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Prezident	České	republiky	

Duben	2012	

2. 4. 2012 

Prezident	představil	v	Paříži	svoji	francouzskou	knihu	„Sauver	les	
démocraties	en	Europe“	

Prezident republiky Václav Klaus představil v pondělí dne 2. dubna 2012 v 17.00 hodin 
v pařížském Cercle de l'Union interalliée svoji novou francouzskou knihu „Sauver les 
démocraties en Europe", kterou v únoru 2012 vydalo nakladatelství François-Xavier de 
Guibert. 

 

3. 4. 2012 

Prezident	přijal	kancléřku	Spolkové	republiky	Německo	Angelu	
Merkelovou	

Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 3. dubna 2012 ve 13.45 hodin na 
Pražském hradě kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou, která 
přicestovala do České republiky na oficiální návštěvu. 

 

5. 4. 2012 

Státní	návštěva	prezidenta	Ázerbájdžánské	republiky	

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval dne 5. dubna 2012 na dvoudenní 
státní návštěvu České republiky prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev 
s manželkou Mehriban Alijevovou.  

S prezidentem V. Klausem hovořil ázerbájdžánský prezident o vývoji uvnitř obou zemí a o 
aktuálních tématech v mezinárodních vztazích. Důležitým bodem jednání byly možnosti 
a perspektivy vzájemné spolupráce 

Na počest ázerbájdžánského prezidenta a jeho manželky byla na Pražském hradě uspořádána 
slavnostní večeře. 

 

17. 4. 2012 

Prezident	moderoval	seminář	„Arabské	jaro	rok	poté	–	naděje,	nebo	
zklamání?“	

Prezident republiky Václav Klaus moderoval v úterý dne 17. dubna 2012 od 17.00 hodin 
v pražském Autoklubu seminář „Arabské jaro rok poté – naděje, nebo zklamání?". 

Seminář pořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku a vystoupili zde vedoucí Kanceláře 
prezidenta republiky Jiří Weigl a bezpečnostní analytik Diplomatic Services Ondřej Šlechta. 
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20. 4. 2012 

Prezident	přijal	předsedu	vlády	Slovenské	republiky	

Prezident republiky Václav Klaus přijal v pátek dne 20. dubna 2012 ve 13.45 hodin předsedu 
vlády Slovenské republiky Roberta Fica, který přicestoval do České republiky na oficiální 
návštěvu. 

 

21. 4. 2012 

Prezident	vystoupil	na	konferenci	Mont	Pelerinské	společnosti	v	marockém	
Fezu	

Prezident republiky Václav Klaus odcestoval ve dnech 21. - 23. dubna 2012 do Marockého 
království, kde navštívil města Fez a Rabat. 

V sobotu 21. dubna v 19.00 hodin vystoupil ve Fezu jako úvodní řečník na regionální 
konferenci Mont Pelerinské společnosti s projevem na téma „How regimes collapse and how 
to go back to liberty?“. 

V neděli 22. dubna se zúčastnil dopoledního panelu konference nazvaného Democracy and 
Liberty in Arabo-Muslim countries a v odpoledních hodinách odcestoval do města Rabat, kde 
se setkal s Jeho Královskou Výsostí princem Mulajem Rašidem. 

V pondělí 23. dubna v Rabatu položením věnce uctil památku králů Mohameda V. a Hassana 
II. a setkal se s předsedou marocké vlády Abdelillahem Benkiranem. Po jednání s premiérem 
a následném společném tiskovém brífinku prezident odcestoval pravidelnou linkou zpět do 
České republiky. 

 

Květen	2012	

3. 5. 2012 

Prezident	vystoupil	na	9.	Credit	Suisse	Salonu	v	Londýně	

Prezident republiky Václav Klaus vykonal ve čtvrtek dne 3. května 2012 návštěvu Londýna. 
Ve 12.30 hodin se v prostorách britského parlamentu setkal s lordem Nigelem Lawsonem, ve 
14.00 hodin vystoupil na půdě konzervativního think tanku Bruges Group a v 18.30 hodin se 
v Lancaster House společně s Javierem Solanou a Joschkou Fischerem zúčastnil 9. Credit 
Suisse Salonu, kde vystoupil v panelové diskusi na téma „The Euro Crisis – collapse 
or rescue?“ moderované Johnem Majorem. Zpět do České republiky se navrátil pravidelnou 
linkou v pátek 4. května v dopoledních hodinách. 

 

3. 5. 2012 

Livia	Klausová	přijala	velvyslankyně	a	manželky	velvyslanců	

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se ve čtvrtek dne 3. května 2012 ve 14.00 
hodin na zámku v Lánech setkala s mimořádnými a zplnomocněnými velvyslankyněmi a s 
manželkami velvyslanců v České republice. 
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5. 5. 2012 

Summit	prezidentů	zemí	Visegrádské	skupiny	ve	Vysokých	Tatrách	

Prezident republiky Václav Klaus se společně s manželkou Livií Klausovou ve dnech 5.-
6. května 2012 zúčastnili summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny, který na Štrbském 
plese ve Vysokých Tatrách pořádal prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. 

 

9. 5. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	recepce	při	příležitosti	státního	svátku	Ruské	
federace	

Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 9. května 2012 ve 12.30 hodin na ruském 
velvyslanectví zúčastnil slavnostní recepce konané při příležitosti oslav Dne vítězství, státního 
svátku Ruské federace. 

 

9. 5. 2012 

Prezident	se	setkal	se	švédským	králem	a	delegací	švédských	podnikatelů	

Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 9. května 2012 ve 14.30 hodin na Pražském 
hradě setkal s králem Švédska Jeho Veličenstvem Carlem XVI. Gustafem, který přicestoval do 
Prahy v čele technologické mise Královské švédské akademie inženýrských věd. 

 

10. 5. 2012 

Prezident	přijal	nové	velvyslance	

Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve čtvrtek dne 10. května 2012 na Pražském 
hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci v České republice: 

J. E. pan Georges Paizis, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Řecké republiky se 
sídlem v Praze; 

J. E. pan Khamvone Phanouvong, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Laoské 
lidově demokratické republiky, se sídlem v Berlíně; 

J. E. pan Jorge Jurado Mosquera, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ekvádorské 
republiky, se sídlem v Berlíně. 

 

12. 5. 2012 

Prezident	přijal	arcibiskupa	vídeňského	a	arcibiskupa	pražského	

Prezident republiky Václav Klaus přijal v sobotu dne 12. května 2012 v 15.30 hodin na zámku 
v Lánech arcibiskupa vídeňského J. Em. Christopha kardinála Schönborna a arcibiskupa 
pražského a primase českého J. Em. Dominika kardinála Duku 
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15. 5. 2012 

Prezident	vystoupil	na	konferenci	National	Center	for	Policy	Analysis	

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v úterý 15. května 2012 ve 20.00 hodin 
v Rudolfově galerii Pražského hradu na slavnostní večeři pro účastníky mezinárodní 
konference prestižního amerického think tanku National Centre for Policy Analysis. 
Konference s názvem „Can Capitalism Survive? Threats to the Current Economic System in 
the U. S. and Europe“ se konala ve dnech 13.-15. května 2012 v pražském hotelu Four 
Seasons. 

 

17. 5. 2012 

Státní	návštěva	prezidenta	Islandské	republiky	

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestuje ve dnech 17. - 19.  května 2012 na 
státní návštěvu České republiky prezident Islandské republiky Ólafur Ragnar Grímsson 
s manželkou Dorrit Moussaieffovou. 

Po slavnostním uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu 
následovalo soukromé setkání prezidentských párů, setkání se zástupci tisku 
a státní večeře pořádaná na počest islandského prezidentského páru prezidentem republiky 
a paní Livií Klausovou. 

 

18. 5. 2012 

Prezident	přijal	předsedu	vlády	Státu	Izrael	

Prezident republiky Václav Klaus přijal v pátek dne 18. května 2012 v 9.00 hodin na 
Pražském hradě předsedu vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua. 

 

19. 5. 2012 

Prezident	vedl	českou	delegaci	na	summitu	NATO	v	Chicagu	

Prezident republiky Václav Klaus odcestoval ve dnech 19.-23. května 2012 do Chicaga ve 
Spojených státech amerických, kde vedl českou delegaci na summitu Severoatlantické 
aliance. 

V neděli 20. května vystoupil se svým příspěvkem na pracovní večeři Severoatlantické rady 
a v pondělí 21. května se zúčastnil jednání Rady o Afghánistánu. V odpoledních hodinách se 
bilaterálně setkal s některými přítomnými prezidenty členských zemí NATO a v 19.00 hodin 
vystoupil jako hlavní řečník 7. Mezinárodní klimatické konference, kterou pořádal 
konzervativní think tank The Heartland Institute. 

