přístřeší pro tisíce lidí, kteří 
při nedělním zemětřesení přišli o střechu nad hlavou. Pomoc ČR bude poskytnuta prostřednictvím 
Tureckého Červeného půlměsíce, který dočasná obydlí zajistí přímo v místě. 

31. 10. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal české europoslance 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském 
paláci české zástupce Evropského parlamentu.  

31. 10. 2011  

Náměstek J. Schneider přijal delegaci Parlamentu Černé Hory 

První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro EU Jiří Schneider přijal dne 25. 10. 
2011 delegaci Národní rady pro evropskou integraci Parlamentu Černé Hory v čele s panem 
Miodragem Vukovićem.  

Tématem diskuze byly perspektivy evropské integrace Černé Hory po vydání Hodnotící zprávy 
Evropské komise, vnitropolitická situace v zemi a zkušenosti České republiky z přístupových jednání  
s EU. 

 

listopad 2011 

4. 11. 2011  

Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu 

Dne 4. listopadu 2011 se v Černínském paláci uskutečnilo setkání ministrů zahraničních věcí zemí 
Visegrádské skupiny a západního Balkánu. 

Schůzky se zúčastnili také eurokomisař pro rozšíření Š. Füle. Pozván byl dále výkonný ředitel Evropské 
služby vnější akce M. Lajčák a jako zvláštní host slovinský ministr zahraničních věcí S. Žbogar.   

Setkání ministrů zahraničních věcí v tomto formátu je výrazem dlouhodobého zájmu V4 o spolupráci 
se zeměmi západního Balkánu, které se stalo tradicí již za předchozích předsednictví. Cílem společné 
schůzky bylo vyjádření podpory dalšímu rozšiřování EU o země západního Balkánu, diskuse o nových 
možnostech spolupráce V4 s těmito zeměmi, zhodnocení situace v regionu a výměna názorů na další 
proces jeho evropské integrace. 

8. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc pro Kambodžu 

Ministr zahraničí schválil poskytnutí humanitární pomoci Kambodži, která se potýká s následky 
ničivých povodní.  



Pomoc v hodnotě 1,8 mil. Kč bude realizována občanským sdružením ADRA a zaměřena hlavně na 
obnovu základních zdrojů obživy a přístupu k pitné vodě pro 1800 nejzranitelnějších domácností ve 
venkovských oblastech provincií Kompong Thom a Kratie.  

Kambodža patří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, probíhají zde projekty 
zaměřené zejména na sociální rozvoj, včetně podpory vzdělávání a zdravotní péče. Humanitární pomoc 
po záplavách, jež Kambodžu i další země regionu zasáhly během letošního podzimu, je tak dalším 
výrazem solidarity s touto partnerskou zemí. 

8. 11. 2011  

Podpis konzulárních dohod mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 

V rámci setkání ministrů zahraničních věcí států skupiny V-4 a zemí Západního Balkánu dne 4. 
listopadu 2011 podepsali ministři zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky Karel 
Schwarzenberg a Mikuláš Dzurinda dvě konzulární dohody.  

První z nich je dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci a 
vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb v třetích zemích.  Uzavření této dohody umožní 
českým a slovenským občanům v případě nouze v zahraničí žádat o poskytnutí konzulární pomoci 
zastupitelský úřad druhého státu v těch případech, kdy není zastupitelský úřad státu, jehož je 
občanem, z důvodu značné vzdálenosti dostupný. 

Druhá dohoda se týká vzájemného zastupování České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím 
diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při vydávání schengenských víz. K této dohodě 
byl rovněž podepsán prováděcí protokol. Dohoda vstoupí v platnost 4. 12. 2011. Slovensko je již 
čtvrtým schengenským státem, se kterým Česká republika takovou dohodu uzavřela. Minulý rok došlo 
k uzavření těchto dohod rovněž se Španělskem, Portugalskem a Francií. 

Česká republika bude zastupovat Slovensko na svých zastupitelských úřadech v těchto státech: 

Alžírská lidová demokratická republika (Alžír) 

Afghánská islámská republika (Kábul) 

Filipínská republika (Manila) 

Ghanská republika (Akkra) 

Mongolská republika (Ulánbátar) 

Pákistánská islámská republika (Islámábád). 

Slovenská republika bude zastupovat  Českou republiku v Keňské republice (Nairobi). 

Uzavírání dohod o zastupování se řídí vízovým kodexem. V tomto nařízení EU je stanovena zásada, že 
členské státy, které nemají v některé třetí zemi vlastní konzulát, by si měly zajistit své zastupování pro 
účely udělování schengenských víz prostřednictvím přítomného konzulátu jiného členského státu. 

Po uzavření dohody přijímá konzulát zastupujícího členského státu žádosti o krátkodobá víza jménem 
zastupovaného členského státu v dohodnuté třetí zemi. Žádost se podává podle pokynů konzulátu 
zastupujícího členského státu, který také rozhoduje o udělení víza. Zastupování umožňuje žadatelům 
podat žádost v zemi obvyklého pobytu bez nutnosti cestovat na příslušný konzulát v jiné zemi a 
výrazné zjednodušuje přístup k možnosti podat si žádost o schengenské vízum.  

Žádosti o dlouhodobá víza nejsou vyřizována v rámci zastupování a nadále je nutné podat žádost na 
místně příslušném konzulátu České republiky. 

11. 11. 2011  

Česká republika naváže diplomatické styky s Bhútánem 

Ministerstvo zahraničních věcí obdrželo oficiální informaci od Bhútánského království, že navázání 
vzájemných diplomatických styků nestojí nic v cestě.  

Bhútán má dosud navázány diplomatické styky s 26 státy. Česká republika byla zahrnuta do nové fáze 
jejich rozšiřování a bude zřejmě jedinou ze zemí bývalého tzv. Východního bloku. 

Česká republika usilovala o navázání styků s Bhútánem posledních 11 let. Jeho souhlas je nejen 
výrazem jeho postupného otevírání se světu, ale i vyjádřením zájmu o intenzivnější spolupráci s naší 
zemí. Společná komuniké k ustanovení diplomatických misí mají být vyměněna prostřednictvím misí 
obou států při OSN v New Yorku. 



15. 11. 2011  

Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené s Novým Zélandem 

Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového 
Zélandu, obsahující nové podmínky pro získání víz k pracovní dovolené, který byl podepsán v Praze 
dne 25. listopadu 2010, vstoupí v platnost dne 1. prosince 2011. Novozélandská strana Protokol 
předběžně provádí od 7. listopadu 2011, tzn. čeští žadatelé mohou žádat o víza podle nových podmínek 
již od 7. listopadu 2011.  

Dohoda umožňuje mladým lidem z obou států uskutečnit poznávací pobyt (v délce až jeden rok) na 
území druhé smluvní strany (včetně možnosti absolvování krátkodobého studijního programu) a 
rovněž vykonávat pracovní činnost a získat tak finanční prostředky ke krytí části nákladů spojených  
s pobytem. 

Protokol rozšiřuje maximální věk žadatele pro podání víza ze 30 let na 35 let. Dále odstraňuje omezení 
maximální doby, po kterou je možné pracovat u jednoho zaměstnavatele (v Dohodě jsou uvedeny tři 
měsíce), a tak umožňuje výkon pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele po dobu celého ročního 
pobytu (platí ovšem nadále zákaz trvalého zaměstnání). Dále dochází k prodloužení doby možného 
studia ze tří na šest měsíců a ke zrušení omezení, podle nějž se účastník programu může zapsat do 
maximálně jednoho vzdělávacího nebo studijního kurzu. Podle Protokolu je možné se zapsat i do více 
kurzů. Protokol odstraňuje podmínku trvalého pobytu na území státu, jehož je žadatel občanem, 
postačuje podmínka občanství České republiky, resp. Nového Zélandu. 

Žádosti českých občanů se podávají přes internet. Aktuální kvóta, tj. maximální počet víz, které je 
možné udělit podle tohoto programu na obou stranách, je 1200 ročně. 

18. 11. 2011  

Návštěva generálního tajemníka OECD Angela Gurríi 

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se setkal během slavnostního oběda, pořádaného 
předsedou vlády Petrem Nečasem, s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) panem Angelem Gurríou. 

MZV je na české straně partnerským resortem OECD a koordinuje aktivity státní správy vůči této 
Organizaci. 

Generální tajemník OECD byl na krátké pracovní návštěvě České republiky na pozvání předsedy vlády. 
V jejím rámci zveřejnil Hospodářský přehled OECD pro ČR na rok 2011. Publikace je nejen jedním  
z nejvýznamnějších dokumentů, který OECD pro členskou zemi připravuje, ale zároveň slouží vládě 
konkrétní země jako sada aktuálních hospodářských doporučení. 

Vedle setkání s ministrem zahraničních věcí byl generální tajemník OECD přijat též premiérem Petrem 
Nečasem, místopředsedkyní vlády Karolínou Peake, guvernérem České národní banky Miroslavem 
Singerem, ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským a v prostorách Úřadu vlády se zúčastnil 
tiskové konference a setkání s médii. 

21. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal alžírského ministra zahraničí 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v pondělí  
21. listopadu 2011 v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Alžírska Mourada Medelciho.  

Hlavním cílem návštěvy bylo posílení bilaterálních vztahů. Jednalo se o první návštěvu ministra 
zahraničních věcí Alžírska od vzniku samostatné České republiky, která proběhla mj. v kontextu 
blížícího se padesátiletého výročí navázání česko – alžírských diplomatických vztahů.  

21. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal poslance Evropského parlamentu A. Duffa 

 Dne 18. 11. 2011 přijal ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg poslance Evropského parlamentu  
A. Duffa (liberální frakce ALDE), zpravodaje EP pro "český" Protokol k Lisabonské smlouvě.  

Ministr Schwarzenberg v průběhu rozhovoru apeloval, aby "český" Protokol schválila Evropská rada, 
tzn. aby se v případě "českého" Protokolu uplatnil zjednodušený způsob pro změny Smluv. 

Ministr Schwarzenberg doplnil, že by uvítal, aby v obdobném duchu, tj. schválení "českého" Protokolu 
Evropskou radou, vyznělo i konečné stanovisko EP, který je v případech změn Smluv podle Lisabonské 



smlouvy povinně konzultován. Ministr Schwarzenberg a A. Duff se shodli, že kvůli "českému" 
Protokolu není potřebné svolávat Konvent. 

22. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal arménského ministra zahraničí 

V úterý 22. listopadu 2011 přijel na oficiální návštěvu České republiky ministr zahraničních věcí 
Arménie Edvard Nalbandjan. Setkal se s prvním místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí 
ČR Karlem Schwarzenbergem a tématem jejich jednání byly vedle bilaterálních vztahů především 
otázky týkající se bezpečnostní situace v regionu a vztahy Arménské republiky s Evropskou unií.  

Ministr Nalbandjan se během své návštěvy setká také s prvním místopředsedou Senátu Parlamentu ČR 
Přemyslem Sobotkou a oficiálně otevře velvyslanectví Arménské republiky v Praze. 

23. 11. 2011  

Tři česká umělecká díla z kauzy Diag Human jsou z Rakouska zpět v ČR 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že tři umělecká díla ze sbírek Národní galerie Praha a 
Moravské galerie Brno, která se stala předmětem exekuce v kauze Diag Human, byla převezena zpět do 
České republiky.  

Rakouský Odvolací zemský soud spojil dvě soudní řízení ve věci exekuce movitého majetku ČR v kauze 
Diag Human a rozhodl jedním usnesením. Řízení prvoinstančního rakouského soudu prohlásil za 
nicotné, zrušil jeho prvotní rozhodnutí a všechna jeho následující rozhodnutí prohlásil za neplatná. 

V prvním případě se odvolala Česká republika proti exekuci tří uměleckých děl, zapůjčených na 
výstavu do Galerie Belvedere ve Vídni. Ve druhém se odvolal Diag Human proti usnesení rakouského 
soudu, který sám z úřední moci zastavil tuto exekuci s odvoláním na jurisdikční imunitu v případě 
kulturních statků. Proti oběma výrokům soudu je možno podat odvolání do 4 týdnů. 

Na základě uvedeného rozhodnutí byla všechna tři umělecká díla převezena zpět do České republiky za 
asistence kurátorů Národní galerie Praha a Moravské galerie Brno. 

24. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s bavorským ministerským předsedou 

 Dne 24. listopadu 2011 se v Černínském paláci uskutečnila pracovní snídaně prvního místopředsedy 
vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga s bavorským ministerským předsedou 
Horstem Seehoferem.  

Hlavními tématy rozhovoru byly česko-bavorská přeshraniční spolupráce a aktualní témata evropské 
politiky.  

24. 11. 2011  

Náměstek T. Dub se sešel se zástupci AOBP 

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dne 23. listopadu 2011 sešel na pracovní snídani 
se zástupci vedení Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) a řadou 
představitelů společností činných ve výrobě a zahraničním obchodu vojenským a speciálním 
materiálem.  

Cílem schůzky bylo posoudit současný stav vzájemné spolupráce a možnosti interakce mezi vývozci, 
ministerstvem a zastupitelskými úřady v zahraničí. Náměstek Dub zhodnotil význam podpory exportu 
ze strany státu a zdůraznil roli MZV v oblasti podpory i kontroly vývozu bezpečnostního materiálu. 
Prezident a výkonný ředitel AOBP Jiří Hynek i další účastníci schůzky ocenili podstatné zlepšení 
spolupráce s MZV a zastupitelskými úřady v zahraničí v posledním období a seznámili náměstka Duba 
a zástupce příslušných odborů MZV s konkrétními domácími či zahraničními bariérami a možnostmi 
jejich řešení. Přítomní se shodli na potřebě pokračovat v hlubší koordinaci mezi státními institucemi a 
producenty a vývozci vojenského a speciálního materiálu, výměny informací při prosazování českých 
ekonomických zájmů v zahraničí i při dodržování mezinárodních závazků České republiky. 

 

 

 

 



24. 11. 2011  

Konference „Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích“ 

Dne 22. listopadu 2011 se v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila pod 
záštitou náměstka ministra zahraničních věcí pana Tomáše Duba konference na téma „Finanční 
podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích“.  

Konferenci pořádala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, společně 
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR. Na konferenci vystoupili po úvodním proslovu pana náměstka Duba pan Tomáš Zídek, náměstek 
ministra financí a pan Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Poté následovaly další 
prezentace zástupců státní správy ČR a zahraničních institucí, činných v oblasti financování 
rozvojových projektů (Evropská investiční banka a Evropská asociace rozvojově – investičních institucí 
EDFI). Hlavními cíli konference bylo přispět k prohloubení informovanosti zástupců státní správy i 
soukromého sektoru České republiky o nových možnostech financování rozvojových projektů a  
o otázkách spojených s praktickou komerční návazností bilaterálních a multilaterálních rozvojových 
projektů. Jako doprovodná akce se v prostorách MZV uskutečnila výstava fotografií z rozvojových 
projektů, realizovaných českými podnikatelskými subjekty. 

24. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal místopředsedu vlády Státu Izrael 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 24.listopadu 
2011 místopředsedu vlády a ministra pro strategické záležitosti Státu Izrael Moshe Ya´alona.  

Hlavními tématy jednání byly bilaterální vztahy obou států, bezpečnostní situace na Blízkém východě a 
její případný dopad na Izrael, blízkovýchodní mírový proces a vztahy EU – Izrael. 

Oba vicepremiéři dne 23. listopadu zahájili 2011 Česko – izraelské fórum. Expertní česko – izraelské 
setkání navázalo na společné prohlášení vlád České republiky a Státu Izrael o posílení spolupráce, 
zejména v oblasti vědeckotechnické, výzkumu, vývoje a inovací, které podepsali premiéři obou zemí. 
Hlavním tématem byla euroatlantická strategie pro Blízký východ. 

25. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal státní tajemnici San Marina 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 25. listopadu 
2011 státní tajemnici zahraničních a politických věcí San Marina Antonellu Mularoni v Černínském 
paláci.  

Jednalo se o historicky první oficiální návštěvu sanmarinského tajemníka pro zahraniční a politické 
věci České republiky a uskutečnila se u příležitosti 20. výročí navázání diplomatických vztahů. 
Hlavními tématy jednání byly bilaterální vztahy obou států, unijní a multilaterální otázky. 

V rámci návštěvy byla podepsána Dohoda o výměně daňových informací. 

25. 11. 2011  

11. neformální lidskoprávní seminář ASEM 

Ve dnech 23. – 25. listopadu 2011 MZV ČR hostilo neformální asijsko-evropský seminář o lidských 
právech, který se věnoval tématu „Národní a regionální lidskoprávní mechanismy“. Hlavním cílem 
letošního, v pořadí 11. semináře bylo umožnit otevřený dialog na téma budování národních a 
regionálních mechanismů. Seminář se zaměřil na sdílení zkušeností a formulaci neformálních 
doporučení k posílení těchto mechanismů v Asii i v Evropě.  

Semináře se zúčastnilo celkem 111 zástupců členských zemí ASEM, z poloviny nominovaných vládami 
a z poloviny představitelů občanské společnosti, akademiků a představitelů lidskoprávních institucí 
z obou regionů. Zahájení se zúčastnila řada velvyslanců a zástupců diplomatických misí v ČR. 

Slavnostní zahájení semináře dne 23. listopadu otevřel výkonný ředitel Asijsko-evropské nadace, 
velvyslanec Michel Filhol, a I. náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider, který se ve svém 
projevu věnoval rovněž lidskoprávním prioritám české zahraniční politiky. Následně s hlavními 
projevy vystoupili Brian Burdekin AO, zvláštní poradce Vysoké komisařky OSN pro lidská práva ve věci 
národních lidskoprávních institucí a hostující profesor na Raoul Wallenberg Institute, a Rafendi 
Djamin, předseda Mezivládní komise pro lidská práva ASEAN. Na ně navázala dvojce hlavních 
zpravodajů, Kieren Fitzpatrick, ředitel Asijsko-pacifického fóra národních lidskoprávních institucí, a 



Michael O’Flaherty, hlavní komisař Komise pro lidská práva v Severním Irsku a místopředseda Výboru 
OSN pro lidská práva. Již aktivní reakce účastníků semináře na úvodní plenární část slibovala živou 
diskusi následující den (24. listopadu) ve 4 tématických pracovních skupinách: 

·        národní mechanismy lidských práv; 

·        regionální mechanismy lidských práv; 

·        procedurální efektivita regionálních mechanismů lidských práv; 

·        víceúrovňová architektura lidskoprávních mechanismů. 

Česká republika program doplnila dne 25. listopadu o dvouhodinovou panelovou diskusi na téma 
"Přechod k novému právnímu řádu v ČR, se zaměřením na budování národního systému na ochranu 
lidských práv". Panelisty byli vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, vedoucí 
Kanceláře veřejného ochránce práv Filip Glotzmann, soudce krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl, 
profesor Pavel Šturma, proděkan PF UK, a paní Michaela Tetřevová z nevládní organizace Liga 
lidských práv. Díky zaměření jednotlivých vystoupení a otevřenosti panelisté vzbudili mezi účastníky 
semináře velmi pozitivní ohlas, potvrzený následnou bohatou diskusí. 

Neformální semináře ASEM o lidských právech se konají střídavě v Evropě a v Asii již od založení 
Asijsko-evropské nadace (ASEF) v roce 1997. Letošní akce byla pořádána Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR ve spolupráci s ASEF, francouzským Ministerstvem zahraničních věcí, Institutem Raoula 
Wallenberga (v zastoupení švédského Ministerstva zahraničních věcí) a filipínským Ministerstvem 
zahraničních věcí. Příští seminář se bude konat v červnu 2012 v Soulu. 

25. 11. 2011  

Do Zambie odjel zvláštní zmocněnec MZV 

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR – náměstek ministra JUDr. Vladimír Galuška 
dnes ukončil všechna naplánovaná jednání v zambijském hlavním městě Lusaka.  

Náměstek Galuška přicestoval do Zambie na základě pověření Ministra zahraničních věcí ČR pana 
Karla Schwarzenberga, aby jednal s místními vrcholnými představiteli o možnostech pomoci třem 
českým státním občanům zadržovaným v Zambii z důvodu údajné špionáže. 

V rámci svých jednání se náměstek Galuška setkal s vysoce postavenými představiteli ministerstev 
zahraničních věcí a vnitra a dále i s představiteli justice a se zahraničními diplomaty, kteří v Zambii 
působí. Pan náměstek osobně předal na ministerstvu zahraničí originál dopisu prezidenta České 
republiky Václava Klause adresovaný zambijskému prezidentovi Michaelu Satovi. Během své cesty se 
rovněž sešel se třemi zadržovanými Čechy a předal jim důležité léky, české časopisy a další věci osobní 
potřeby. 

Trestní spisy týkající se našich občanů musí být nejdříve zaregistrovány u Vrchního soudu pro věci 
trestní. Převzetí a zaregistrování spisů provádí na počátku každého měsíce kolegium soudců. Až poté, 
kdy budou spisy zaregistrovány,  je možné očekávat formální kroky zambijské strany. 

Náměstek Galuška byl při jednáních ujištěn, že Zambii jde o zachování dobrých vztahů s Českou 
republikou a o brzké vyřízení případu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR bude pokračovat v kontaktu 
se zambijskou stranou i se třemi zadrženými Čechy a bude nadále pokračovat ve svém úsilí 
směřujícímu k jejich co nejrychlejšímu návratu zpět do ČR. 

27. 11. 2011 

Ministr K. Schwarzenberg poblahopřál ukrajinské exprezidentce  

Vězněná ukrajinská expremiérka Julija Tymošenko (51) stále pobývá v cele, a navíc na tom není dobře 
zdravotně. Západní politici se snaží bývalou premiérku podpořit alespoň posíláním blahopřání a 
odsuzováním jejího pronásledování. Přidal se k nim i český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, 
který vězněné představitelce ukrajinské opozice napsal dopis. „Pan ministr chtěl především paní 
Tymošenko poblahopřát k narozeninám a popřát jí brzkého uzdravení,“ řekl mluvčí ministerstva Vít 
Kolář.  

28. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal předsedu vlády Gruzie 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském 
paláci předsedu vlády Gruzie Niku Gilauriho.  



29. 11. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg na pracovní návštěvě Dánska 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve dnech 
28. -29. listopadu 2011 pracovní návštěvu Dánska. Setkal se s ministrem zahraničních věcí Villym 
Søvndalem.  

Oba politici během jednání reagovali na zprávu o napadení zastupitelského úřadu Velké Británie v 
Íránu. Společně ostře odsoudili útok v Teheránu a vyzvali íránské autority k povinnosti dodržovat 
Vídeňskou úmluvu. Vyzvali též k neodkladným krokům k osvobození všech britských diplomatů a  
k zajištění ochrany velvyslanectví. 

Hlavními tématy rozhovoru byla evropská politika vzhledem k nastávajícímu předsednictví Dánska  
v Radě EU. ČR a Dánsko mají v hospodářské i politické oblasti mnoho společného: jsou otevřené 
ekonomiky, exportně navázané na evropské trhy, především Německo. Obě země přitom nejsou členy 
eurozóny. Podobný pohled proto oba ministři měli na řadu evropských témat. Zabývali se také 
vzájemnými obchodními vztahy ČR a Dánska, Východním partnerstvím, situací na Blízkém Východě, 
Afghánistánu a agendou nadcházející ministeriády NATO a summitu v Chicagu. 

S ministrem pro evropské záležitosti Nicolaiem Wammenem jednal o aktuální situaci v eurozóně, 
víceletém finančním rámci včetně revize kohezní politiky, nadcházejícím předsednictví Dánska v Radě 
EU, energetické politice Evropské unie, Schengenském systému, rozšiřování EU a dalších tématech. 
Ministr Schwarzenberg se také setkal s předsedou dánského parlamentu Mogensem Lykketoftem a 
členy Výboru pro evropské záležitosti. 

30. 11. 2011  

Česká republika pomůže Libyi   

Česká republika přijme pět zraněných libyjských pacientů v rámci pokračování Programu 
humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC), a to na návrh prvního 
místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.  

Pacienti budou vybráni ve spolupráci českého velvyslanectví v Tripolisu, zúčastněných tripoliských 
nemocnic a českého lékaře, vyslaného do Libye Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. K přepravě do 
ČR by mělo dojít v polovině prosince 2011. 

Program MEDEVAC spravují společně Ministerstvo vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví a obrany. 
Vznikl v roce 1993 jako reakce na válečný konflikt v Bosně a Hercegovině následovaný válečným 
konfliktem v Kosovu. Je určen zejména pro vážně nemocné děti z válkou postižených oblastí, kterým 
není možné zajistit léčbu v místních podmínkách. 

 

prosinec 2011 

2. 12. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg přijal tureckého ministra pro záležitosti EU 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 2. prosince 2011 
v Černínském paláci tureckého ministra pro záležitosti EU a hlavního vyjednavače Egemena Bagise.  

Hlavním tématem jednání bylo zhodnocení současného stavu vztahů EU – Turecko a aktuální otázky 
přístupových jednání. Dále byly diskutovány aktuální otázky bilaterálních česko – tureckých vztahů.  

5. 12. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg na Mezinárodní konferenci k Afghánistánu 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil 
Mezinárodní konference k Afghánistánu v Bonnu.  

Mottem bonnské konference k budoucí asistenci mezinárodního společenství v Afghánistánu je Od 
tranzice k desetiletí transformace. Před deseti lety byly právě v Bonnu položeny základy pro vytvoření 
právního a demokratického státu, Islámské republiky Afghánistán. 

V Bonnu se nyní sešlo více než sto delegací, které řešily tři okruhy témat vztahujících se k budoucímu 
vývoji v Afghánistánu a zapojení mezinárodní komunity: civilní aspekty tranzice do roku 2014, 



zajištění politické a ekonomické stability a dlouhodobé závazky mezinárodního společenství vůči 
Afghánistánu po roce 2014. 

Ministr Schwarzenberg na konferenci potvrdil závazky naší země, která je připravena podporovat 
rozvoj a výstavbu Afghánistánu i po roce 2014. Česká republika splní svůj díl odpovědnosti a bude 
hledat řešení, aby zajistila pokračování pomoci obyvatelům, neoslabila jejich důvěru a také nepřišla  
o dosud dosažené výsledky. Uvedl zároveň, že existuje řada překážek, protože tranzice bude mít značný 
vliv na rozvojovou činnost v oblastech, které jsou na práci provinčních rekonstrukčních týmů závislé. 

7. 12. 2011  

Česká republika navázala diplomatické styky s Bhútánem 

Stálá představitelka ČR při OSN, E. Hrdá, podepsala dne 2. 12. 2011 se stálým představitelem Bhútánu 
při OSN v České národní budově v New Yorku Společné komuniké o navázání diplomatických styků 
mezi oběma státy.  

ČR se tak stala prvním státem východoevropské skupiny v rámci OSN, který ustavil diplomatické styky 
s tímto královstvím. Jak uvedla bhútánská strana v neformálním rozhovoru, Bhútán dosud nenavázal 
diplomatické styky s žádným ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Bhútánská strana informovala, 
že v Evropě má své diplomatické mise v Ženevě a Bruselu, předpokládá proto, že pro ČR bude (tak jako 
pro ostatní členy EU) příslušný jejich bruselský velvyslanec. 

8. 12. 2011  

Delegace ČR se zúčastnila 4. Fóra o efektivnosti rozvojové spolupráce 

Ve dnech 29. 11. - 1.12. 2011 se delegace ČR vedená náměstkem ministra zahraničních věcí Tomášem 
Dubem zúčastnila 4. Fóra na vysoké úrovni o efektivnosti rozvojové spolupráce (4th High Level Forum 
on Aid Effectiveness) v jihokorejském Pusanu.  

Za hlavní přínos fóra lze označit zapojení nově se rozvíjejících zemí a privátního sektoru do procesu 
globální rozvojové spolupráce a vytvoření nového Globálního partnerství pro efektivnost rozvoje. 