V úterý 22. května prezident navštívil University of Chicago, kde v rámci pracovní snídaně 
diskutoval se studenty a experty Booth School of Business. Ve 12.30 hodin přednesl v sídle 
Chicago Council on Global Affairs projev na téma „Europe Without Illusions: Reflections 
from the Czech President.“ 
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29. 5. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	pracovního	oběda	s	velvyslanci	zemí	Evropské	unie	

Prezident republiky Václav Klaus se v úterý dne 29. května 2012 ve 12.30 hodin zúčastnil 
pravidelného pracovního oběda s velvyslanci členských zemí Evropské unie. Oběd pořádal 
velvyslanec Dánského království v České republice pan Ole Emil Moesby v prostorách své 
rezidence. 

 

29. 5. 2012 

Livia	Klausová	se	zúčastnila	setkání	Special	DSA	and	Charity	Partners	

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se v úterý dne 29. května 2012 v 10.30 hodin 
v rezidenci velvyslankyně Kanady zúčastnila setkání Special DSA and Charity Partners. 

V rámci tohoto setkání, které pořádá Diplomatic Spouses´ Association, došlo ke 
slavnostnímu předání výnosu z Vánočního bazaru 2011 ve výši 3.800.000,-- Kč českým 
charitativním organizacím. 

 

Červen	2012	

4. 6. 2012 

Státní	návštěva	spolkové	prezidentky	Švýcarské	konfederace	v	ČR	

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestovala ve dnech 4. - 5.  června 2012 na 
státní návštěvu České republiky spolková prezidentka Švýcarské konfederace paní Eveline 
Widmer-Schlumpfová. 

Po slavnostním uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu 

Následovalo soukromé setkání prezidenta České republiky a prezidentky Švýcarské 
konfederace, ssetkání se zástupci tisku a ve večerních hodinách státní večeře pořádaná na 
počest návštěvy švýcarské prezidentky v ČR  

 

4. 6. 2012 

Prezident	přijal	předsedu	Národní	rady	Slovenské	republiky	

Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 4. června 2012 v 16.15 hodin na 
Pražském hradě předsedu Národní rady Slovenské republiky Pavola Pašku, který přicestoval 
do České republiky na oficiální návštěvu. 

 

15. 6. 2012 

Prezident	vystoupil	na	berlínské	konferenci	nadace	Familienunternehmens	

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v pátek dne 15. června 2012 ve večerních 
hodinách s projevem o Evropě na berlínské konferenci, kterou pořádala nadace 
Familienunternehmens. 
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26. 6. 2012 

Prezident	moderoval	přednášku	Charlese	H.	Dallary	„The	Eurozone	
Sovereign	Debt	Crisis: A	Way	Forward“	

Prezident republiky Václav Klaus moderoval v úterý dne 26. června 2012 od 17.00 hodin 
v pražském Autoklubu přednášku generálního ředitele Institutu pro mezinárodní finance 
Charlese H. Dallary s názvem „The Eurozone Sovereign Debt Crisis: A Way Forward“. 
Seminář pořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku. 

 

27. 6. 2012 

Prezident	se	zúčastnil	oslav	Dne	nezávislosti	USA	

Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 27. června 2012 ve 12.30 hodin v rezidenci 
velvyslance Spojených států amerických zúčastnil slavnostní recepce pořádané při příležitosti 
oslavy 236. výročí Dne nezávislosti USA. Prezident zde vystoupil s krátkým projevem. 

 

27. 6. 2012 

Prezident	vystoupil	na	30.	výročním	setkání	bankéřů	střední	a	východní	
Evropy	

Prezident republiky Václav Klaus vystoupil ve středu dne 27. června 2012 ve večerních 
hodinách v Císařském sále Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě na 30. výročním 
setkání bankéřů střední a východní Evropy. 
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Parlament	České	republiky	

Duben	2012	

5. 4. 2012 

Předseda Senátu pořádal oběd na počest ázerbájdžánského prezidenta 

Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádal slavnostní oběd na počest prezidenta 
Ázerbájdžánské republiky J.E. pana Ilhama Alijeva s chotí. Slavnostního oběda se zúčastnili 
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková, 
místopředseda Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. 
Sefzig, předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členka Výboru pro 
záležitosti EU Senátu PČR J. Juřenčáková a člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Senátu PČR P. Trpák. 

 

5. 4. 2012 

Předsedkyně	PS	přijala	prezidenta	Ázerbájdžánské	republiky	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala dne 5. dubna 2012 prezidenta Ázerbájdžánské 
republiky J.E. PANA ILHAMA ALIYEVA s delegací. 
 

10. 4. 2012 

Senátor	J.	Regec	přijal	velvyslankyni	Irska	

Dne 10. dubna přijal předseda VZOB pan J. Regec oficiálně velvyslankyni Irska J.E. paní 
Alison Kelly. 

 

11. 4. 2012 

Jordánský	předseda	Senátu	navštívil	ČR	

Na pozvání předsedy Senátu PČR M. Štěcha navštívil Českou republiku předseda Senátu 
Jordánského hášimovského království J.E. pan Taher Masri s delegací. 

 

11. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	ministra	zahraničí	Súdánu	

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, 
místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu 
a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem a předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. 
Sefzigem oficiálně přijal ministra zahraničních věcí Súdánské republiky J.E. pana Aliho 
Ahmeda Kartiho. 
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11. 4. 2012 

Senátor	J.	Regec	přijal	velvyslance	Chorvatska	

Dne 11. dubna přijal předseda VZOB pan J. Regec oficiálně velvyslance Chorvatské republiky 
J.E. pana Frane Krniće. 

 

11. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	velvyslankyni	Gruzie	

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a 
členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Šilarem,se členem 
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou a členem Ústavně-
právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou 
velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze. 

 

12. 4. 2012 

Přijetí	předsedy	Senátu	Jordánska	předsedkyní	PS		

Předsedkyně Poslanecké sněmovny se dne 12. dubna setkala s předsedou Senátu 
Jordánského hášimovského království J.E. Taherou Mashriho. 

 

12. 4. 2012 

Senátor	J.	Regec	se	zúčastnil	fóra	GLOBSEC	2012	

Předseda VZOB J. Regec, místopředseda VZOB P. Lebeda a člen VZOB P. Trpák se zúčastnil 
v Bratislavě bezpečnostního fóra GLOBSEC 2012 ve dnech 12.4. – 14.4.2012. 

 

12. 4. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	přijal	D.	Harwina	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijal předsedu Legislativní rady Nového 
Jižního Walesu (Australský svaz) pana Dona Harwina. 

 

12. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	litevského	velvyslance	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdou, místopředsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR V. Jonášem, členem Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR K. Korytářem oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Litevské republiky v ČR J.E. pana Aurimase Taurantase. 
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12. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	se	setkali	s	jordánským	předsedou	Senátu.	

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou, 
místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU 
Senátu PČR O. Veřovským, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a členem Výboru pro 
záležitosti EU Senátu PČR V. Koukalem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Senátu PČR T. Kladívkem se oficiálně setká s předsedou Senátu Jordánského 
hášimovského království J.E. panem Taherem Masrim. 

 

12. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	lotyšského	velvyslance	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdou, místopředsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR V. Jonášem, členem Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR K. Korytářem oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Lotyšské republiky v ČR J.E. pana Kasparse Ozolinše. 

 

12. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	estonského	velvyslance	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdou, místopředsedou Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR V. Jonášem, členem Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR K. Korytářem oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance Estonské republiky v ČR J.E. pana Lembita Uibo. 

 

15. 4. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Pikhart	na	pracovní	návštěvě	v	USA	

Místopředseda Senátu Petr Pithart se zúčastnil v USA v Michiganu diskuse významných 
politiků Maďarska, Polska, Slovenska a ČR na pozvání Weiser Center for Emerging 
Democracies and the International Policy Center at the University of Michigan ve dnech 15.4. 
- 20.4.2012. 

 

17. 4. 2012 

Místopředseda	PS	L.	Zaorálek	se	setkal	se	zástupci	indonéského	parlamentu	

Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek se v úterý 17.dubna setkal 
s představiteli  Parlamentu Indonésie, kteří jsou na návštěvě České republiky. 
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17. 4. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	na	Výboru	pro	ústavní	záležitosti	EP	

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie L. 
Sefzig se zúčastnili ve Štrasburku setkání senátorů a poslanců se členy Výboru pro ústavní 
záležitosti Evropského parlamentu na pozvání předsedy tohoto výboru Carla Casiniho ve 
dnech 17.4. - 18. 4. 2012. 