Na závěr třídenního jednání byl přijat dokument nazvaný „Pusanské partnerství pro efektivnost 
rozvoje“, který definuje nové principy spolupráce mezi donorskými a přijímajícími zeměmi s cílem 
zajistit vyšší kvalitu poskytované zahraniční pomoci na ose Sever-Jih a Jih-Jih, a to na partnerském 
základě a sdílené odpovědnosti obou stran.  Závěry fóra byly pozitivně hodnoceny jak rozvojovými 
zeměmi, tak i občanskými organizacemi, které se aktivně angažují v poskytování zahraniční pomoci. 

Delegaci ČR se podařilo prosadit v rámci koordinované politiky EU naši národní pozici. Náměstek 
Tomáš Dub aktivně vystoupil v rámci tématického celku, zaměřeného na vyšší zapojení soukromého 
sektoru do rozvojové spolupráce. V průběhu vystoupení mimo jiné zmínil transformační zkušenosti 
České republiky a dalších nových členských zemí EU z doby obnovy demokratického politického 
systému a přechodu od centrálně plánované ekonomiky k tržní. Rozvojovým zemím nabídl předávání 
českého know-how například v oblasti ekonomické transformace, privatizace, administrativních 
reforem, daňového systému a budování tržního prostředí. 

8. 12. 2011 

Ministr K. Schwarzenberg v Bruselu 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil 
Formálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu. 

9. 12. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg schválil poskytnutí humanitární pomoci 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg schválil poskytnutí humanitární pomoci ve výši  
2,5 mil. Kč pro afghánské uprchlíky v Íránu. Pomoc, která bude realizována prostřednictvím UNHCR, 
navazuje na příspěvek ČR z roku 2010, za nějž byla zajištěna přístřeší pro afghánské uprchlické rodiny.  

Dále ministr Schwarzenberg schválil poskytnutí humanitární pomoci ve výši 2,5 mil. Kč pro 
obyvatelstvo Jemenu, které vzhledem k dlouhodobě nestabilní situaci v zemi strádá podvýživou. 
Pomoc bude realizována prostřednictvím UNICEF. 

Ministr schválil také poskytnutí humanitární pomoci ve výši 2,5 mil. Kč pro uprchlíky i obyvatele 
Palestinských autonomních území, a to v rámci humanitárních programů UNRWA. 



9. 12. 2011  

Ministerské zasedání Rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

Dne 6. – 7. 12. 2011 se uskutečnilo zasedání 18. Ministerské Rady OBSE ve Vilniusu. I přes snahu jinak 
úspěšného litevského předsednictví OBSE se nepodařilo schválit několik důležitých rozhodnutí, 
především v oblasti lidských práv.  

Českou republiku zastupoval na zasedání náměstek ministra zahraničních věcí p. Jiří Schneider, který 
ve svém vystoupení označil litevské předsednictví OBSE za úspěšné, připomněl, že od summitu  
v Astaně nedošlo k žádnému posunu v řešení klíčových otázek zejména v oblasti lidských práv, naopak 
se lidskoprávní závazky dále porušovaly, nejviditelněji v Bělorusku. 
ČR opakovaně upozorňuje, že tato oblast je pro nás prioritní a proto jsme v úvodním projevu také 
podpořili činnost všech institucí OBSE (Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva – ODIHR, 
Úřad vysokého komisaře pro národnostní menšiny – HCNM i představitelku pro svobodu médií - 
RFoM).  
Na základě intenzivních jednání ve Vídni a ve Vilniusu se podařilo nalézt konsensus k rozhodnutí  
o posílení mechanismů včasného varování, mediační role OBSE a post-konfliktního uspořádání. Dále  
k posílení spolupráce s Afghánistánem a partnerskými zeměmi OBSE. Členské státy se také shodly na 
další spolupráci v dopravě a v boji proti obchodování s lidmi. V neposlední řadě bylo schváleno také 
rozhodnutí o zvýšení efektivity v boji s nadnárodními hrozbami a spolupráci na propagaci rovných 
příležitostí pro ženy v ekonomické oblasti. Ministři zahraničních věcí OBSE také souhlasili s možností 
přijmout v budoucnu Mongolsko jako 57. členský stát OBSE. 

Na závěr ministerského zasedání byla vyhlášena tichá procedura na schválení předsednictví Švýcarska 
v roce 2014 a Srbska v roce 2015. ČR obě tyto země podporuje. 

Evropská unie vyjádřila v závěru zasedání zklamání nad tím, že se nepodařilo přijmout žádné 
rozhodnutí v lidskoprávní oblasti. Několik účastnických států OBSE, v čele s Ruskem, totiž zablokoval 
přijetí všech ministerských rozhodnutí v tzv. třetí dimenzi OBSE (lidská práva). 

12. 12. 2011  

Náměstek ministra T. Dub v Libyi 

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub navštívil dne 12. prosince 2011 Tripolis. Cestoval 
do země v rámci humanitární mise a projednal s libyjskou stranou další formy pomoci a účast českých 
firem na obnově a rekonstrukci země.  

Do ČR přicestoval z Tripolisu spolu se zraněným pacienty, jimž česká vláda poskytla přepravu a 
následnou léčbu v Česku v rámci pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel (MEDEVAC). Celkem pět dospělých pacientů bylo vybráno ve spolupráci českého 
zastupitelského úřadu v Tripolisu s libyjskou vládou, s místními nemocnicemi a českým lékařem 
vyslaným do Libye Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Aktivity české vlády se ovšem dále 
primárně soustřeďují na pomoc libyjským občanům přímo v Libyi, což je z dlouhodobého hlediska 
účinnější.  
Program doposud sloužil k léčbě vážně nemocných dětí z válkou či jinými krizemi postižených oblastí, 
kterým nebylo možné zajistit léčbu v místních podmínkách. Do ČR se už v rámci programu dostalo  
v létě 5 dětských pacientů k operaci a následné léčbě. 

14. 12. 2011  

Náměstek T. Dub přijal náměstka ministra zahraničí Iráku 

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přijal v Černínském paláci 1. náměstka 
Ministerstva zahraničních věcí Iráku Labeeda Majeeda Abbawiho.  

14. 12. 2011  

Náměstek J. Schneider ve Velké Británii 

První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří Schneider 
v rámci bilaterálních konzultací v Londýně jednal s ministrem pro evropské záležitosti a NATO 
Davidem Lidingtonem.  

S britským ministrem pro evropské záležitosti Davidem Lidingtonem hovořil Jiří Schneider o situaci  
v eurozóně a perspektivách jejího vývoje a o budoucnosti evropské integrace. Probrali také Evropskou 
politiku sousedství, zejména Východní partnerství. 



16. 12. 2011  

Podpis Dohody o pracovní dovolené mezi Českou republikou a Korejskou republikou 

Dne 19. prosince 2011 se v Černínském paláci uskutečnil podpis Dohody mezi vládou České republiky a 
vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené. Dohoda byla podepsána prvním 
místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem a velvyslancem 
Korejské republiky v ČR Gabrielem Oh. 

Sjednání této Dohody umožní mladým lidem ve věku od 18 do 30 let uskutečnit poznávací pobyt  
v délce až 1 rok na území státu druhé smluvní strany a v jeho průběhu pracovat, a tak získat finanční 
prostředky ke krytí části nákladů spojených s pobytem. Primárním cílem Dohody je cestování a 
poznávání druhé země, přičemž případné zaměstnání je pouze vedlejším účelem pobytu. 

V současné době jsou občané obou států při vstupu na území druhého státu pro pobyt v trvání do tří 
měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti. 
Sjednání Dohody má usnadnit občanům obou států získání dlouhodobého víza včetně možnosti 
vykonávat na území druhého státu krátkodobá zaměstnání. 

Korejská republika je turisticky přitažlivou zemí a ze strany mladých lidí z ČR lze očekávat zájem  
o využívání možností, které by Dohoda nabízela. Lze očekávat zintenzivnění stávající spolupráce a 
vazeb, především v kulturní a školské oblasti. 

Dohoda má v České republice charakter prezidentské smlouvy. Z tohoto důvodu podléhá po svém 
podpisu ratifikaci prezidentem republiky, k níž je třeba souhlasu obou komor Parlamentu ČR. Vstup  
v platnost lze předpokládat v průběhu roku 2012. Žádosti o vízum podle této Dohody budou moci čeští 
občané podávat na Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, korejští občané na Velvyslanectví České 
republiky v Soulu. 

Podobné dohody o pracovní dovolené má Česká republika sjednány s Kanadou a Novým Zélandem. 

22. 12. 2011  

Humanitární pomoc Filipínám 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg schválil humanitární 
pomoc Filipínám ve výši 1,7 mil. Kč.  

Tato pomoc bude poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a bude věnována na obnovu po víkendových bleskových povodních v provincii Mindanao, 
jež způsobily smrt více než 1000 lidí a zbavily přístřeší desetitisíce lidí. 

Filipíny se rovněž potýkají s následky rozsáhlých podzimních povodní, které po sérii tajfunů a 
tropických bouří postihly až 4 miliony lidí. Pomoc České republiky bude zaměřena jak na poskytnutí 
dočasných přístřeší a pokrytí základních potřeb, tak na zlepšování připravenosti na další katastrofy. 

22. 12. 2011  

Ministr K. Schwarzenberg telefonoval zadrženým do Zambie 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se dnes telefonicky 
spojil se třemi českými občany zadrženými v Zambii, panem Cetelem, Coufalem a Vebrem.  

„Neztrácejte nervy a naději, určitě se to podaří“, řekl jim ministr a ubezpečil je o stálé snaze MZV  
o jejich brzký návrat domů. „Chtěl jsem jim, vzhledem k okolnostem, popřát požehnané Vánoce a 
ujistit je, že na ně ani v období svátků nezapomeneme“. 
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5. 10. 2011  

Představitel Konference evropských církví Rüdiger Noll navštívil ČCE 

Rüdiger Noll, ředitel komise Církev a společnost Konference evropských církví, navštívil ústředí 
Českobratrské církve evangelické a hovořil se synodním seniorem Joelem Rumlem. Rozhovoru se 
účastnil rovněž Gerhard Frey-Reininghaus, tajemník pro ekumenu a vnější vztahy a Jan Dus, ředitel 
střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. 

Témata, kterých se rozhovor dotkl, byla pestrá. Od konstatování, že vzájemné obohacování neproudí 
jen směrem ze západu na východ, ale často opačným směrem, přes situaci v české ekumeně a její 
výhledy, přes problémy s menšinami, až po srovnání situace církví v České republice se situací v Polsku 
a Maďarsku v rámci sjednocující se Evropy. 

Rüdiger Noll je vysokým představitelem Konference evropských církví (KEK/CEC). Ze své pozice 
nabídl konzultace a debatní fóra na různá aktuální témata, která by KEK mohl podle potřeby pomoci 
zorganizovat. Konkrétní podobu nabývají konzultace církevních právníků, kteří řeší mnohdy podobné 
problémy. Plodná by mohla být jejich spolupráce v rámci Viszegrádu i celé Evropské unie. 

Rovněž na poli ekumeny a vztahů s ostatními církvemi v České republice by bylo možné pod hlavičkou 
KEKu uspořádat konferenci s širší mezinárodní účastí, od které by si Rüdiger Noll sliboval nové 
pohledy zvenčí a impulzy z mezinárodní ekumeny. 

7.10. 2011 

Starostové z Bavorska v Karlovarském kraji  

Na pozvání Euregia Egrensis zavítali do Karlovarského kraje starostové obcí ze sousedního Bavorska. 
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje byli seznámeni se specifikami našeho regionu a činnostmi, 
které úřad zajišťuje. 

 „Diskutovali jsme o budoucích dopravních spojeních, energetické koncepci a výstavbě větrných 
elektráren. Bavorští starostové usilují zejména o co nejkratší silniční spojení do sousedních obcí  
v příhraničních oblastech,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.  

Dalším tématem bylo zdravotnictví, kde se potýkají s obdobnými problémy jako Česká republika. 
Jedním z nich je stárnutí praktických lékařů a jejich postupný úbytek zejména v malých obcích. 
„Přeshraniční spolupráce v této oblasti je ale velmi obtížná, do řešení této situace by se musela 
aktivně zapojit Evropská unie,“ vysvětlil náměstek Navrátil.  

Starostové byli rovněž informováni o plánovaném projektu výstavby vědeckotechnického parku, který 
by mohly využívat i jejich firmy a vědecko-výzkumné organizace. 

10. 10. 2011 

ADRA pomáhá lidem bez přístřeší po zemětřesení a tsunami v Japonsku 

Český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg během své oficiální návštěvy Japonska zavítal 
v sobotu 8. října i na místa, která byla postižena březnovým zemětřesením a vlnou tsunami. 
V doprovodu české velvyslankyně v Japonsku Kateřiny Fialkové a japonského velvyslance v ČR Toshio 
Kunikaty si ministr prohlédl také dočasná obydlí ve městě Yamamoto, která jsou vybavována mimo 
jiné z výtěžku veřejné sbírky humanitární organizace ADRA. 

ADRA ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku hned 
druhý den po katastrofě. K dnešnímu dni se na kontu sbírky sešlo 18,5 milionu korun. Z těchto 
prostředků jsou spolufinancovány projekty, které prostřednictvím své japonské pobočky realizuje 
mezinárodní síť organizace ADRA. Ve městě Yamamoto, které Karel Schwarzenberg navštívil, ADRA 
po 120 dní provozovala jídelnu pro zaměstnance místní samosprávy a pro dobrovolníky, kteří se 
podíleli na odstraňování škod. Nyní zde ADRA vybavuje dočasná obydlí stavěná japonskou vládou pro 
ty, kteří přišli o střechu nad hlavou. Každá domácnost je vybavena kuchyňskými a hygienickými 
potřebami, čisticími prostředky, matracemi a přikrývkami. Stejná obydlí ADRA vybavuje rovněž ve 
městech Watari a Higashi Matsushima. 



 „Bohudíky čeští občané věnovali podstatné částky k tomu, aby se to tu obnovilo. Když vidím, že ti 
lidé mají buňky, které jsou námi zařízené a vybavené, aby v nich mohli delší dobu žít, mám z toho 
ohromnou radost,“ řekl ministr Schwarzenberg během návštěvy v Yamamoto pro Český rozhlas. 

„Jsem rád, že se v tak krátkém čase podařilo navázat spolupráci s kanceláří ADRA v Japonsku, 
jejímž prostřednictvím můžeme pomáhat místním lidem – například tím, že do konce roku vybavíme 
4 500 dočasných obydlí. Zvažujeme také podporu psychosociální pomoci, která je obvykle po 
takových katastrofách nutná,“ doplnil ředitel ADRA ČR Jan Bárta. 

Oblasti okolo města Yamamoto byly vždy známé pěstováním jahod. Plantáže však byly vlnou tsunami 
zcela zničeny a mnoho lidí tak přišlo o práci. Projekty na obnovu zdrojů obživy jsou tedy další 
možností, jak místním lidem pomoci. 

10. 10. 2011 

Hejtmani ČR a zástupci slovenských krajů jednali v Bruselu  

Ve dnech 10. až 12. října 2011 se uskutečnila pracovní cesta hejtmanů v čele s předsedou Rady Asociace 
krajů ČR Michalem Haškem do Bruselu na OPEN DAYS 2011, kde se již tradičně otevřely dveře 
evropských institucí a uskutečnil se cyklus seminářů, diskusních setkání a přednášek pod záštitou 
Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu.  

Akce, které se účastní hejtmani českých a moravských krajů, má podtitul "Investice do budoucnosti 
Evropy: regiony a města se angažují ve prospěch inteligentního a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění".  

Open Days se nesly ve znamení diskuze k politice soudržnosti na období po roce 2013 a mluvilo se 
především o rozsahu, trvání a prioritách nadcházejícího víceletého finančního rámce. Řešily se však i 
otázky jako jsou výzkum a inovace, „Digitální Evropa“, spolupráce v oblasti klimatu, regionální a 
místní strategie zaměstnanosti nebo boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
Workshopy a diskuse byly dále zaměřeny na to, jak zvýšit úspěšnost politiky soudržnosti v současném 
období a po roce 2013. Mezi klíčová témata patří přechod od grantů k úvěrům, větší zaměření na 
výsledky, průběžné hodnocení a nové metody hodnocení nebo jak zajistit viditelnost regionální politiky 
EU pomocí výsledků a projektů. 

V rámci výjezdního zasedání Asociace krajů ČR v Bruselu měli hejtmané možnost setkat se 
s eurokomisařem pro interinstitucionální vztahy panem Marošem Ševčovičem, eurokomisařem pro 
regionální politiku panem Johannesem Hahnem a eurokomisařem pro rozšíření a politiku sousedství 
Štefanem Fülem a také byli přijati velvyslankyní ČR Milenou Vicenovou. Hejtmani představili členům 
evropské komise dosavadní vynikající výsledky práce krajů v oblasti fondů EU a diskutovali s nimi 
podobu nových priorit kohezní politiky pro roky 2014 – 2020.  

10. 10. 2011 

V Praze skončil kongres CEEC 

Ve dnech 7 - 8. října 2011 se uskutečnil kongres Evropské komise pro katolickou výchovu 
(CEEC). Kongres se konal v pražském hotelu Pyramida a pozvání na něj přijalo 35 delegátů z 23 
evropských zemí. Na přípravě spolupracoval Sekretariát CEEC se Sekcí církevního školství ČBK.  

Kromě odborného programu byli účastníci přijati pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, 
prohlédli si arcibiskupský palác, Strahovský klášter a katedrálu svatého Víta. Arcibiskup Dominik 
Duka během audience ocenil podporu CEEC katolických škol v Evropě a vyjádřil potěšení, že i Česká 
republika je v organizaci zastoupena. Mimo jiné připomněl, že zakladatel katolického školství v USA, 
svatý Jan Nepomuk Neumann, je rodákem z české Šumavy.  

Evropská komise pro katolickou výchovu (CEEC) je nezisková organizace založená v roce 1974, která 
zastřešuje 27 členských zemí západní, střední a východní Evropy. V současné době reprezentuje 30 
500 škol a 7 500 000 studující mládeže, sídlo má v Bruselu.  

12. 10. 2011 

Hejtman kraje Vysočina se setkal s představiteli Dolního Rakouska 

Hejtman Kraje Vysočina se v Bruselu setkal s ministryní pro regionální politiku dolnorakouské vlády 
paní Barbarou Schwarz a navštívil novou kancelář Kraje Vysočina v Bruselu. Kraj Vysočina společně  
s partnerským regionem Dolní Rakousko a dalšími regiony aktivními v přeshraniční spolupráci 
připravil seminář na téma přeshraniční zdravotní péče.  



17. 10. 2011 

Ústecký kraj diskutoval o přeshraniční spolupráci v Českosaském Švýcarsku 

V pátek 14. října 2011 se v saském Bad Schandau odehrálo diskusní setkání zástupců Saska a 
Ústeckého kraje nad tématy přeshraniční spolupráce, společných projektů a rozvoji cestovního ruchu. 
Ústecký kraj zastupoval radní Radek Vonka, do jehož kompetence spadá regionální rozvoj, cestovní 
ruch a evropské projekty. Za Svobodný stát Sasko byl přítomen poslanec Klaus Brähmig. 

Mezi dalšími hosty byl Jörg Mühlberg ze Saské rozvojové banky, dále zástupci Turistického svazu 
Saské Švýcarsko a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a řada dalších osobností, které se 
aktivně podílejí na realizaci a fungování společných přeshraničních projektů. 

„Mohu upřímně říci, že Saské Švýcarsko je náš dlouholetý a stabilní partner v řadě úspěšných 
projektů.  Proto jsem rád, že můžeme společně zrekapitulovat ukončené projekty a zhodnotit ty, které 
stále běží,“ řekl radní Radek Vonka. 

Mimo představení projektů zaměřených zejména na rozvoj cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku 
byly zmíněny návrhy na zefektivnění a zjednodušení administrace projektů podpořených programem 
Ziel3/Cíl3 u Saské rozvojové banky. Časová náročnost a složitý administrativní proces znamená pro 
žadatele velké komplikace a zátěž při snaze získat finanční podporu. Ústecký kraj nabídl zajištění 
platformy pro příjem připomínek a námětů na zjednodušení celého procesu.  

Česká i saská strana jsou přesvědčeny o tom, že i v dalším programovém období budou rozvíjet své 
aktivity, udržovat vzájemné kontakty a společně zlepšovat rozvoj přeshraničního regionu. 

18. 10. 2011 

Konference „Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“ 

V Ostravě se uskutečnila konference „Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“, která byla 
tématicky zaměřená na vznikající strategii rozvoje spolupráce na česko-polském pohraničí a především 
také na vznikající Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA, jehož zakládajícími členy jsou 
Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Opolské vojvodství a Žilinský samosprávný kraj. 

Konference byla organizována v rámci projektu „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí 
Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“, který je spolufinancován z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. 

Konference se účastnilo bezmála 90 osob z České i Polské republiky, mezi kterými byli především 
zástupci regionálních samospráv, měst a obcí, euroregionů či univerzit. Hosté byli seznámeni s tvorbou 
společné strategie rozvoje partnerských regionů na česko-polské hranici a byly jim představeny návrhy 
aktivit, které by v rámci této strategie mohly být v budoucnu realizovány. Ty se týkají především 
zvyšování kvality ovzduší v regionech, podpory malého a středního podnikání v česko-polském 
pohraničí nebo kupříkladu propojení marketingu turistických stezek. Je ale potřeba podotknout, že 
práce na tvorbě strategie stále pokračují a celý dokument by měl být dokončen v březnu 2012. 

20. 10. 2011 

Návštěva zástupců Českobratrské církve evangelické na Ukrajině 

Celocírkevní kazatel pro sbory ve východní Evropě Petr Brodský se v úterý 18. října vydal na pracovní 
cestu do sborů na Ukrajině spolu s dalšími zástupci Českobratrské církve evangelické.  

Z Ukrajiny Petr Brodský pokračoval do rumunského Banátu, kde v neděli 30. října cestu zakončil 
bohoslužbami. 

21. 10. 2011 

Karlovarský kraj chce spolupracovat s Vogtlandskem a Hofskem  

Na téma studií možností spolupráce přes hranice jednali na Krajském úřadě v Karlových Varech 
nejvyšší představitelé tří územně správních celků: Karlovarského kraje a regionů Vogtland a Hof. Jak 
bylo dohodnuto, Karlovarský kraj se ujme role lídra v přípravě projektů na financování studií. 

„Ať se jedná o oblast infrastruktury, ekonomiky či cestovního ruchu, naše regiony mají mnoho 
společného, co lze ještě dále prohlubovat,“ uvedl zemský rada Landkreis Hof Bernd Hering. Stejného 
názoru byly i jeho dva protějšky. Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného je ale důležité, 
aby studie nevznikaly takříkajíc od stolu. „Předpokládám, že do zpracování studií budou zapojena 
města a další subjekty,“ řekl hejtman.  



Zemský rada Vogtlandkreis Tassilo Lenk poznamenal, že počítá s využitím Fondu malých projektů. 
„Záleží na nás, jak projekty připravíme. Peníze na ně jsou,“ doplnil.  

Schůzky se zúčastnil také starosta Chebu Pavel Vanoušek, který garantoval zájem města na spolupráci. 
Zdůraznil ale, že komplexní rozvíjení vztahů je možné až po dořešení dopravního propojení regionů.  

Právě v Chebu by se na konci listopadu měla uskutečnit další schůzka zástupců všech tří stran, po níž 
by měl být stanoven termín slavnostního jednání představitelů Karlovarského kraje, Landkreis Hof a 
Vogtlandkreis za účasti médií. 

21. 10. 2011 

Eurokomisař pro životní prostředí návštívil Moravskoslezský kraj 

V pátek 21. října 2011 navštívil Moravskoslezský kraj komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik, 
který se nejen zúčastnil slavnostního aktu uvedení účinnějších filtrů pro odprášení části hutě akciové 
společnosti ArcelorMittal do provozu, ale také se seznámil s výsledky projektu, jehož cílem byla 
likvidace invazní křídlatky v povodí řeky Morávky. Během jeho programu jej doprovázel ministr 
životního prostředí ČR Tomáš Chalupa spolu s náměstkem hejtmana kraje Miroslavem Novákem.  

Program návštěvy eurokomisaře Janeze Potočnika završila procházka zájmovým územím, kde 
Moravskoslezský kraj v letech 2007 – 2010 úspěšně realizoval projekt „Záchrana lužních stanovišť 
v povodí Morávky“. Na vlastní oči si tak eurokomisař pro životní prostředí mohl prohlédnout výsledky 
tohoto projektu. 

Projektový tým připravil stručnou prezentaci projektu a ke zhlédnutí bylo i šest mobilních panelů, 
symbolicky umístěných na štěrkovém náplavu říčního koryta. Z rámce programu Evropské unie LIFE, 
do něhož prezentovaný projekt spadá, byly eurokomisaři předány informace i o dalších evropských 
projektech Moravskoslezského kraje, a to o „Jednotném informačním a komunikačním systému 
ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (v realizaci) a o „Informační kampani – Optimalizace 
odpadového hospodářství v NUTS II Moravskoslezsko“ (v přípravě). 

21. 10. 2011 

Hejtman Moravskoslezského kraje přijal velvyslance Azerbájdžánu 

Hejtman kraje přijal velvyslance Azerbájdžánské republiky J. E. Tahira Taghizadeha, kterého 
doprovázel 2. tajemník velvyslanectví Arif Mammadov. 

Podle velvyslance Taghizadeha si Ázerbájdžán přeje být vnímán nejen jako země se silným 
surovinovým sektorem (ropa, plyn), ale také jako země, která chce intenzivně rozvíjet další oblasti 
hospodářství jako je např. zemědělství nebo potravinářský průmysl a zároveň prohlubovat povědomí 
o svém kulturním bohatství a turistických atraktivitách. Hejtman velvyslance ujistil, že 
Moravskoslezský kraj je nakloněn projektům, které rozvíjí dobré vztahy a umožňují poznání mezi 
národy a regiony. 

Ambasáda Ázerbájdžánu byla v České republice otevřena v červenci 2007. V letošním roce si 
Azerbájdžánská republika připomíná dvacet let obnovení nezávislosti. Při této příležitosti se 
v odpoledních hodinách uskutečnila slavnostní prezentace a křest české verze ázerbájdžánského 
kulturně-historického časopisu IRS Dědictví. V příštím roce je v plánu uskutečnit největší kulturní 
výstavu na světě mimo území Ázerbájdžánu a států nezávislých společenství. Výstava se uskuteční 
v Ostravě ve spolupráci s Ostravským muzeem. 

25. 10. 2011 

ADRA již od začátku října pomáhá obětem povodní v Thajsku a v Kambodži 

Silné monzunové deště trvající po dva měsíce způsobily rozsáhlé záplavy v jihovýchodní Asii. Zasaženo 
bylo mnoho států, situace je však nejvážnější v Thajsku a Kambodži. Místní pobočky humanitární 
organizace ADRA pomáhají postiženým již od začátku října. Projekty pomoci mohou nyní finančně 
podpořit i lidé v ČR. 

V Thajsku záplavy nejprve postihly severní horské oblasti, kde bylo vyplaveno několik táborů 
s barmskými uprchlíky. Jelikož ADRA v těchto táborech působí dlouhodobě, soustředila svou 
pozornost nejprve do této oblasti. Obyvatelé táborů dostali materiál na opravu svých obydlí (cement, 
hřebíky, plechy, bambus).  Voda ovšem postupně zaplavovala i území v nížinách. Záplavy postihly 28 
provincií, zatopeno bylo přes milion hektarů orné půdy. Počet lidí postižených povodní se odhaduje na 
2,6 milionu. ADRA Thajsko v důsledku těchto událostí začala postiženým rodinám distribuovat balíčky 



toho nejnutnějšího – především potravin (nudle, rýže, rybí konzervy), pitné vody a léčiv proti plísním.  
Dosud bylo obdarováno přes 2000 domácností. 