 

18. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	jednali	v	Chorvatsku	

Předseda VZOB J. Regec, místopředseda VZOB J. Sykáček,členové VZOB T. Kladívko a J. 
Pospíšil se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Chorvatského Saboru, společného 
jednání se členy Výboru pro obranu a zástupci Komise pro dohled nad bezpečnostními a 
zpravodajskými službami, setkání s představiteli Ministerstva pro zahraniční záležitosti a 
evropskou integraci. Jednání se státním tajemníkem na Ministerstvu obrany. Setkání se 
zástupci krajanských sdružení ve dnech 18.4. - 20.4.2012.. 

 

19. 4. 2012 

Předseda	Senátu	na	konferenci	ve	Varšavě	
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil ve Varšavě Konference předsedů Parlamentů 
zemí EU ve dnech 19.4. - 21.4.2012. 

 

22. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	na	návštěvě	v	pobaltských	zemích	
1.místopředseda Senátu P. Sobotka, předseda VHZD J. Hajda,místopředseda VHZD V. 
Jonáš,členové VHZD J. Bis a K. Korytář se zúčastnili přijetí předsedou nebo místopředsedou 
Parlamentu Litevské republiky, jednání se zástupci partnerských výborů v Litevské, Lotyšské 
a Estonské republice, jednání s představiteli ministerstev průmyslu a obchodu, ministerstev 
zemědělství a ministerstev dopravy a komunikací ve dnech 22.4. - 27.4.2012. 

 

22. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	na	zasedání	Parlamentního	shromáždění	RE	

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. 
Gajdůšková, D. Filipiová, T. Jirsa a P. Lebeda se zúčastnili ve Štrasburku 2. zasedání 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve dnech 22.4. - 27.4.2012. 
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22. 4. 2012 

Senátor	L.	Sefzig	se	zúčastnili	COSAC	

Předseda VEU L. Sefzig a místopředseda VEU M. Krejča se zúčastnili v Kodani XLVII. 
Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentu zemí EU (COSAC) v rámci 
dánského předsednictví v Radě EU ve dnech 22.4. - 24.4.2012. 

 

22. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	na	oficiální	návštěvě	Gruzie	

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ODS a členem Výboru 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR R. Svobodou, předsedou 
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR P. Šilarem, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 
Senátu PČR J. Štětinou a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem 
oficiálně navštíví Gruzii ve dnech 22. 4. - 24.4.2012. 

Senátní delegace jednala s prezidentem Gruzie Mikheilem Saakashvilim,  premiérem Nikou 
Gilaurim, předsedou Parlamentu Gruzie Davidem Bakradzem,  místopředsedkyní 
Parlamentu Rusudan Kervalishvili, předsedou Gruzínsko-české parlamentní skupiny 
přátelství Giorgim Goguadzem, starostou Tbilisi Gigi Ugulavou a bývalým gruzínským 
prezidentem  Edvardem Ševardnadzem. 

Hlavním tématem jednání byly možnosti zvýšení hospodářské spolupráce a investiční 
příležitosti pro české firmy. Gruzie se podle slov svých představitelů snaží být maximálně 
otevřenou ekonomikou pro zahraniční investory, podmínky pro podnikání proto nastavuje 
zcela  transparentně, jasně a bez nadbytečné administrativní zátěže. Tomuto tématu se 
ostatně věnovalo také Česko-gruzínské bussines fórum, které M. Štěch spolu s D. Bakradzem 
zahájili. 

„Ještě před deseti lety byla Gruzie de facto zhrouceným státem. Cesta reforem byla dlouhá a 
bolestná, ale byla smysluplná. To potvrdila i skutečnost, že Gruzii byla před dvěma lety 
udělena cena Světové banky za reformování země a její ekonomiky. V minulém roce 
zaznamenala Gruzie růst HDP 7 % a všechny ratingové agentury nám udělily pozitivní 
hodnocení,“ vysvětlil D. Bakradze. Velké příležitosti pro české investory přitom nabízejí 
oblasti jako energetika, dopravní infrastruktura, strojírenství a další. 

M. Štěch poukázal na to, že potenciál růstu má rovněž gruzínský export do ČR. „Gruzie 
z hlediska nově přijaté české exportní strategie patří mezi 22 klíčových zemí. Podporujeme 
samozřejmě další zvýšení českého exportu do Gruzie, ale rovněž navýšení gruzínského 
exportu do ČR tak, aby se vzájemná bilance postupně vyrovnávala,“ uvedl M. Štěch. 

Klíčovým tématem setkání byly rovněž snahy Gruzie o integraci do Severoatlantické aliance a 
Evropské unie. „Mít v Evropské unii a NATO takové přátele, jako je Česká republika, je velký 
přínos. Váš hlas je totiž vždy slyšet a já doufám, že naši integraci budete i nadále podporovat,“ 
sdělil předseda gruzínské vlády N. Gilauri. D. Bakradze poukázal na to, že vstup do NATO a 
EU podporují v Gruzii všechny parlamentní strany. Podle posledního průzkumu veřejného 
mínění je integraci do NATO a EU nakloněno přes 70 % obyvatel. „Nejedná se pouze o vůli 
politickou, ale o postoj většiny obyvatelstva,“ uvedl D. Bakradze. 
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M. Štěch opakovaně zdůraznil, že ČR bude i nadále podporovat přijetí Gruzie jak do NATO, 
tak do EU. Zároveň nabídl zkušenosti, které může Česká republika v této oblasti poskytnout. 
„I přes obtíže, ve kterých se nyní Evropská unie nachází, nikdo nezpochybňuje význam 
Východního partnerství. Členské státy se rovněž shodují na tom, že rozšiřování Evropské unie 
by se nemělo zastavit. Plná integrace do Unie je však podmíněna rovněž komplexní 
připraveností žadatelských zemích,“ připomněl M. Štěch. 

Rozhovory se zaměřily rovněž na demokratizaci Gruzie a prováděné reformy v zemi, dění 
v regionu, problematiku gruzínsko-ruských vztahů, situaci v separatistických územích, 
vízovou politiku a další. 

Senátní a podnikatelskou delegaci doprovodili rovněž zástupci Ministerstva průmyslu a 
obchodu a Ministerstva zahraničních věcí ČR, Hospodářské komory ČR a Akademie věd ČR. 

Cesta předsedy Senátu navázala na návštěvu gruzínské parlamentní delegace v ČR 
v roce2011. M. Štěch svého gruzínského partnera D. Bakradzeho pozval na návštěvu Česka. 

 

23. 4. 2012 

Vedoucí	Kanceláře	Senátu	přijal	indonéskou	velvyslankyni	

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setkal s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní 
Indonéské republiky v ČR J.E. paní Emeriou Wilujeng Amir Siregar. 

 

24. 4. 2012 

Představitelé	Senátu	přijali	delegaci	DEPB	

Členové Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu  přijali delegaci DEPB (skupina 
odborníků) ze SRN. 

 

26. 4. 2012 

Senátorka	J.	Rippelová	na	zasedání	kulturníbo	výboru	CEI	

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy Jiřina Rippelová se 
zúčastnila v Bolzanu zasedání Kulturního výboru Parlamentní dimenze CEI (Středoevropské 
iniciativy) v Bolzanu ve dnech 26.4. - 28. 4. 2012. 

 

Květen	2012	

3. 5. 2012 

Výzva	předsedkyně	PS	na	obranu	práv	Julije	Tymošenkové	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová vyzvala poslankyně PSP ČR ke 
společnému apelu na ochranu lidských práv vězněné Julije Tymošenkové.  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová vyzvala poslankyně PSP ČR, aby se 
připojily svým podpisem k dopisu adresovanému předsedovi Verkhovnej Rady Ukrajiny 
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Volodymyru Lytvynovi, ve kterém ho žádá, aby se zasadil o dodržování lidských práv 
a humánního zacházení s expremiérkou Ukrajiny Julijí Tymošenkovou. 

„Vážený pane předsedo, obracíme se na Vás jako členky Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Jsme zneklidněny posledními zprávami o situaci, ve které se ocitla bývalá 
ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. Tyto zprávy jsou provázeny pochybnostmi, zda 
v případě paní Tymošenkové jde o skutečné hledání spravedlnosti a nikoliv o likvidaci 
politického protivníka. Vážený pane předsedo, žádáme Vás, abyste své pravomoci využil ve 
prospěch dodržování lidských práv a humánního zacházení v případě vězenkyně-ženy, paní 
expremiérky Julije Tymošenkové“, píše se v dopisu. 