V Kambodži bylo zaplaveno 17 provincií, počet postižených přesáhl jeden milion. Mnoho lidí přišlo 
o střechu nad hlavou. Záplavy rovněž zničily úrodu rýže (až 16 % celkové rozlohy rýžových polí), která 
je pro místní obyvatele základní potravinou. ADRA Kambodža svou pomoc soustředí do odlehlých 
oblastí, kde se většinou nedostává vládní pomoci, a pomoc distribuuje zejména chudému venkovskému 
obyvatelstvu. Stejně jako v Thajsku i zde jsou distribuovány potraviny (nudle, konzervy, rýže, olej, 
cukr), pitná voda, ale také plachty a rohože na stavbu dočasných obydlí. 

25. 10. 2011 

Lékaři bez hranic vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc Somálsku 

Lékaři bez hranic pracují v Somálsku od roku 1991 a v současnosti poskytují bezplatnou zdravotní péči 
v 8 regionech země. Více než 1 400 somálských spolupracovníků podporovaných dalšími  
100 spolupracovníky v keňském Nairobi zajišťuje primární zdravotní péči, provádí chirurgické 
operace, léčbu podvýživy a poskytuje pomoc vysídleným obyvatelům, včetně pitné vody a humanitární 
pomoci v 9 oblastech jižního a středního Somálska. Lékaři bez hranic rovněž poskytují pomoc 
desetitisícům somálských uprchlíků v uprchlických táborech v Keni a Etiopii. 

Nedávné dlouhodobé sucho, které postihlo region Afrického rohu, tak pro zbídačené somálské 
obyvatelstvo znamenalo dodatečnou katastrofu, která zasáhla základní mechanismy přežití a mnohé 
připravila o úrodu a dobytek. Sucho vedlo k dramatickému rozšíření podvýživy a zvedlo vlnu lidí, kteří 
opustili své vesnice a vydali se za pomocí do větších měst či za hranice země. Jen od ledna do října 
tohoto roku dorazilo do uprchlických táborů v keňském Dadábu přes 140 000 Somálců a jejich celkový 
počet tak stoupl na 440 000. Každý týden přitom přicházejí tisíce dalších. Tisíce lidí zůstaly v pohybu 
také v samotném Somálsku a usazují se v improvizovaných táborech, kde doufají v nalezení pomoci 
a bezpečí. Mnozí putují desítky kilometrů se svými dětmi za zdravotnickou pomocí. 

„Současná katastrofální situace není způsobena jen nedávným suchem, ale je projevem krize, která 
Somálsko a jeho obyvatele sužuje dlouhodobě. Nestabilní prostředí a bezpečnostní situace 
v Somálsku patří k nejsložitějším na světě, což významně ovlivňuje nejen životní podmínky, ale samu 
možnost poskytovat humanitární a zdravotnickou pomoc,“ uvedl Richard Walker, ředitel české 
pobočky Lékařů bez hranic. „Navzdory těmto obtížným podmínkám budeme v pomoci pokračovat 
a díky našim dárcům a jejich podpoře ve stále větší míře přinášet život zachraňující zdravotnickou 
pomoc somálskému obyvatelstvu.“ 

25. 10. 2011 

Zástupci Ústeckého kraje podali žádost o členství ve FEDARENE 

FEDARENE je evropskou sítí regionálních a místních organizací a institucí, které koordinují a 
připravují politická opatření v oblasti energetiky a životního prostředí na regionální a místní úrovni. 
Žádost o přijetí Ústeckého kraje byla přijata minulý týden na valné hromadě ve francouzském Lyonu. 
Ústecký kraj na jednání reprezentovali zastupitel Petr Husák a zástupkyně kraje v Bruselu Markéta 
Pokorná. 

Zástupci kraje na setkání krátce představili Ústecký kraj, především z hlediska energetiky a životního 
prostředí. Zazněla například informace o tom, že v současné době činí instalovaný výkon výroby 
elektrické energie v České republice přes 20 tisíc megawattů. Ústecký kraj z této hodnoty pokrývá 
téměř jednu čtvrtinu. Z přehledu je zřejmý nárůst významu výroby elektrické energie z fotovoltaických 
článků, bohužel většinou na úkor stále se zmenšující plochy zemědělské půdy. 

Se vstupem do FEDARENE se Ústecký kraj stal prvním českým regionem se členstvím v této asociaci – 
bude tak mít snadnější přístup k mezinárodním projektům financovaných z programů EU v oblasti 
energetiky a životního prostředí, výměně aktuálních informací, spolupráci na různé úrovni 
(konference, školení, společné dokumenty a připomínkování) a společné lobby v oblasti legislativy 
zaměřené na energetiku a životní prostředí.  

FEDARENE je neziskovou asociací, která byla založena již v roce 1990 coby iniciativa šesti, převážně 
francouzských, evropských regionů. Dnes čítá 65 členských regionů ze 17 členských států Evropské 
unie (z České republiky není nikdo jiný členem) i dalších evropských států (např. Chorvatsko). 
FEDARENE pracuje na místní a regionální úrovni, což vzhledem k blízkosti k občanům daných oblastí 
umožňuje lépe identifikovat potřeby a představit řešení přizpůsobená hospodářské, demografické a 
politické situaci.  



25. 10. 2011 

Zástupci České biskupské konference jednali v Římě 

Cesty se zúčastnil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, předseda ČBK; Mons. Jan Vokál, 
královéhradecký biskup a Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK. 

Zástupci ČBK se včera dopoledne setkali s generálním sekretářem Italské biskupské konference Mons. 
Marianem Crociatou. Během společné schůzky zhodnotili  vzájemnou spolupráci mezi oběma 
konferencemi a poděkovali Mons. Crociatovi za podporu, kterou Italská biskupská konference poskytla 
České republice. Na pondělním programu byla dále schůzka s Mons. Braz de Avisem, prefektem 
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života.  

Dnes dopoledne se členové české delegace setkali s kardinálem Zenonem Grocholewskim, prefektem 
Kongregace pro katolickou výchovu, se kterým diskutovali o možnosti prohlásit pražský Arcibiskupský 
kněžský seminář za interdiecézní. Biskupové ze všech diecézí by se pak mohli společně podílet na jeho 
správě a vysílat do něj bohoslovce ze svých diecézí.  

Na dalších schůzkách, nejprve s kardinálem Angelem Sodanem, děkanem kardinálského sboru, a poté i 
se Státním sekretářem Vatikánu, kardinálem Tarcisiem Bertonem, informovali členové delegace ČBK 
představitele Svatého stolce o nadějném vývoji problematiky částečného narovnání vztahů mezi státem 
a církvemi. To bylo ze strany vatikánských představitelů přijato s velkým uznáním, jak pro 
představitele státu tak i církví, kteří se těchto vyjednávání zúčastnili.  Obzvlášť s velkým povděkem byl 
hodnocen ekumenický rozměr, který se při jednáních a finální dohodě podařilo zachovat.  

Odpoledne pozval představitele ČBK velvyslanec České republiky v Itálii Petr Buriánek na oslavy 
státního svátku České republiky, které se konalo v prostorách velvyslanectví České republiky v Itálii.  
Zítra členové ČBK odletí do Milána, kde je čeká setkání s kardinálem Angelem Scuolou a večer 
slavnostní otevření výstavy věnované osobnosti kardinála Josefa Berana „Milovat dobro a postavit se 
zlu.“  

 

listopad 2011 

2. 11. 2011 

Do Prahy přijela návštěva z Moldavska 

ADRA ČR působí v Moldavsku již od roku 2007. V loňském roce zde mimo jiné zahájila projekt tzv. 
inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je zlepšit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami přístup ke 
vzdělání. V rámci projektu vznikla modelová mateřská školka v městečku Orhei, již navštěvují zdravé 
děti i děti se znevýhodněním. Právě v souvislosti s tímto projektem zavítala do Prahy vzácná návštěva 
z Moldavska. 

Do ČR přicestovala čtyřčlenná delegace, v níž nechyběla ředitelka uvedené mateřské školy Emilia 
Stirbu, psycholožka Victoria Secu z organizace Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin (Woman and 
Child – Protection and Support), jež se podílí na implementaci projektu, dále ředitel ADRA Moldavsko 
Andrei Girleanu a zástupce moldavského ministerstva školství Valentin Crudu. Program delegace byl 
nabitý; hosty čekala jednání na ministerstvu školství či s představiteli České rozvojové agentury, která 
projekt inkluzivního vzdělávání v Moldavsku financuje. Během týdne také navštívili dvě speciální 
mateřské školky a prohlédli si Dětské integrační centrum na Praze 4 a Speciální pedagogické centrum 
na Praze 8. 

Cílem návštěvy bylo načerpat zkušenosti z oblasti vzdělávání dětí s postižením, se zvláštním zřetelem 
na děti předškolního věku. Moldavské mateřské školky totiž nemají dostatek vhodných didaktických 
materiálů, neexistují osnovy přizpůsobené potřebám dětí s postižením. Pokud již školka dítě 
neodmítne přijmout, není uzpůsobena tomu, aby se zde takové dítě, například vozíčkář, mohlo bez 
obtíží pohybovat. Dle informací Valentina Crudu se na školství v Moldavsku velmi podepsala vlna 
emigrace z 90. let, kvůli níž klesl počet dětí, a mnohé školy a školky byly zavřeny. Některé zdroje 
uvádějí, že v této vlně odešel až milion Moldavanů především z ekonomických důvodů. Nyní se již 
exodus zastavil, proto se také místní ministerstvo školství odhodlalo provést potřebné reformy vedoucí 
ke zkvalitnění vzdělávání i profesionalizaci samotných pedagogů. Reformy se budou dotýkat i oblasti 
vzdělávání dětí se znevýhodněním. V plánu je zřízení několika inkluzivních mateřských školek dle 
vzoru té z Orhei, a to za podpory Světové banky. Ministerstvo by také v každém regionu chtělo založit 
speciální pedagogické centrum, které by poskytovalo poradenské služby. 



V rámci projektu inkluzivního vzdělávání v Moldavsku, jehož odborným garantem je občanské 
sdružení Step by Step, ADRA zajišťuje stavební úpravy budovy školky v Orhei – snížení prahů, 
výstavbu rampy a rekonstrukci hygienických zařízení pro vozíčkáře. Nakupovány jsou i speciální 
učební pomůcky a organizují se školení pro pedagogy i další personál, například fyzioterapeuty, ale 
také semináře pro rodiče dětí. 

2. 11. 2011 

Návštěva velvyslankyně Jihoafrické republiky v Moravskoslezském kraji 

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas přijal velvyslankyni Jihoafrické republiky J. E. paní 
Celii-Sandu Botha, kterou doprovázel velvyslanecký rada Wouter Zaayman.  

Velvyslankyně je ve funkci od června 2009 a jedná se o její první návštěvu Moravskoslezského kraje. 
Při této návštěvě mimo jiné navštívila mezinárodní školu „1st International School of Ostrava“ 
a setkala se s regionálními firmami, které působí především v těžebním průmyslu. Velvyslankyně 
konstatovala, že náš region má jeden významný společný prvek s řadou provincií v Jihoafrické 
republice. Vzhledem k bohatým zásobám nerostných surovin v JAR, se jedná o oblast jejich dobývání, 
v případě našeho regionu je onou spojnicí těžba uhlí. Vzhledem k jeho intenzívní těžbě v době nedávno 
minulé v Moravskoslezském kraji působí řada společností s velmi dobrou znalostí hlubinného 
dobývání. Hejtman doplnil, že mimoto také disponujeme ojedinělou znalostní základnou 
reprezentovanou VŠB – TUO a jejími specializovanými fakultami. 

Jaroslav Palas, zmínil, že v kraji, který je historicky silně orientován na těžký průmysl se intenzivně 
rozvíjí také automobilový a IT sektor. Rovněž neopomněl zmínit, že mimo průmysl v kraji máme 
nádhernou přírodu v oblasti Beskyd a Jeseníků a také významné lázně zaměřené na léčbu pohybového 
ústrojí. V závěru setkání hejtman ocenil zájem velvyslankyně o Moravskoslezský kraj a vyslovil přání, 
aby náš kraj měla možnost navštívit a poznat ho také mimo své pracovní povinnosti. 

3. 11. 2011  

Lékaři bez hranic pomáhají v Etiopii 

Somálci utíkající do Etiopie se budou brzy potýkat s vážnými problémy, nebude-li výrazně navýšen 
rozsah poskytované humanitární pomoci, uvedla dnes mezinárodní zdravotnická organizace Lékaři 
bez hranic. 

V poslední době se v uprchlických táborech v jižní Etiopii podařilo snížit výskyt podvýživy a úmrtnost 
na hodnoty, které odpovídají stavu před krizí. 

„Nyní jsou už ale naše možnosti pro příjem dalších uprchlíků a zajištění nezbytné stravy, nutriční 
a zdravotní péče, pitné vody a hygieny více než nedostatečné,“ řekl Wojciech Asztabski, koordinátor 
projektu Lékařů bez hranic v Dolo Ado. 

Tábory momentálně poskytují útočiště zhruba 130 000 somálských uprchlíků, z nichž většina opustila 
svoji zemi kvůli válečnému konfliktu a potravinové krizi. V posledních týdnech se počet uprchlíků 
překračujících etiopskou hranici zvýšil na téměř 300 osob denně, což je počet, který byl naposledy 
zaznamenán v červenci. 

Nárůst počtu uprchlíků indikuje, že lidé v Somálsku stále žijí v nevyhovujících podmínkách. Téměř 
všichni uprchlíci tvrdí, že opouštějí zemi z důvodu vážného nedostatku potravin a neustále se 
zhoršující bezpečnostní situace. 

Lékaři bez hranic ve spolupráci s místními úřady a dalšími organizacemi působí ve zdejších 
uprchlických táborech od roku 2009. Od května výrazně rozšířili svoje programy, díky nimž se 
podařilo zlepšit celkovou situaci a snížit úmrtnost na běžné hodnoty. Současně ale varují, že krize 
zdaleka není zažehnána. 