Dopis spolu s podpisovými archy je poslankyním k dispozici od dnešního rána až do konce 
odpolední části zasedání Sněmovny. 

 

3. 5. 2012 

Představitelé	Senátu	se	zúčastnili	Průmyslových	dnů	NATO	

Členové VZOB T. Kladívko a P. Trpák se zúčastnili Průmyslových dnů NATO v Bratislavě, 
akce organizované v rámci Mezinárodního veletrhu obranné techniky Bratislava – IDEB 2012 
(2. 5. – 4. 5. 2012), která se koná pod záštitou prezidenta Slovenské republiky. 

 

3. 5. 2012 

Členové	Parlamentu	ČR	vyjeli	jako	pozorovatelé	voleb	do	Arménie	
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H. 
Doupovcová, P. Bratský a J. Štětina se zúčastnili pozorování parlamentních voleb pod 
záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR ve dnech 3.5. - 8.5.2012. 

 

3. 5. 2012 

Předseda	a	místopředseda	Senátu	na	oslavě	polského	státního	svátku	

Předseda Senátu PČR M. Štěch a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnili oslavy 
pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Polské republiky v ČR J.E. panem 
Janem Pastwou s chotí u příležitosti Dne ústavy. 

 

3. 5. 2012 

Senátor	M.	Krejča	přijal	představitele	Albánie	

Místopředseda Výboru pro záležitosti EU Miroslav Krejča přijal v prostorách Senátu společně 
se zástupci Geografické služby Armády ČR podplukovníka Armira Çaniu, ředitele Vojenského 
geografického institutu Albánie a pana Saimira Burbu, zástupce ředitele Vojenského 
geografického instituttu Albánie. 
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8. 5. 2012 

Senátoři	na	pracovní	návštěvě	v	Itálii	

Místopředsedkyně Senátu A. Palečková, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v 
zahraničí T. Grulich a členové Stálé komise Z. Besta,P. Guziana se zúčastnili návštěvy 
krajanských spolků a přátel ČR a České školy bez hranic v Miláně, setkání se zástupci 
Papežské koleje Nepomucem, oslav 10. výročí otevření honorárního konzulátu organizované 
HK a Toskánským krajanským sdružením ve Florencii ve dnech 8.5. - 13.5.2012. 

 

9. 5. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	jednání	na	Kypru	

Předseda VEU L. Sefzig, místopředseda VEU J. Táborský, členové VEU J. Juřenčáková, A. 
Maštalíř, J. Doubrava se zúčastnili přijetí předsedou kyperského Parlamentu, jednání s 
Výborem pro evropské záležitosti, jednání se státním tajemníkem pro kyperské předsednictví 
a unijní otázky, setkání s vrchním ředitelem Ministerstva zahraničních věcí pro kyperskou 
otázku a Turecko, setkání se starostou Nikósie ve dnech 9. 5. - 11.5.2012. 

 

9. 5. 2012 

Předseda	a	místopředseda	Senátu	se	zúčastnili	oslav	Dne	vítězství	na	ruské	
ambasádě	

Předseda Senátu PČR M. Štěch a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnili oslavy 
pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v ČR J.E. panem 
Sergejem B. Kiselevem u příležitosti Dne vítězství. 

 

9. 5. 2012 

Předseda	Senátu	pořádal	večeři	pro	gruzínskou	velvyslankyni	

Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a 
člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Šilara, člena Výboru 
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětiny a člena Ústavně-právního 
výboru Senátu PČR M. Nenutila, pořádali večeři pro mimořádnou a zplnomocněnou 
velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze. 

 

10. 5. 2012 

Zástupci	výborů	pro	veřejnou	správu	parlamentů	zemí	Visegrádské	čtyřky	
jednali	v	Praze	

Účastníci setkání konstatovali, že je potřebné využít potenciál společného postupu 
středoevropských zemí v rámci nastavování implementačního systému politiky soudržnosti 
EU po roce 2013. 
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Na společném přístupu středoevropských zemí k otázce čerpání prostředků EU v novém 
období 2014+ se shodli zástupci výborů pro veřejnou správu parlamentů zemí Visegrádské 
čtyřky, kteří ve dnech 9. a 10.  5. 2012 jednali v Praze. 

 „Účastníci setkání konstatují, že je potřebné využít potenciál společného postupu 
středoevropských zemí v rámci nastavování implementačního systému politiky soudržnosti 
EU po roce 2013 na celoevropské úrovni pro budoucí období, proto zejména požadují, aby 
případné krácení prostředků víceletého finančního rámce bylo směřované proporcionálně na 
všechny výdajové kapitoly rozpočtu EU,“ uvádí se v memorandu schváleném na závěr 
schůzky. 

 Setkání se zúčastnili předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké 
sněmovny Stanislav Polčák, předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí Senátu Ivo Bárek, předseda výboru pro místní samosprávu a státní správu Senátu 
Polska Janusz Marian Sepiol, zástupce předsedy výboru pro místní samosprávu a regionální 
rozvoj Národního shromáždění Maďarska László Habis a člen výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj Národní Rady Slovenské republiky Igor Hraško. 

 „Pokud má dojít ke krácení evropských fondů, musí se to dít napříč všemi programy. 
Nemůže to být na úkor pouze strukturálních fondů,“ upozornil dnes na tiskové konferenci po 
skončení jednání Stanislav Polčák. Igor Hraško doplnil, že bude-li krácen rozpočet na 
operační programy, budou středoevropské země postupovat společně v tom směru, aby 
krácení bylo plošně rozložené. 

 Podle účastníků setkání je potřeba zvýšit důraz strategické a koncepční úrovně řízení 
v oblasti implementace politiky soudržnosti a nastavit systém řízení a implementace 
strukturálních fondů tak, aby minimalizoval riziko vrácení peněz do rozpočtu EU. Zároveň 
by, jak uvedli v memorandu, mělo čerpání prostředků EU v období 2014+ odrážet místní 
potřeby a jejich rozvojový potenciál v souladu se strategií Evropa 2020. 

 Účastníci se shodli na požadavku uznatelnosti DPH jakožto výdajů způsobilých k financování 
ze strukturálních fondů, vyjádřili rezervovaný postoj k podmíněnosti čerpání prostředků EU 
ve vazbě na tzv. makrokondicianility a společně žádají, aby nebyly vyčleněny zvláštní 
prostředky z fondu EU, které by směřovaly do nového nástroje propojení Connecting Europe 
of facility (infrastrukturního fondu), a jsou proti tomu, aby z prostředků kohezních fondů 
bylo do tohoto nového nástroje přesunuto 10 miliard Euro. 

 Zástupci parlamentních výborů také podpořili další efektivní zavádění elektronizace veřejné 
správy s využitím prostředků EU. Vyměnili si zkušenosti o činnosti veřejné správy a shodli se 
na tom, že i když jde v jednotlivých státech o různé modely fungování veřejné správy – 
spojený, či rozdělený – pod pojmem veřejná správa se rozumí služba pro občana. 

 

11. 5. 2012 

Senátor	P.	Bratský	se	zúčastnil	konference	PS	OBSE	

Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE Petr Bratský se 
zúčastnil Ekonomické konference Parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 11.5. - 14. 5. 
2012. 
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13. 5. 2012 

Představitelé	Senátu	na	návštěvě	Bulharska	a	Madedonie	

Předseda VVVK J. Jermář, místopředsedové VVVK H. Doupovcová, K. Kapoun, členové 
VVVK V. Homolka, M. Janeček se zúčastnili jednání s partnerskými výbory parlamentů 
Bulharska a Makedonie, jednání se zástupci Ministerstva školství a Ministerstva kultury 
Bulharska a Makedonie. Návštěva města Plovdiv, pracovní jednání se zástupci místních 
samospráv. Setkání se zástupci Československého klubu T.G.Masaryka a Sokola v Sofii ve 
dnech 13. 5. - 18. 5. 2012. 

 

14. 5. 2012 

Senátor	J.	Hajda	přijal	delegaci	z	Bulharské	republiky	

Přijetí delegace Výboru pro zemědělství a lesnictví Národního shromáždění Bulharské 
republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Hajdou. 

 

15. 5. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	a	další	senátoři	přijali	delegaci	z	Thajska	

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro 
sdělovací prostředky a 1. místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice Senátu PČR J. Oberfalzerem a předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v 
zahraničí a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem a členem Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijali 
delegaci Výboru pro lidská práva, svobody a ochranu spotřebitele Senátu Thajského 
království vedenou jeho předsedou panem Somchaiem Swangkarnem. 

 

15. 5. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	přijal	ministra	zahraničí	BaH	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a 
bezpečnost Senátu PČR T. Kladívkem, J. Štětinou a P. Trpákem oficiálně přijal ministra 
zahraničních věcí a místopředsedu Rady ministrů Bosny a Hercegoviny J.E. pana Zlatka 
Lagumdžiju. 

 

17. 5. 2012 

Přijetí	prezidenta	Islandské	republiky	předsedkyní	PS	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijala dne 17. května 
2012 prezidenta Islandské republiky pana Ólafura Ragnara Grímssona. 
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17. 5. 2012 

Předseda	Senátu	PČR	M.	Štěch	s	chotí	uspořádal	slavnostní	oběd	na	počest	
prezidenta Islandské republiky J.E. pana Ólafura Ragnara Grímssona s chotí. Oběda se 
zúčastnili 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředsedkyně Senátu PČR A. 
Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková, místopředseda Senátu PČR P. 
Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig a člen Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Dryml. 

 

20. 5. 2012 

Senátoři	na	pracovní	cestě	v	Paříži	

Pracovní cesta Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky do Paříže se uskutečnila ve 
dnech 20. – 23. května 2012. Cesty se zúčastnili: sen. Jiří Oberfalzer, sen. Alena Gajdůšková, 
sen. Zdeněk Škromach, sen. Petr Gawlas a sen. Tomáš Töpfer. 

 

20. 5. 2012 

Senátoři	na	pracovní	návštěvě	Izraele	

Předsedkyně VZSP D. Filipiová, místopředsedové VZSP P. Guziana, Z. Schwarz, J. Žaloudík, 
R. Sušil, členové VZSP M. Horská, P. Čáslava se zúčastnili jednání s Výborem  pro práci, 
sociální záležitosti a zdravotnictví Knessetu, setkání s představiteli Ministerstva zdravotnictví  
a na vybraných částech VIII. mise českého zdravotnictví ve dnech 20.5. - 26.5.2012. 

 

23. 5. 2012 

Senátor	J.	Bis	na	zasedání	parlamentního	výboru	CEI	v	Kyjevě	

Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy Jiří Bis se zúčastnili 
zasedání Parlamentního výboru Parlamentní dimenze CEI (Středoevropské iniciativy) v 
Kyjevě ve dnech 23.5. - 25. 5. 2012. 

 

23. 5. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	irskou	velvyslankyni	

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni 
Irska v České republice J.E. paní Alison Kelly. 

 

24. 5. 2012 

Přijetí	viceprezidentky	Bulharské	republiky	předsedkyní	PS	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijala ve čtvrtek 24. května 2012 
viceprezidentku Bulharské republiky paní Margaritu Popovu s delegací. 
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24. 5. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	parlamentního	shromáždění	NATO	

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO M. Škaloud a 
P. Trpák se zúčastnili jarního zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Tallinnu ve 
dnech 24. 5. - 28. 5. 2012. 

 

24. 5. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	se	zúčastnila	oslav	státního	svátku	Azerbajdžánu	

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastnila oslavy pořádané mimořádným a 
zplnomocněným velvyslancem Ázerbájdžánské republiky v ČR J.E. panem Tahirem 
Taghizadem s chotí u příležitosti státního svátku Ázerbájdžánské republiky. 

 

25. 5. 2012 

Přijetí	viceprezidentky	Bulharské	republiky	v	Senátu	

Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Gajdůškovou, 
místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu 
PČR M. Krejčou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. 
Kladívkem oficiálně setkali s viceprezidentkou Bulharské republiky paní Margaritou 
Popovou. 

 

27. 5. 2012 

Senátoři	navštívili	české	jednotky	v	Afganistanu		

Místopředseda VZOB P. Lebeda, člen VZOB V. Dryml a člen VVVK R. Svoboda se zúčastnili v 
delegaci Ministerstva obrany ČR, která navštíví jednotky Armády ČR, mise v Afghánistánu ve 
dnech 27. 5. - 30.5.2012. 

 

28. 5. 2012 

Předsedkyně	PS	na	oficiální	návštěvě	Dánského	království	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová navštívila ve dnech 25. a 26. května 
2012 Dánské království.  

Předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová navštívila ve dnech 25.-26. května v čele oficiální 
parlamentní delegace Dánské království. Společně s poslanci byla přijata u Jejího Veličenstva 
královny Margrethe II. a setkala se s vedením Parlamentu Dánského království. Oficiální 
návštěva se konala ve dnech, kdy si Dánsko festivalem připomínalo 800. výročí úmrtí 
významné osobnosti česko-dánských vztahů, královny Dagmar. 

V rozhovoru Miroslavy Němcové s předsedou Parlamentu Dánského království Mogensem 
Lykketoftem si oba politici připomněli tradičně dobré vztahy mezi oběma zeměmi. „Je 
správné si uvědomit, co dobrého nás v minulosti spojovalo. V dnešní turbulentní době je 
příhodné se k tomu vrátit a budovat další pozitivní vazby,“ uvedla M. Němcová. Předsedové 
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rovněž hovořili o současné situaci v Evropě. Oba vyjádřili obavy nad tím, že v souvislosti 
s ekonomickými obtížemi dochází k radikalizaci části společnosti. Shodli se, že opatření, která 
obě země přijímají ke zlepšení situace, je třeba uskutečnit co nejdříve. “Finanční stabilita 
velmi úzce ovlivňuje stabilitu politickou,“ komentoval předseda M. Lykketoft. V rozhovoru 
rovněž ocenil, že i když jsme nepodepsali fiskální pakt, plníme kritéria, která obsahuje. 
„Fiskální pakt je pro nás otevřenou otázkou. Až si budeme jisti, že jsme schopni všechny 
závazky splnit, připojíme se. Nechceme být nemocnou ekonomikou,“ reagovala M. Němcová. 
V této souvislosti se rovněž zmínila o nutnosti reforem: „Reformy bolí, ale jsou nezbytné,“ 
uzavřela. 

Miroslava Němcová při své oficiální návštěvě Dánského království navštívila také centrum 
oslav na počest královny Dagmar, město Ribe. Zde v doprovodu generálního ředitele Muzeí 
Jihozápadního Jutska Flemminga Justa zahájila v muzeu Ribes Vikinger oficiální výstavu 
„Obraz Dagmar v umění“. U příležitosti vernisáže vystoupilo česko-dánské Duo Modus se 
skladbou, kterou složila přední česká skladatelka S. Bodorová. 

Předsedkyni Sněmovny M. Němcovou přivítal rovněž starosta Ribe J. Søttrup, který ji 
doprovodil do Staré radnice. Zde společně zhlédli českou putovní výstavu „Královna Dagmar, 
česká princezna“, o Dagmařiných českých kořenech a tehdejší Evropě. Předsedkyně PS M. 
Němcová se také zúčastnila představení opery „Anorexia Sacra“ v hlavní roli s českou 
mezzosopranistkou Markétou Dvořákovou. 

Královna Dagmar se narodila jako Markéta Přemyslovna v roce 1186. Jejím otcem byl 
Přemysl Otakar I. V roce 1205 si vzala dánského krále Valdemara II. Vítězného a přijala 
jméno Dagmar. Dánové ji považují za krásnou, hodnou a spravedlivou panovnici, která se 
snažila zmírnit neradostný úděl svých poddaných. 

 

28. 5. 2012 

Přijetí	předsedy	Senátu	Thajského	království	předsedkyní	PS	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala v pondělí 28. května 2012 delegaci parlamentu 
Thajského království v čele s předsedou Senátu. 
 

28. 5. 2012 

Pracovníci	Senátu	se	setkali	s	thajskou	delegací	

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein a další vedoucí pracovníci Kanceláře Senátu se setkali s 
delegací Komise parlamentních úředníků Thajského království vedenou předsedou Senátu 
Thajského království a místopředsedou Komise parlamentních úředníků J.E. gen. 
Teeradejem Meepienem. 

 

 28. 5. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	thajského	předsedu	senátu	

Předseda Senátu PČR M. Štěch přijal předsedu Senátu Thajského království J.E. gen. 
Teeradeje Meepiena. 
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31. 5. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	pracovního	jednání	ve	Velké	Británii	

Předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí J. Juřenčáková, místopředseda Stálé 
komise T. Kladívko, členové Stálé komise P. Trpák a J. Doubrava se zúčastnili pracovního 
jednání k systému e-Borders na letišti Heathrow v Londýně na pozvání ZÚ Velké Británie v 
ČR dne 31. 5. 2012. 