3. 11. 2011 

Hejtman Olomouckého kraje jednal se srbskou delegací 

Čerpání evropských dotací prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava bylo 
hlavním tématem dnešních setkání hejtmana Martina Tesaříka z delegací ze srbské Vojvodiny. 
Hejtman Olomouckého kraje představil viceprezidentovi vojvodinské vlády Tomislavu Stantićovi 
zkušenosti jak z pohledu příjemce dotací, tak i instituce, která tok financí administruje. Delegace ze 
srbského partnerského regionu Vojvodina bude v Olomouckém kraji pobývat ještě zítra.  

 



4. 11. 2011 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje jednal s polskou konzulkou  

V pátek proběhlo setkání náměstka hejtmana kraje Svatomíra Recmana s generální konzulkou Polské 
republiky v Ostravě paní Annou Olszewskou, která je ve své funkci od února letošního roku. 

11. 11. 2011 

ADRA zahájila pomoc zaplavené Kambodži 

Již od září trápí několik asijských zemí záplavy způsobené silnými monzunovými dešti. Jednou 
z postižených zemí je i Kambodža. Voda zde zaplavila 18 provincií, v nichž je ohroženo 1,5 milionu lidí.  
Podle odhadů muselo téměř 46 tisíc rodin opustit své domovy, o život přišlo 247 lidí. Na základě 
rozhodnutí ministra zahraničí Karla Schwarzenberga poputuje na humanitární pomoc Kambodži 1,8 
milionu korun, pomoc zrealizuje o.s. ADRA. 

Z prostředků poskytnutých českým ministerstvem zahraničí budou nakoupeny a distribuovány 
potravinové balíčky pro 1800 domácností (přibližně 7 200 lidí) v provincii Kompong Thom a Kratie. 
Potravinový balíček obsahující 25 kilogramů rýže, deset rybích konzerv, přes dva kilogramy těstovin, 
olej, sůl a cukr pomůže místním obyvatelům překlenout kritickou dobu, než opadne voda. Povodeň 
zcela zničila přes 400 tisíc hektarů rýžových polí, přičemž pěstování rýže je jedním z hlavních zdrojů 
obživy místních zemědělců. V rámci projektu proto budou ještě do konce letošního roku několika 
stovkám zemědělců distribuována rýžová, ale i zeleninová semena. Farmáři také obdrží kuřata a rybí 
násadu na chov. Součástí pomoci jsou i školení, kde se zemědělci naučí správné praxi pěstování 
zeleniny či chovu drůbeže a ryb. Jelikož záplavy znečistily a znehodnotily mnoho zdrojů pitné vody, 
bude část peněz věnována také na čištění zanesených studní. 

Humanitární pomoc bude realizována ve spolupráci s kambodžskou kanceláří mezinárodní organizace 
ADRA, která postiženým pomáhá již od začátku povodní. Soustředí se především na chudé venkovské 
obyvatelstvo, kterému distribuuje základní potraviny. 

ADRA Česká republika na pomoc obyvatelstvu postiženému záplavami v Asii otevřela veřejnou sbírku. 
Přispět lze obětem povodní v Kambodži i v Thajsku. 

6. 11. 2011 

Setkání východních katolických biskupů v Oradei  

V rumunském Velkém Varadínu (Oradea) proběhlo od 3. do 6. listopadu 2011 14.  Setkání biskupů 
katolických církví východního obřadu z Evropy, jehož cílem bylo navrhnout konkrétní přispění 
východních církví k Nové evangelizaci. Zúčastnil se ho také biskup pro katolíky byzantského obřadu v 
České republice Mons. Ladislav Hučko.  

14. 11. 2011 

Lékaři bez hranic pomáhají v Somálsku 

Události posledního roku byly pro obyvatele Somálska velkou zkouškou. Konflikt, který začal před 
dvěma desítkami let, stále pokračuje a jeho důsledky jsou navíc znásobené jedním z nejhorších období 
sucha v historii země. Desetitisíce lidí byly nuceny opustit Somálsko a uchýlit se do uprchlických 
táborů v Keni a Etiopii, kde je jim poskytována humanitární pomoc. Zemí se šíří epidemie spalniček 
a nerozvinutá infrastruktura a nedostatek základních služeb zesiluje celkovou zranitelnost populace. 
V posledních týdnech se pak civilisté stali několikrát terčem vojenských útoků v jižním Somálsku 
a hlavním městě Mogadišu. 

V této souvislosti poskytli Lékaři bez hranic ve svých zařízeních v posledních šesti měsících intenzivní 
zdravotnickou péči více než 10 000 vážně podvyživených dětí. Lékaři bez hranic provozují projekty 
v severní Keni (zejména v Dadábu), východní Etiopii (v uprchlických táborech Malkadida, Kobe, 
Bokolmayo, Hilleweyn, Dolo Ado) a napříč středním a jižním Somálskem v Marere, Beletwayne, 
Dinsoru, Daynile, Mogadišu, Jowharu, Gurielu a Galcayu. Více než 54 000 dětí bylo umístěno do 
ambulantních programů na léčbu podvýživy, které Lékaři bez hranic provozují na více než 30 místech 
ve všech třech zemích. 

Týmy Lékařů bez hranic zároveň bojují se smrtelnou kombinací spalniček a akutní podvýživy, která 
ohrožuje zejména dětskou populaci. Roky nestability, prakticky neexistující činnost vlády a funkčního 
státu způsobila kolaps zdravotnického systému a velká část obyvatel tak nebyla nikdy očkována proti 
spalničkám ani dalším chorobám. Pokud se spalničky neléčí, mohou mít pro děti smrtelné následky. 



Lékaři bez hranic očkovali až dosud v Somálsku a okolních zemích více než 150 000 lidí a ve svých 
zařízeních hospitalizovali s touto diagnózou přes 5 000 pacientů. I přesto je ale v boji s touto chorobou 
zapotřebí vyvinout větší úsilí. Očkovací programy v Mogadišu, kam v naději na pomoc proudí další 
vlny uprchlíků, musí být rozšířeny. Kvůli přítomnosti různých ozbrojených skupin je přístup k pomoci 
na řadě míst výrazně omezen, protože zdravotnické týmy se nemohou dostat k místní populaci 
a nemohou uskutečnit potřebnou hromadnou očkovací kampaň. 

S příchodem období dešťů se situace pro děti a dospělé, kteří obývají provizorní tábory v Mogadišu 
a na dalších místech, může ještě zhoršit. V hlavním městě roste počet dětí trpících chorobami, které se 
přenášejí vodou, včetně průjmu, který zároveň znásobuje problémy spojené s podvýživou. Lékaři bez 
hranic se také připravují na možné vypuknutí epidemie cholery, jejíž následky by byly pro stovky tisíc 
podvyživených lidí žijících v přeplněných táborech katastrofální. 

Tyto problémy souvisejí i s obecnou nestabilitou a pokračujícím konfliktem, na který obyvatelé 
Somálska neustále doplácejí. 30. října bylo po útoku v jihosomálském městě Džilíb ošetřeno 52 
zraněných uprchlíků, z toho 31 dětí. Deset dní před tímto incidentem ošetřili Lékaři bez hranic 
v Daynile na předměstí Mogadiša 83 pacientů, kteří utrpěli zranění během střelby a výbuchů, a byli 
nuceni přerušit očkovací kampaň proti spalničkám. I přes stávající situaci ale do Mogadiša neustále 
přicházejí tisíce lidí, které z jejich domovů vyhnalo sucho a válečný konflikt. 

Somálci už po mnoho let překračují hranici a hledají útočiště v sousední Keni. Historicky nejhorší 
situace byla zaznamenána v červnu 2011, kdy během jednoho měsíce dorazilo do komplexu 
uprchlických táborů v keňském Dadábu více než 40 000 lidí. Lékaři bez hranic působí na místě od 
roku 2009, kde v táboře Dagahaley poskytují komplexní zdravotnické služby. Zdravotnické aktivity 
probíhaly také v táboře Ifo, avšak po únosu dvou spolupracovnic Lékařů bez hranic 13. října musely 
být pozastaveny. V Dagahaley byly v důsledku neutěšené bezpečnostní situace aktivity Lékařů bez 
hranic rovněž dočasně utlumeny, ale v poslední době se jejich rozsah opět navyšuje. Boje v jižním 
Somálsku a podél hranice s Keňou, spolu s prudkými dešti a záplavami, výrazně snížily i počet lidí, 
kteří se registrují v táborech v Dadábu, zatímco počet uprchlíků směřujících do Etiopie vzrůstá. 

Během posledních šesti měsíců byly krizové aktivity Lékařů bez hranic ztíženy nedostatkem 
bezpečnosti ve vnitrozemí i podél hranic ve spojení s omezeními ze strany místních úřadů, kterým 
organizace čelí v některých oblastech Somálska. Přesto však týmy Lékařů bez hranic znásobily svoje 
aktivity a otevřely nové projekty vedle již existujících 9 zdravotnických zařízení, jež provozují v jižním 
a středním Somálsku a která jsou hlavními poskytovateli bezplatné zdravotnické péče v regionu. 

18. 11. 2011  

Prof. Pavel Šturma zvolen do Komise OSN pro mezinárodní právo 

 Dne 17. listopadu 2011 v New Yorku zvolilo Valné shromáždění OSN nové složení Komise OSN pro 
mezinárodní právo.  

Za člena tohoto významného orgánu byl zvolen výrazným výsledkem 145 hlasů rovněž  kandidát České 
republiky prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., proděkan a vedoucí katedry mezinárodního práva 
Právnické fakulty UK v Praze. Prof. P. Šturma byl zvolen na pětileté období od r. 2012 do r. 2016. 

Komise pro mezinárodní právo, jehož členy jsou významní akademici a vysoce uznávaní experti na 
mezinárodní právo, je důležitým orgánem OSN v oblasti kodifikace a rozvoje mezinárodního práva. 
Komise připravila v minulosti řadu významných smluvních dokumentů univerzální povahy,  
v posledních letech to byly návrhy směrnic či dokumentů např. z oblasti smluvního práva či práva 
mezinárodních organizací. 

Volba prof. P. Šturmy do Komise pro mezinárodní právo je oceněním kvalit českého kandidáta a 
potvrzuje výraznější rostoucí zapojení české právní nauky a praxe mezinárodního práva 
v mezinárodním měřítku. 

24. 11. 2011 

Indický velvyslanec na návštěvě Karlovarského kraje 

Na návštěvu Karlovarského kraje zavítal velvyslanec Indické republiky v Praze. Jeho excelenci, 
Venkatesana Ashoka, který je ve funkci od září tohoto roku, přijal hejtman Josef Novotný. 

Podle pana velvyslance je v Indii z českých měst známa především Praha a hned poté Karlovy Vary. 
Většímu zájmu ze strany indických turistů o Česko ale podle něho brání neexistence přímého leteckého 
spojení.  



Vzácný host hejtmana dále informoval o spolupráci obou zemí především v oblasti obchodu a školství. 
„České firmy, jako Škoda, Tatra či Vítkovice, mají v Indii velmi dobrý zvuk, vašich odborníků si velmi 
vážíme. Dobře funguje i spolupráce mezi univerzitami,“ řekl s tím, že na toto téma před dvěma týdny 
jednal s ministrem školství Josefem Dobešem. V příštím roce se tak do Indie vydá delegace, v níž 
budou i rektoři vysokých škol, kteří budou domlouvat stipendijní programy.  

Podle hejtmana Novotného by případným kontaktům mezi Indií a Karlovarským krajem neměla bránit 
ani velká vzdálenost mezi nimi. „Kraj má partnerskou dohodu s čínským distriktem Changping, odkud 
se podnikatelé v lázeňství měli možnost přijet učit do Karlových Varů. A právě dnes jsem jednal  
s ředitelem strojírenské firmy z regionu, která má dodávat do Kazachstánu,“ popsal hejtman.  

Jak jeho excelence dále uvedla, během krátké doby, po kterou působí v Česku, poznal, že zde má 
indickou kulturu v oblibě poměrně velké množství lidí. „Zájem o ájurvédu, jógu i gastronomii mě mile 
překvapil. Dovedu si přestavit, že by se v některém z měst v Karlovarském kraji mohla konat akce na 
téma života v Indii se zpěvem, tancem a tradičními jídly,“ nastínil host.  

V družném rozhovoru s hejtmanem dále došlo na takzvané bollywoodské filmy. „Jsou to většinou 
muzikály, jejichž děj se odehrává v Indii. Hudebně taneční klipy se ale  točí i v jiných zemích, kdy  
s hlavními hrdiny vystupují místní umělci. Pokud by se natáčelo například v Karlových Varech, měli by 
indičtí turisté další důvod k návštěvě,“ řekl Ashok. Jak dodal, v říjnu se v Praze konal už podeváté 
Festival bollywoodského filmu. Další ročník této nebo podobné akce by se podle něho mohl uskutečnit 
ve "filmových" Karlových Varech. 

24. 11. 2011 

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje se zúčastnil „Rozhovoru se sousedy“ 

Náměstek hejtmana Ivo Polák a předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek se 
zúčastnili v Laa an der Thaya veřejné diskuse „Rozhovor se sousedy“, kterou pořádal spolek PRO-
Niederösterreich a Renner Institut. 

Diskuse, ve které vystoupili také náměstek dolnorakouského hejtmana Sepp Leitner a poslankyně 
Evropského parlamentu Karin Kadenbach, se týkala vzájemných vztahů Jihomoravského kraje a 
Dolního Rakouska. K hlavním tématům diskuse patřila dopravní infrastruktura (železniční a silniční 
propojení), spolupráce v oblasti záchranných služeb a integrovaného záchranného systému, situace na 
trhu práce po 1. květnu 2011 a projekty v oblasti vzdělávání a mládeže. 

29. 11. 2011 

Hejtman Jihomoravského kraje přijal kazašského velvyslance  

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal kazašského velvyslance Anarbeka Karaševa. 

Jednali spolu o organizaci společného investičního fóra, o eventuální spolupráci firem z Kazachstánu a 
České republiky a připravované podnikatelské misi do Karagandinské oblasti. 