 

31. 5. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	řeckého	velvyslance	

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
Řecké republiky v České republice J.E. pana Georgiose Paizise 

 

31. 5. 2012 

Předseda	Senátu	se	zúčastnil	oslav	italského	státního	svátku	

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným 
velvyslancem Italské republiky v ČR J.E. panem Pasquale D‘Avino u příležitosti státního 
svátku Italské republiky. 

 

Červen	2012	

2. 6. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	a	další	senátoři	se	zúčastnili	setkání	legislativců	
a	místní samosprávy	v	Sankt	Peterburku  
Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková, předseda VUZP I. Bárek, místopředseda VUZP K. 
Šebek, člen VUZP P. Vícha se zúčastnili setkání se zástupci legislativních shromáždění, místní 
samosprávy v Sankt Peterburgu.  Dále proběhlo jednání s primátorem města Syktyvkar, 
jednání s představiteli republiky Komi a společné prezentace s agenturou Czech Tourism ve 
dnech 2.6. - 8. 6. 2012. 

 

3. 6. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	v	Bruselu	setkání	s	generálním	tajemníkem	NATO	

Členové VZOB V. Dryml a P. Trpák se zúčastnili cesty do sídla NATO v Bruselu včetně setkání 
s generálním tajemníkem NATO na pozvání Odboru bezpečnostní politiky MZV ve dnech 3.6. 
- 4.6.2012.. 
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4. 6. 2012 

Přijetí	prezidentky	Švýcarské	konfederace	předsedkyní	PS	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijala dne 4. června 
2012 prezidentku Švýcarské konfederace J. E. paní Eveline Widmer-Schlumpf. 
 

4. 6. 2012 

Návštěva	předsedy	slovenského	parlamentu	v	Senátu	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. 
Palečkovou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. 
Regecem, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a členem Výboru pro záležitosti EU 
Senátu PČR V. Koukalem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Doubravou se 
oficiálně setkali s předsedou Národní rady Slovenské republiky J.E. panem Pavlem Paškou. 

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady 
Slovenské republiky J.E. pana Pavla Pašky. Večeře se zúčastnili místopředseda Senátu PČR P. 
Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig, místopředseda Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebeda a předsedkyně Stálé komise 
Senátu pro ochranu soukromí a členka Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Juřenčáková. 

 

4. 6. 2012 

Předsedkyně	PS	se	setkala	s	předsedou	Národní	rady	Slovenské	republiky		

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová se setkala 4. června 2012 
s předsedou Národní rady Slovenské republiky Pavolem Paškou.  

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová přijala v pondělí 4. 
června delegaci slovenských poslanců vedenou předsedou Národní rady Slovenské republiky 
Pavolem Paškou. 

Slovenští poslanci v čele se svým předsedou se již podle nepsané tradice vydali na první 
zahraniční návštěvu po volbách právě do České republiky. Obě strany se shodly na 
oboustranném zájmu na dalším prohlubování již nyní mimořádně dobrých vztahů, 
rozšiřování spolupráce ve všech oblastech a vzájemné výměně zkušeností. 

 

5. 6. 2012 

Předseda	Senátu	uspořádal	oběd	na	počest	švýcarské	prezidentky	

Předseda Senátu PČR M. Štěch uspořádal slavnostní oběd na počest prezidentky Švýcarské 
konfederace J.E. paní Eveline Widmer-Schlumpfové. Oběda se zúčastnili místopředseda 
Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig a předseda 
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regec a člen Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětina. 
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5. 6. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	přijal	předsedkyni	meziparlamentní	
skupiny	ČR‐Ázerbájdžán	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka přijal předsedkyni ázerbájdžánské části 
Meziparlamentní česko-ázerbájdžánské skupiny přátel paní Gular Ahmadovovou. 

 

5. 6. 2012  

V	Parlamentu	proběhl	seminář	ČR	a	Afgánistán	

V pondělí 4. června se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil seminář 
Česká republika a Afghánistán, který pořádala společně ministerstva obrany a zahraničních 
věcí. Vystoupila na něm, mimo jiné, řada odborníků, kteří se účastnili, případně účastní misí 
v Afghánistánu. Jejich vystoupení byla zdrojem zajímavých informací. 

Podle prvního náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Schneidera je třeba důstojně 
završit rekonstrukci a investici do budoucna. Musíme rozhodnout, do kterých oblastí 
přesunout těžiště aktivit a rozvoj další spolupráce. Spolupráce vojenské a civilní části 
provinčního rekonstrukčního týmu se ukázala jako přínosná a úspěšná. Naše podpora 
Afghánistánu bude pokračovat i po roce 2014.  

První náměstek ministra obrany Jiří Šedivý uvedl, že Afghánistán je zahraniční prioritou 
NATO i naší republiky. Je třeba zabránit tomu, aby se tato země stala do budoucna opět 
základnou mezinárodního terorismu. Mise v Afghánistánu je naším příspěvkem k 
bezpečnosti států NATO. V roce 2013 předpokládáme kontingent v počtu 540 osob včetně 
vrtulníkové jednotky. Tento počet by měl do konce roku 2014 poklesnout na 170 osob. V 
následujících letech by naši vojáci měli působit pouze jako výcvikové týmy, nanejvýš kolem 
150 vojáků.  

Zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel společného operačního centra MO 
generálmajor Aleš Opata zdůraznil, že naše armáda podporuje pět základních pilířů převzetí 
moci afghánskou vládou. Jsou to eliminace povstalců, legitimita státní moci, výstavba 
afghánské armády a policie, nasazení a zkušenosti příslušníků ISAF a efektivní civilní 
politika. Pro AČR představuje výcvik afghánských bezpečnostních sil klíčový úkol. Naše 
armáda získává v Afghánistánu zkušenosti z hlediska nasazení pozemních sil, vzdušných sil a 
transportu na velkou vzdálenost. Výsledkem je i schopnost zkvalitňování přípravy na operace 
a rozvoj schopnosti rozhodování u velitelů nižších stupňů.  

Podle velvyslance ČR v Afghánistánu Petra Pelze naše země mají s výjimkou náboženství 
podobnou historii a podobné historické zkušenosti, jelikož obě leží na průsečíku zájmů 
velmocí. Naše republika má mezi Afghánci dobré jméno, které si vybudovala od šedesátých 
let minulého století. Řada Afghánců oceňuje československý postoj v roce 1968.  

Bývalý politický poradce nejvyššího civilního představitele NATO v ISAF Michal Švéda 
konstatoval, že předávání odpovědnosti za bezpečnost má několik fází. Z územního hlediska 
má ke každé oblasti konečné slovo prezident Karzáí. Náklady na udržitelnost afghánských 
bezpečnostních sil po roce 2014 jsou odhadovány na čtyři miliardy dolarůů o tuto sumu by se 
mělo podělit širší mezinárodní společenství a nejen NATO. Až devadesát procent Afghánců 
nechce návrat vlády Talibanu. Afghánští vojáci jsou hrdí, že mohou bránit vlast a dezerce jsou 
spíše vyjímečné.  
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Podplukovník Ladislav Švejda, velitel 1. jednotky AČR – OMLT (Operational Mentoring and 
Liaison Team), zmínil, že kolem osmdesáti procent afghánských branců je negramotných. 
Voják nabývá schopnost výcvikem a bojovým nasazením, přičemž za šest měsíců intenzivního 
výcviku jsou afghánští vojáci schopni zajistit bezpečnost místního obyvatelstva. Společná 
činnost s vojáky ANA (Afghánská národní armáda) vytváří velkou psychickou zátěž. S 
příslušníky ANA máme vesměs dobré zkušenosti.  

Zvláštní zmocněnkyně MZV pro Afghánistán a Pákistán Ester Lauferová uvedla, že hlavní 
problémy Afghánistánu jsou chudoba, korupce a střety zájmů okolních zemí. V zahraničí se 
nalézá kolem osmi milionů afghánských uprchlíků. Stabilizace Afghánistánu je důležitá pro 
stabilitu v regionu a má vliv i na bezpečnost v Evropě. Civilní složka našeho týmu PRT 
dosahuje úspěchů především v oblastech školství a zemědělství. Činnost PRT bude ukončena 
v příštím roce.  

 

7. 6. 2012 

Předsedkyně	PS	na	oficiální	návštěvě	Izraele	

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová navštívila ve dnech 30. května - 1. 
června  v čele oficiální parlamentní delegace Izrael. Návštěva české delegace se uskutečnila na 
pozvání izraelského parlamentu. 

Předsedkyně Sněmovny M. Němcová zahájila návštěvu Izraele položením věnce u pomníku 
na památku padlých na nádvoří Knesetu. Poté se sešla k jednání s předsedou Knesetu 
Reuvenem Rivlinem. Tématem rozhovoru byla současná úroveň vzájemných vztahů 
a možnosti další spolupráce. „Když přijedou hosté z České republiky, je to pro mě vždy 
srdeční záležitost. Spolupráce mezi našimi zeměmi je opravdu mimořádná,“ zhodnotil R. 
Rivlin. Předsedkyně M. Němcová připomněla společnou historii, kdy vedle sebe po staletí 
v jednom státě žili a vzájemně se ovlivňovali Židé a Češi. „ Ráda bych za všechny příklady 
jmenovala město Třebíč, kde žila početná židovská komunita. Nacisté desítky zdejších 
židovských rodin vyvraždili. Podařilo se nám sice po válce zrenovovat a zachovat unikátní 
architekturu tohoto místa, ale duch, který mu vtiskli zdejší židovští obyvatelé, tu 
nenahraditelně chybí,“ konstatovala M. Němcová. 

Parlamentní delegace se rovněž setkala se zástupci parlamentní skupiny přátel Izrael – Česká 
republika. Tato skupina přátel velmi intenzivně spolupracuje se skupinou přátel Česká 
republika – Izrael, která působí na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Aktivní v oblasti 
obchodu v obou zemích jsou rovněž Česko – izraelská a Izraelsko – česká obchodní komora. 

V rámci své oficiální návštěvy Miroslava Němcová v doprovodu předsedy izralelského 
parlamentu R. Rivlina slavnostně zahájila výstavu Atentát na Reinharda Heydricha – smrt 
architekta holocaustu.Výstava, která připomíná 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha, je instalována přímo na půdě Knesetu a je jí v Izraeli 
věnována velká pozornost. 
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7. 6. 2012 

Senátor	Šilar	se	zúčastnil	konference	o	společné	zemědělské	politice	
v	Kodani	

Člen VHZD Petr Šilar se zúčastnil ve dnech 7.6. – 8.6.2012 Konference předsedů 
zemědělských výborů na téma: „Společná zemědělská politika“ parlamentů členských zemí 
EU v rámci dánského předsednictví v Radě EU. 

 

 

12. 6. 2012  

Sněmovna	podpořila	plán	zahraničních	misí	na	roky	2013	a	2014	

Poslanci dnes na své schůzi podpořili vládní návrh nasazení českých vojáků v zahraničních 
operacích v následujících dvou letech. Pro hlasovalo 134 poslanců.  

Členové dolní komory Parlamentu ČR také vyslovili poděkování příslušníkům Armády České 
republiky za vynikající práci a reprezentaci ČR v zahraničí.  

Podle ministra obrany Alexandra Vondry charakteristika mandátu odpovídá dnešní 
zahraničněpolitické a bezpečnostní situaci. „Klademe důraz na naše zahraničněpolitické 
priority, jsme vedeni snahou o maximálně koncepční a efektivní přístup, klademe důraz na 
kontinuitu našeho působení, ale zároveň jsme realističtí a reflektujeme naše možnosti, 
závazky i celkové mezinárodněpolitické dění,“ uvedl a dodal: „Nepamatuji si, že by byl kdy 
mandát schválen tak vysokým počtem poslanců napříč politickým spektrem a v dostatečném 
časovém předstihu. Tímto se bezesporu Česká republika stává čitelnějším partnerem.“  

Podle vládního návrhu na působení sil a prostředků resortu obrany v zahraničních operacích 
v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015 zůstává hlavní operační prioritou mise ISAF. 
„Tato operace má před sebou poslední dva roky – 2013 a 2014. Pro tyto dva roky 
předpokládáme, že těžiště našeho nasazení bude tak jako doposud v Afghánistánu,“ 
konstatoval Alexandr Vondra s tím, že se změní charakter mise – jednotky se zaměří 
především na výcvik místních vojáků a policistů.  

Příští rok bude podle vládního plánu v Afghánistánu působit až 539 českých vojáků, v roce 
2014 nejvýše 340. V roce 2015, kdy bude zajišťování bezpečnosti již plně v odpovědnosti 
afghánské strany, zde zůstanou převážně jednotky určené pro výcvik, podporu a asistenci 
Afghánských bezpečnostních sil v počtu do 150 osob. Až 20 vojáků speciálních sil bude 
chránit český zastupitelský úřad v Kábulu.  

Češi budou v příštích dvou letech nasazeni například také v misi KFOR v Kosovu – zde by 
mělo působit maximálně deset vojáků. V Bosně a Hercegovině – v operaci EU ALTHEA – 
budou v tomto období působit nejvýše tři lidé. Česká republika bude rovněž pokračovat v 
působení v protipirátské operaci EU ATALANTA – do 3 osob, stejný počet se pak zapojí do 
mise MFO na Sinajském poloostrově.  

Poslanci schválili i plánované nasazení českých pilotů do ochrany vzdušného prostoru 
Islandu v roce 2014. Podle Alexandra Vondry se nejedná o klasický Air Policing na způsob 
Pobaltí, pouze o několikatýdenní misi. „Hodláme také posílit naše působení ve velitelských 
strukturách jako výraz určité solidarity se spojenci v rámci NATO a EU. Tam se počítá s 
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vysláním až do výše 40 osob,“ uvedl Vondra. Česká republika bude i nadále přispívat do Sil 
rychlé reakce NATO (NRF) a Systému pohotovostního ujednání OSN (UNSAS).  

 

12. 6. 2012 

Předseda	Senátu	přijal	italského	velvyslance	

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

 

12. 6. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	se	zúčastnil	oslavy	státního	svátku	RF	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnili oslavy pořádané mimořádným a 
zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v ČR J. E. panem S. B. Kiselevem u příležitosti 
státního svátku Ruské federace. 

 

12. 6. 2012 

Předseda	Senátu	se	zúčastnil	MF	česko‐německo‐židovské	kultury	v	Praze	

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil slavnostního zahájení XIII. ročníku 
mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury „Devět bran 2012“. 

 

14. 6. 2012 

Místopředsedkyně	Senátu	se	zúčastnila	oslav	narozenin	královny	Alžběty	II	
na	britském	velvyslanectví	

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastnila oslavy pořádané mimořádnou a 
zplnomocněnou velvyslankyní Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR 
J.E. paní Sian MacLeod u příležitosti narozenin Jejího Veličenstva královny Alžběty II. 

 

20. 6. 2012 

Senátor	T.	Grulikch	se	setkal	s	vietnamskými	občany	

Předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, senátor PhDr. Tomáš Grupách, se setkal 
s vietnamskými občany 

 

20. 6. 2012 

Místopředseda	Senátu	P.	Sobotka	se	zúčastnil	oslavy	na	polském	
velvyslanectví	

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a 
zplnomocněným velvyslancem Polské republiky v ČR J. E. panem Janem Pastwou s chotí u 
příležitosti ukončení jeho diplomatické mise v České republice. 
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24. 6. 2012 

Senátoři	se	zúčastnili	parlamentního	shromáždění	RE	

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. 
Gajdůšková, D. Filipiová, T. Jirsa a P. Lebeda se zúčastnili 3. zasedání Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy ve dnech 24. 6. - 29.6.2012 ve Štrasburku. 

 

24. 6. 2012 

Senátoři	na	pracovní	návštěvě	Velké	Británie	

1. místopředseda VVVK J. Oberfalzer,místopředsedkyně VVVK H. Doupovcová, členové 
VVVK V. Homolka a R. Svoboda se zúčastnili jednání na Ministerstvu kultury, 
s partnerskými výbory obou komor britského parlamentu, na Ministerstvu školství, jednání 
ve skotském a severoirském parlamentu ve dnech 24.6. – 3.7.2012. 

 

24. 6. 2012 

Senátoři	na	pracovní	návštěvě	ve	Francii	

Místopředseda VZOB J. Sykáček, členové VZOB V. Dryml, T. Kladívko, J. Pospíšil se 
zúčastnili jednání s partnerskými výbory Senátu Francouzské republiky, jednání s 
představiteli Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 
Návštěva vojenského zařízení v Normandii. Setkání s krajany ve dnech 24. 6. - 29.6.2012. 

 

26. 6. 2012 

Předseda	Senátu	se	zúčastnil	společné	oslavy	státních	svátků	

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastnil společné oslavy u příležitosti státních svátků 
Dánského království, Estonské republiky, Finské republiky, Litevské republiky, Lotyšské 
republiky, Norského království, Švédska a Islandské republiky. 