29. 11. 2011 

Hejtman Jihomoravského kraje přijal nového španělského velvyslance 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal nového španělského velvyslance Pascuala Ignacia 
Navarro Ríose. 

Hejtman Hašek mu během jednání představil potenciál Jihomoravského kraje, k dalším tématům 
jednání patřilo případné navázání spolupráce s Autonomní oblastí Madrid a spolupráce v oblasti 
vinařství. 

30. 11. 2011 

Radní Jihomoravského kraje se zúčastnil jednání Valné hromady sítě PURPLE 

Člen Rady Jihomoravského kraje David Macek se zúčastnil jednání Valné hromady sítě PURPLE  
v Bruselu. V rámci jednání přistoupilo k síti periurbánních evropských regionů Velkopolské vojvodství. 

Jednání Valné hromady předcházela diskuse poslanců Evropského parlamentu s politiky členských 
regionů sítě PURPLE. Diskuse se týkala výzev pro peri-urbánní regiony vyplývajících z návrhů budoucí 
zemědělské a kohezní politiky EU. Příští jednání Valné hromady sítě PURPLE se bude konat v květnu 
2012 v Jihomoravském kraji. 



Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované regiony. 
Problematika periurbánních regionů se dotýká několika oblastí – zejména rozvoje venkova, 
regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování. 

30. 11. 2011 

Premiér Moldavské republiky na návštěvě Moravskoslezského kraje 

Ve středu 30. listopadu 2011 navštívil Moravskoslezský kraj premiér Moldavské republiky Vladimir 
Filat. Oficiální přijetí premiéra hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem se 
uskutečnilo v odpoledních na krajském úřadu. 

Dopoledne premiér Vladimir Filat, v doprovodu náměstka hejtmana Miroslava Nováka, absolvoval 
prohlídku průmyslové zóny Mošnov a dále delegace navštívila česko-moldavské podnikatelské fórum  
v hotelu Mercure v Ostravě. Cílem setkání bylo vzájemné informování o možnostech česko-moldavské 
obchodní spolupráce a navázání kontaktů mezi moldavskými podnikateli a podnikateli 
z Moravskoslezského kraje. Profesní zaměření zúčastněných moldavských firem bylo na plynárenství, 
energetiku, obchod, investice, bankovnictví, ICT, letectví, turistiku, zemědělství, potravinářství, 
marketing, polygrafie a vinařství. V rámci své první návštěvy v kraji premiér Moldavské republiky 
navštívil společnost Vítkovice, a. s. jež, dle slov premiéra, na něj udělala velký dojem. Dalším jeho 
zájmem byly průmyslové zóny našeho regionu. 

 

prosinec 2011 

2. 12. 2011  

Výstava o sv. Anežce České v Římě 

V  úterý 6. prosince 2011 v 11.00 hodin zahájil v rámci své návštěvy Říma pražský arcibiskup Dominik 
Duka OP, předseda ČBK, spolu s ministrem kultury Jiřím Besserem v prostorách Papežské univerzity 
sv. Kříže v Římě výstavu fotografií Herberta Slavíka nazvanou "Anežský zázrak – Listopad 1989".  

Výstavu, která se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, uspořádalo 
velvyslanectví ČR při Svatém stolci u příležitosti 800. výročí narození svaté Anežky České. Jedná se o 
další z mnoha akcí, jimiž si různé instituce připomínají odkaz sv. Anežky České. Výstava v Římě má 
připomenout to, čemu se říká „anežský zázrak“. Účast deseti tisíc Čechů, které komunistický režim 
pustil do Říma na kanonizaci, bývá označována za jedno ze znamení konce komunismu. Při zahájení 
výstavy promluvil rektor Papežské univerzity sv. Kříže Luis Romera, dále pan ministr kultury ČR Jiří 
Besser, emeritní předseda Papežského výboru pro historické vědy kardinál Walter Brandmüller, ředitel 
Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik Duka OP. 

14. 11. 2011 

Arcibiskup Graubner se v Římě zúčastnil setkání dobrovolníků 

V rámci evropského Roku dobrovolnictví se ve dnech 10. a 11. listopadu 2011 konalo na Papežské radě 
Cor Unum v Římě evropské setkání na téma dobrovolnictví. Šlo především o výměnu zkušeností 
katolických organizací, které se v této oblasti angažují. Českou republiku zastupoval na setkání 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dva mladí dobrovolníci. 

9. 11. 2011 

Charita pomohla Somálsku 

Hladem sužovanému Somálsku pomohla významnou měrou Charita ČR, která do jižní části této země 
zaslala 1,2 milionu korun. Za odeslané peníze dostane 200 rodin poukázky na jídlo a vodu, které by jim 
měly vystačit na dobu šesti měsíců. 

„Je skvělé, že můžeme konečně pomoci i lidem přímo v Somálsku, kam se zahraniční pomoc dostává 
velmi obtížně kvůli komplikované politické situaci,“ komentuje odeslání peněz Oldřich Pospíšil, 
vedoucí oddělení humanitární a rozvojové spolupráce Charity ČR. Podle jeho slov bude Charita ČR 
díky prostředkům od českých dárců pomáhat i v dalších zemích Afrického rohu. Tuto oblast Afriky 
totiž od července sužuje hladomor, který zasáhl více než 13 milionů lidí.  

 

 



4. 11. 2011 

Farnosti olomoucké arcidiecéze staví sirotčinec v Ghaně 

Druhým rokem pokračuje v některých obcích na Uherskohradišťsku sbírka ve prospěch výstavby 
komunitního centra pro osiřelé a sociálně znevýhodněné děti v západoafrické Ghaně. K dokončení 
projektu, který iniciovala studentka Pavla Krystýnová z Topolné během svého pobytu v africké zemi, 
nyní zbývá vybrat asi dvě stě tisíc korun. Pomoci získat alespoň část z nich mají v nadcházejících 
týdnech dva benefiční koncerty, v Bílovicích a ve Zlíně. 

2. 12. 2011 

Zaměstnanci Moravskoslezského krajského úřadu navštívili Opolské vojvodství 

Ve dnech 1. – 2. prosince 2011 byla skupinka zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
pozvaná na pracovní stáž do Opolského vojvodství. Stáž je jednou z aktivit projektu „Strategie 
systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“, 
který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007–2013.  

První den stáže bylo účastníkům představeno Opolské vojvodství a jeho turistické atraktivity 
prostřednictvím velmi zajímavého spotu Opolskie kwitnące. 

Během druhého dne navštívili účastníci stáže dvě důležité firmy Opolského vojvodství.  

5. 12. 2011 

Radní Jihomoravského kraje se zúčastnil konference regionu CENTROPE 

Jihomoravský radní David Macek se zúčastnil konference hejtmanů a primátorů středoevropského 
regionu CENTROPE, která se konala v Tomášově na Slovensku. 

Tématem dopoledního jednání Politické rady CENTROPE – zástupců šestnácti regionů a měst střední 
Evropy – byla podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti a co nejlepší využití programového období 
EU 2014 – 2020. Radní Macek ve svém vystoupení zdůraznil význam dálničního spojení Brna s Vídní. 
„Cením si toho, že dolnorakouská radní Petra Bohuslav v diskusi potvrdila, že komunikace A5, tedy 
spojení Brna s Vídní, je prioritou Dolního Rakouska v dopravní infrastruktuře. Chtějí ji dovést do 
Drasenhofenu nejpozději v roce 2017,“ uvedl radní Macek. 

Odpolední konference představila potenciál CENTROPE jako regionu cestovního ruchu. Zde radní 
Macek navrhl jako možnost dalšího propojení CENTROPE rozšíření platnosti Rodinných pasů z jižní 
Moravy a Dolního Rakouska do dalších středoevropských regionů. 

Jihomoravský kraj je jedním z 16 regionů a měst Slovenska, Rakouska, Maďarska a České republiky, 
které spolupracují na vytváření nového středoevropského regionu a zintenzivnění spolupráce mezi 
jeho členy.  

7. 12. 2011 

Olomoucký kraj podpoří rozvoj mezinárodních kontaktů 

Rada Olomouckého kraje na podporu rozvoje zahraničních vztahů vyčlenila částku 300 tisíc korun. 
Samospráva z nich bude přispívat pořadatelům zajímavých mezinárodních akcí zaměřených na školství 
a vědu, sport, kulturu, sociální a zdravotní péči, cestovní ruch a lázeňství. 

Kraj bude na jednotlivé projekty přispívat maximálně částkou 30 tisíc korun. Podpoří přitom žádosti 
mající za cíl rozvíjet spolupráci s partnerskými regiony kraje. Těch je celkem osm. Patří k ni polské 
Opolské vojvodství, německý okres Würzburg, italská provincie Reggio Emilia a maďarská župa 
Baranya. Dále pak region Jižní Dánsko, srbská autonomní oblast Vojvodina, ruská Kostromská oblast 
a region GRADD v americkém Kentucky. 

V  roce, 2011 kdy kraj dotační program vyhlásil poprvé, získalo podporu 17 žádostí. Nejúspěšnější byly 
projekty zaměřené na spolupráci s Opolským vojvodstvím. Příjemci si rozdělili celkem 487 tisíc korun. 

7. 12. 2011 

Investice Lichtenštejnska mohou směřovat na jižní Moravu 

Ve Vaduzu se na pracovním obědě sešel předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek s knížetem Hansem 
Adamem II. s chotí. Následné jednání s vicepremiérem a ministrem hospodářství Martinem Meyerem 
směřovalo především k možným lichtenštejnským investicím na jižní Moravě. 



Jedná se o výstavbu potravinářského závodu, spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Michal 
Hašek usiluje o mnohem užší spolupráci i v rámci projektů cestovního ruchu či možných stáží 
studentů. „Dnešní jednání bylo investicí pro budoucnost, kde je možné navázat na projekty EU a 
zlepšit tím rozvoj regionální ekonomiky Jihomoravského kraje,“ dodal Michal Hašek. 

7. 12. 2011  

Lékaři bez hranic pomáhají uprchlíkům ze Súdánu 

Během posledních dvou týdnů překročily tisíce uprchlíků hranici ze Súdánu do Jižního Súdánu, jenž 
nedávno získal nezávislost. 28. listopadu zahájili Lékaři bez hranic krizovou zdravotnickou intervenci 
ve vesnici Doro, zhruba 40 kilometrů od hranic. Právě tam se shromažďují lidé, kteří prchají před boji 
v súdánském státě Modrý Nil. Odhadem 13 000 mužů, žen a dětí je již na místě, ale týmy Lékařů bez 
hranic zaznamenaly další tisíce, kteří překročili hranice a s majetkem, který jsou schopni unést, 
směřují do záchytného bodu v Doro. 

8. 12. 2011 

Velvyslankyně Indonésie a velvyslanec Indie v Ústeckém kraji 

Ústecký kraj navštívily významné osobnosti mezinárodní politiky. Jedná se o velvyslankyni Indonésie a 
velvyslance Indie. Obě delegace projevily zájem o úzkou spolupráci s naším regionem v různých 
oblastech. Hejtmanka Jana Vaňhová je otevřená každému jednání, které znamená nové možnosti pro 
Ústecký kraj. 

Setkání s velvyslankyní Indonésie Emerií W. A. Siregar zahájilo krátké představení Ústeckého kraje. 
Spolupráce mezi Indonésií a Ústeckým krajem začala již v roce 2008, kdy odstartoval projekt na 
podporu studentů.  

Protože Indonésie má zájem o spolupráci především na hospodářské úrovni, zúčastnili se jednání také 
zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje – předseda František Jochman a ředitelka 
Martina Francírková. Předseda delegaci informoval o podnikatelském prostředí v kraji a zdůraznil 
zkušenosti se zahraničním obchodem díky blízkosti Německa.  

Na programu bylo poté setkání s velvyslancem Indie Venkatesanem Ashokem, který si v úvodu vyslechl 
krátkou prezentaci o Ústeckém kraji. Indický velvyslanec se netajil tím, že má zájem o partnerství 
s Ústeckým krajem především v oblasti vzdělávání, proto na jednání přijal pozvání rektor Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně René Wokoun, který by rád navázal spolupráci s některou indickou 
univerzitou pro vzájemnou výměnu studentů pro studijní pobyty.  

8. 12. 2011 

Slavnostní liturgie k výročí udělení autokefality naší pravoslavné církve 

V den výročí a při příležitosti návštěvy ruského prezidenta Medvěděva uspořádal Jeho Blaženost 
Kryštof,metropolita Českých zemí a Slovenska slavnostní sv. liturgii k 60. výročí udělení autokefality  
naší pravoslavné církvi dne 8. prosince 1951 od Ruské pravoslavné církve.Za účasti  významných hostů 
a zpěvu moskevského Synodálního sboru proběhlo modlitební a historické připomenutí vývoje 
pravoslaví na našem území.S konečnou platností pak byla autokefalita Pravoslavné církvi v českých 
zemích a na Slovensku řádně udělena "Patriarším  a synodálním tomosem " dne 27.srpna 1998 
Cařihradským ekumenickým patriarchátem. 

10. 12. 2011 

Možnosti spolupráce Moravskoslezkého kraje a Vologodské oblasti 

 Ve dnech 7. – 10. prosince 2011, proběhl ve Vologdě 15. ročník výstavy Ruský les. Této akce se na 
pozvání gubernátora Vologodské oblasti Vjačeslava Pozgaljova zúčastnila i delegace 
Moravskoslezského kraje vedená Ivanem Strachoněm, předsedou Výboru zahraničního ZK. 

13. 12. 2011  

Lékaři bez hranic ošetřují oběti v Afganistánu 

Po bombovém útoku, k němuž došlo 10. prosince v hlavním městě provincie Kunduz na severu 
Afghánistánu, ošetřili Lékaři bez hranic ve své chirurgické nemocnici 14 pacientů. 

K explozi došlo kolem poledne v blízkosti trhu v centru Kunduzu. Týmy Lékařů bez hranic ošetřily 
pacienty se zraněními utrpěnými při výbuchu, včetně těžkých vnitřních poranění, krvácení 
a popálenin. 



„Pacienti začali přijíždět do nemocnice už pět minut po výbuchu. Dva lidé měli vážná zranění 
a museli být okamžitě operováni. Ostatní pacienti byli stabilizovaní,“ řekl Erwin Guillergan, 
koordinátor Lékařů bez hranic v Kunduzu. 

Lékaři bez hranic provozují chirurgickou nemocnici v Kunduzu od srpna 2011 a soustředí se zde na 
poskytování akutních chirurgických zákroků a následnou péči pro lidi s válečnými a jinými život 
ohrožujícími zraněními. Od otevření nemocnice zde byly ošetřeny již stovky pacientů. 

Lékaři bez hranic působí v Aghánistánu rovněž v nemocnicích Ahmed Šáh Baba v Kábulu a Boost 
v Laškar Gáhu v provincii Hílmand, kde podporují všechna nemocniční oddělení a poskytují 
bezplatnou lékařskou péči. V roce 2012 plánují Lékaři bez hranic otevření nové mateřské nemocnice 
v provincii Chóst. 

Pro svou práci v Afghánistánu Lékaři bez hranic nepřijímají finanční dary od žádné vlády a spoléhají se 
výhradně na podporu soukromých dárců. 

14. 12. 2011  

Soudce JUDr. Robert Fremr zvolen do Mezinárodního trestního soudu 

 Dne 13. prosince 2011 byl zvolen do Mezinárodního trestního soudu český soudce JUDr. Robert 
Fremr. Volby se konaly na zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu tohoto soudu  
v New Yorku.  

Soudce Fremr byl zvolen již ve druhém kole těchto voleb, ve kterém získal 77 hlasů. Na celkem  
6 uvolněných míst soudců  bylo nominováno celkem 19 kandidátů, zatím byli zvoleni vedle soudce 
Fremra též kandidáti Filipín a Trinidadu a Tobaga. 

Soudce Fremr patří mezi přední české odborníky na trestní a mezinárodní trestní právo. Několik let byl 
mj. soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. 

Mezinárodní trestní soud je stálou mezinárodní soudní institucí, která je příslušná pro stíhání 
pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Česká republika se stala smluvní 
stranou Římského statutu v roce 2009, nyní tak již učinilo celkem 120 států. Mezinárodní trestní soud 
se nyní zabývá zejména zločiny spáchanými v Africe, od Konžské demokratické republiky, přes 
súdánský Darfur až po Libyi. 

Česká diplomacie tak pokračuje ve svém aktivním působení v mezinárodních organizacích poté, co 
byla v květnu tohoto roku zvolena do Rady OSN pro lidská práva. Zvolení českého kandidáta, které je 
výsledkem více než rok trvající volební kampaně, potvrzuje rovněž  další výrazné zapojení českých 
expertů v oblasti mezinárodního práva poté, co v listopadu tohoto roku prosadila rovněž zvolení prof. 
Šturmy do Komise OSN pro mezinárodní právo. 

16. 12. 2011 

Hejtmani na plenárním zasedání Výboru regionů v Bruselu  

Za Českou republiku se plenárního zasedání zúčastnili hejtmani Ústeckého, Karlovarského a 
Libereckého kraje a zastupitel města Plzeň a místopředseda české národní delegace Petr Osvald. Mimo 
jiné se projednávaly například energetická účinnost, podpora zemědělských produktů a integrace 
Romů. Zmínilo se i téma menšího počtu správních úkonů pro občany. V rámci druhého dne zasedání 
vystoupil předseda Evropské komise José Manuel Barroso, který nastínil pracovní program komise na 
rok 2012 a stanovil priority, na které se zaměří. Na závěr Výboru regionů se odehrálo slavnostní 
předání ceny Evropské zelené město za rok 2012, kterým se stala Vitoria ve Španělsku.  

16. 12. 2011 

Hejtmanka Ústeckého kraje se sešla s Mirkem Topolánkem 

Schůzka Jany Vaňhové s Mirkem Topolánkem měla na programu především krátkou prezentaci 
Teplárenského sdružení ČR, která se zaměřila na význam teplárenství a roli uhlí v české energetice. 
Vyjmenovaly se aktuální problémy na trhu – rostoucí cena uhlí, uplynutí platnosti dlouhodobých 
smluv či návrh směrnice o energetické účinnosti. Obě strany si slíbily brzké oficiální jednání 
v Ústeckém kraji.  

 

 

 



16. 12. 2011  

Česká bible v průběhu staletí je vystavena v Německu 

Od 5. prosince 2011  do 4. ledna 2012 probíhá ve výstavních prostorách Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien německého města Zittau výstava nazvaná "Česká bible v průběhu staletí". 

Zittau: Slavnostní vernisáž proběhla v pondělí 5. prosince 2011. Výstava je otevřena vždy v pondělí, 
středu a pátek od 8:30 hodin do 16:00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8:30 hodin do 18:00 hodin a 
skončí 4. ledna 2011. 

Záštitu nad výstavou převzali arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka metropolita pražský a primas 
český, kardinál Miloslav Vlk emeritní arcibiskup pražský, a MUDr. Přemysl Sobotka 1. místopředseda 
Senátu PČR. Výstavu uspořádala Společnost přátel České Bible o.s.Praha, Sparkasse Zittau a město 
Zittau. Partnery výstavy jsou Česká křesťanská akademie a Ekumenická Rada církví v České republice. 

Výstava formou knižních exponátů i panelovou částí představuje  historii Bible od doby 
cyrilometodějské, překlad do staroslověnštiny až po současnou řeč v rozsahu více než 11 století.  

18. 12. 2011 

Římskokatolická církev pořádá české vánoční bohoslužby ve světě 

České a slovenské mše bude možné během Vánoc navštívit i v českých krajanských misijích po celém 
světě.  

19. 12. 2011 

ČSSD: Vláda musí vystupovat pozitivně při jednáních o záchraně eurozóny 

Stínový ministr průmyslu a obchodu Petr Kajnar (ČSSD) se domnívá, že vláda premiéra Petra Nečase 
se chová nezodpovědně, když váhá se zapojením České republiky do jednání o záchraně eurozóny.  
V době, kdy je řada českých firem a jejich zaměstnanců existenčně závislá na vývozu do zemí eurozóny, 
nemůžeme zůstat stranou a jenom pasivně čekat na výsledek. Dnes je v sázce nejenom budoucnost 
eura, ale také budoucnost průmyslu České republiky. 

„Nemůžeme čekat, až unie své problémy vyřeší a pak přijít k hotovému. Integrace Evropské unie 
bezesporu neprobíhá bez chyb, které s sebou nesou mimořádné náklady. Avšak rizika vysokých 
nákladů plynoucích nejen z ekonomicky, ale i  politicky rozdělené Evropy, jsou mnohonásobně větší.“ 
říká Kajnar. 

Vláda České republiky by měla rovněž zahájit urychlená jednání se všemi parlamentními politickými 
stranami, zaměstnavateli a odbory ohledně plánu na záchranu eura. 

21. 12. 2011  

Ocenění Europa Nostra Award pro památkovou péči České republiky  

Autoři dvoudílné publikace „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě” Karel Kuča a Jiří Langer symbolicky 
převzali cenu Europa Nostra Award v kategorii Výzkum. Národní ceremoniál se uskutečnil v Galerii 
Ledeburského paláce na Malé Straně v Praze. Česká památková péče tak získala už 10. ocenění Europa 
Nostra Award. 

Rada Evropy a panevropská nevládní organizace Europa Nostra udělily 7. dubna 2011 Cenu Evropské 
unie/Europa Nostra Award v kategorii „Výzkum“ (Research) Karlu Kučovi a Jiřímu Langerovi za 
publikaci Dřevěné kostely a zvonice v Evropě vydané v České republice nakladatelstvím Paseka. 
Europa Nostra Award se od roku 2002 stala oficiální cenou Evropské Unie v oblasti péče o kulturní 
dědictví. 

Slavnostní předání cen na mezinárodní půdě proběhlo dne 10. června 2011 v sále Concertgebouw  
v Amsterdamu z rukou Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, 
mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a presidenta sdružení Europa 
Nostra. 

Na mezinárodní slavnostní akt navázal ve čtvrtek 15. prosince 2011 v Galerii Ledeburského paláce na 
pražské Malé Straně národní ceremoniál k předání ceny Evropské unie/Europa Nostra Award za 
přítomnosti řady význačných hostů i laureátů. Úvodem přivítala přítomné generální ředitelka NPÚ 
Ing. arch. Naďa Goryczková, za nominátora projektu na cenu – nakladatelství Paseka s.r.o., hovořil 
jeho šéfredaktor Mgr. Stanislav Škoda. 



Poté patřilo slovo právě samotným laureátům a autorům publikace Dřevěné kostely a zvonice v Evropě 
Ing. arch. Karlu Kučovi a PhDr. Jiřímu Langerovi, CSc., kteří projekt představili. 

Vzácným hostem ceremoniálu byla viceprezidentka organizace Europa Nostra paní Irina Subotić, která 
společně s českým členem vědecké rady organizace Europa Nostra prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, 
DrSc. slavnostní projevy uzavřela. Z jejích rukou pak oba autoři symbolicky znovu převzali ocenění 
Evropské unie/Europa Nostra Award.  

21. 12. 2011 

Komentář místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška 

I kdybychom dnes půjčili Evropské unii prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu 89 miliard, 
stále pro nás zůstane poměr příjmů a výdajů z Unie plusový, o mnoho. Navíc je nutné zdůraznit, že se 
jedná o půjčku, nikoli o dar. O dalším zadlužení české ekonomiky nemůže být tedy ani řeč. A pokud to 
někdo říká, záměrně uvádí nepravdivé informace. 

Euro se bez našich 89 miliard určitě obejde. Navíc je pravděpodobné, že celkový obnos půjčený 
evropskými státy nebude dostačující. O to ale vůbec teď nejde. Podstatné v tuto chvíli je, zda jsme 
spojení s našimi partnery a sousedy a chceme jim pomoci, nebo nikoliv. 

Od vstupu do Evropské unie do konce minulého roku získala Česká republika z rozpočtu EU o 144,8 
miliardy korun více, než kolik do rozpočtu odvedla. Mohli bychom tak mít dobrý pocit z toho, že 
umíme pomoci. Neměli bychom zapomínat také na to, zda pomoc nebudeme potřebovat někdy  
v budoucnu i my. Jediný, kdo má právo uvažovat opačně, jsou možná Němci z bývalého západního 
Německa nebo Britové, kteří do EU dlouhodobě přispívali, respektive přispívají nejvíce. 

Postoj některých odpůrců oné půjčky MMF je tak buď neznalost, neslušnost, záměr, nebo kombinace 
všeho trojího. Představa, že budeme nezávislí někde mezi integrující se Evropou a státy mimo Unii 
(které ve většině do EU chtějí v budoucnu vstoupit), je lichá, naivní a nebezpečná. Směšná a navíc 
zvrácená je také úvaha, že z česko-uherského tandemu ve spolupráci s Velkou Británií se v Evropě 
takzvaně „posadí všichni na zadek“. 

Nejsme Velkou Británií, která, když se na chvíli ocitne v izolaci, tak se nezhroutí. A pevně věřím, že 
nikdo nechce být Maďarskem s jeho v současné době nejvíce kontroverzním premiérem v EU. 

Odmítavý postoj jako v případě Lisabonské smlouvy nám nic nepřinesl, naopak. Někteří si sice pořád 
myslí, jak jsme to „té Evropě tehdy nandali“, ale opak je pravdou. Bude ještě dlouho trvat, než získáme 
image spolehlivého partnera. 

Evropská unie není dokonalá, ale je pořád naší nejlepší alternativou. Proto by se Česká republika měla 
dále aktivně podílet na jejím utváření. 

26. 12. 2011 

Arcibiskup Duka sloužil speciální mši pro Vietnamce 

Arcibiskup pražský Dominik Duka sloužil na pražském Žižkově mši pro občany vietnamské národnosti. 
Kromě místní komunity se na bohoslužbu sjeli Vietnamci z celé republiky. V Česku žije na 60 tisíc lidí 
této národnosti, kteří se hlásí ke křesťanství. 

Na mši, která byla věnována svátosti manželství, arcibiskup kladl důraz na svazek manželství a na 
rodinnou soudržnost. "Mnoho lidí se obává krize, jak to bude s důchodem, jak to bude se mnou v době 
nemoci. A přiznejme si, že člověk, který se nemůže opřít o rodinné zázemí, to má mnohem složitější a 
těžší," řekl mimo jiné Duka. 

28. 12. 2011 

Výzva strany Zelených ministru Schwarzenbergovi 

Maďarsko po parlamentních volbách 2010 s ústavní většinou ovládla Orbánova strana Fidesz. 

Ta již dříve začala útočit na demokracii např. zákonem omezujícím názorovou svobodu v mediích. 
Nyní Orbán plánuje změnu ve způsobu schvalování zákonů – nově by zákony měly být schvalovány 
během 24 hodin bez možnosti jakékoliv diskuse. Další novinkou jsou návrhy na změnu volebního 
systému, která má snížit šanci menších stran uspět ve volbách.  Strana zelených považuje tyto návrhy 
na zásadní ohrožení demokracie a postupy neslučitelné s politickou kulturou člena Evropské unie. 

Předseda Strany zelených Ondřej Liška k tomu dodává: „Strana zelených se připojila k podnětu 
Evropských zelených na prošetření toho, zda jsou současné kroky vedoucí k omezení demokracie  



v Maďarsku v souladu se základními hodnotami Evropské unie. Stabilitou se v minulosti oháněly 
lecjaké diktatury a liberální demokracie proti jejich pozvolnému nastolení není ani dnes stoprocentně 
imunní.“ 

„Nedemokratické tendence současného politického vedení Maďarska jsou stále výraznější. Je třeba 
před nimi velmi důrazně varovat. Podporujeme proto veřejný protest proti Orbánově diktatuře v pátek 
23. prosince 2011 v 15:00 před parlamentem v Budapešti.“ doplňuje Ondřej Mirovský, člen 
předsednictva zelených. 
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