 

27. 6. 2012 

Předseda	a	místopředseda	Senátu	se	zúčastnili	oslav	Dne	nezávislosti	USA	

Předseda Senátu PČR M. Štěch a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnili oslavy 
pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Spojených států amerických v ČR J. 
E. panem Normanem Larry Eisenem u příležitosti 236. výročí nezávislosti Spojených států 
amerických. 

 

28. 6. 2012 

Poslanci	TOP	09	spolupředkládají	zákony	na	podporu	českého	exportu	

Poslanci Helena Langšádlová a Václav Kubata spolupředkládají balík zákonů na podporu 
českého vývozu. „Pro malou otevřenou ekonomiku je úspěch vývozců v zahraničí zásadní,“ 
říká místopředsedkyně rozpočtového výboru Helena Langšádlová. 
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„Předkládáme návrhy, které by měly posílit konkurenceschopnost našich exportérů. Zároveň 
přinesou tisíce pracovních míst,“ vysvětluje Helena Langšádlová a dodává: „Proto věřím, že 
zákony získají podporu všech politických stran, a to včetně opozice, která po takovýchto 
opatřeních volá svou nepravdivou kritikou přístupu vlády k hospodářskému růstu země.“ 
Poslankyně Helena Langšádlová na tvorbě zákonů spolupracovala s Ministerstvem financí a 
Českou bankovní asociací. 

Zvýhodněné úvěry pro vývozce 

První návrh zákona zařadí Českou republiku mezi země, které využívají zvýhodněných úvěrů 
pro exportéry i prostřednictvím komerčních bank. Výhodnost spočívá v dlouhodobé fixaci 
(neměnnosti) úrokové sazby, tedy v odstranění jednoho z rizik, kterému naši výrobci čelí 
zvláště u delších a náročnějších kontraktů. Sazba úvěru bude stanovena na základě sazby, 
kterou vyhlašuje OECD, přičemž bankám bude doplácen zejména rozdíl mezi sazbou 
sjednanou v úvěrové smlouvě a běžnou mezibankovní tržní sazbou. Úvěrová sazba se však 
může dostat nad běžnou tržní sazbu, v tom případě bude banka rozdíl mezi těmito sazbami 
vracet do státního rozpočtu. Z toho důvodu se bude systém částečně financovat sám a nebude 
představovat velké nároky pro veřejné finance. 

Snazší odpočty pohledávek 

Druhý návrh se týká bankovních úvěrů a záruk, které jsou poskytovány subjektům se sídlem v 
zahraničí. Zákon schválený v roce 2011 rozšiřuje možnost odpočtu pohledávky z úvěru či 
bankovní záruky z daňového základu. Rozšíření se týká případů, kdy: a) úvěr či záruka je 
poskytnuta bance dovozce, b) úvěr či záruka je poskytnuta subjektu se sídlem ve státu mimo 
EU, se kterým má Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 

U tohoto zákona však byla z iniciativy ČSSD odložena účinnost až na rok 2015, čímž by se 
našim exportérům nedostalo podpory potřebné v době složité ekonomické situace. Proto se 
navrhuje posunout účinnost na rok 2013 s uplatněním už za zdaňovací období roku 2012. 

Ministr financí Miroslav Kalousek doufá, že se podaří zákony schválit co nejdříve: „Pro 
letošní rok máme na podporu zvýhodněných úvěrů pro exportéry vyčleněno 150 milionů 
korun ve státním rozpočtu. Co se týče odpočtu pohledávek z úvěrů a bankovních záruk, 
pokračujeme v odstraňování nerovných podmínek a nesystémových výjimek v daňovém 
systému. Neexistuje racionální důvod, proč by odpočet mohl být uplatněn u jednoho typu 
úvěru, zatímco u obdobného nikoli.“ 

 

29. 6. 2012 

Senátoři	z	klubu	TOP09	se	setkali	se	zástupci	Frauen	Union	

Senátoři z klubu TOP09 se setkali v budově Senátu se zástupci Frauen Union z Regensburska. 
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Vláda	České	republiky	

Duben	2012	

5. 4. 2012 

Premiér	P.	Nečas	se	setkal	s	německou	kancléřkou	

Premiér Petr Nečas v úterý přijal kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu 
Merkelovou. Hovořili spolu zejména o problematice Evropské unie, situaci v eurozóně či 
energetice. 

Česko nebude blokovat přenos nevyžádaných přeshraničních toků elektrické energie z 
Německa pocházející zejména z obnovitelných zdrojů, ujistil na dnešním jednání předseda 
české vlády Petr Nečas. Německá strana naopak již pracuje na řešení. „Učinili jsme významné 
kroky pro urychlení výstavby nových energetických sítí,“ uvedla na společné tiskové 
konferenci spolková kancléřka Angela Merkelová. „Je tady jednoznačně vůle obou stran tento 
problém vyřešit,“ uvedl premiér Petr Nečas.  

„Politikou mé vlády není výstavba nějakých oddělovacích transformátorů a oddělování našich 
energetických sítí,“ prohlásil český premiér. I přes problémy s přetoky výkonu do okolních 
soustav díky obnovitelným zdrojům energie zejména na severu Německa, které jsou pro 
Česko problémem kvůli možnému narušení stability české sítě, hodlá předseda české vlády 
naopak posílit českou přenosovou soustavu. „Naší politikou je naopak posílení české 
přenosové soustavy a poměrně významné investice v následujících letech,“ uvedl premiér 
Nečas. „Cestou není oddělování soustav, ale naopak jejich propojení,“ řekl. 

Němci jsou si podle Angely Merkelové dobře vědomi, že výstavba přeshraničních sítí je velmi 
důležitá. „Jsme velice rádi, že se Česká republika nechce oddělovat, ale chce integrovaný trh s 
elektřinou,“ uvedla spolková kancléřka. 

Německo se podle kancléřky Angely Merkelové snaží urychlit celkové řešení v podobě 
výstavby a modernizace své energetické soustavy. „Máme schválený zákon, v rámci kterého 
lze přeskočit určité kroky, takže schvalovací proces se zrychluje. Výrazně jsme také pokročili 
při schvalování zejména v rámci severoněmecké sítě,“ uvedla na tiskové konferenci. Zmínila 
ale také závislost na soukromých investorech.  

 „Plně respektujeme německé rozhodnutí odstoupit od provozování jaderných elektráren a 
jsme rádi, že je respektováno české rozhodnutí naopak v provozování jaderných elektráren 
pokračovat,“ řekl po společném jednání předseda české vlády Petr Nečas. Je podle něj též 
velmi důležité transparentní jednání a poskytování informací německé straně v této 
problematice. 

Premiér pak zdůraznil především bezpečnostní hledisko. „Je v našem zájmu pokračovat 
maximálně transparentně. Jde nám o bezpečnost všech našich občanů a chceme přesvědčit i 
naše sousedy, že dbáme i na jejich zájmy a bezpečnost,“ zdůraznil předseda vlády. „Pan 
premiér mě přesvědčoval o otevřenosti,“ dodala šéfka spolkové vlády. 

„Máme zájem na otevřeném sousedském dialogu,“ vysvětlil premiér Petr Nečas. „Nechceme 
mít žádné skryté záležitosti před našimi sousedy a to je i důvod, proč jsme připraveni sdílet 
všechny nezbytné informace a proto jsme připraveni uskutečnit i veřejné diskuze,“ doplnil. 

 „Obě země patří mezi země, které razí rozpočtovou odpovědnost, to znamená konsolidační 
strategii vedoucí k vyrovnaným rozpočtům,“ dodal Petr Nečas. Obě země podle českého 
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premiéra kladou důraz zejména na posilování konkurenceschopnosti národních ekonomik 
jako dlouhodobého řešení stávajících rozpočtových problémů. Zdůraznil zejména dokončení 
vnitřního trhu. 

Spolková kancléřka na úterním jednání zopakovala, že Německo nevyvíjí na Česko tlak kvůli 
podpisu fiskální úmluvy. Za důležité prý považuje, že se Česko přiklání ke stejným principům 
a rozhodlo se jít cestou rozpočtové odpovědnosti. „Je velmi důležité, že Česká republika s 
námi sdílí zásady evropské hospodářské politiky,“ uvedla Angela Merkelová, která do České 
republiky přijela na pozvání Petra Nečase. 

 

5. 4. 2012 

Ministr	P.	Bendl	požádal	EK	o	prošetření	polského	postupu	na	
potravinářském	trhu	

Ministr zemědělství Petr Bendl hodnotí dnešní informace o vývoji situace na polském trhu se 
solí jako velmi vážné. „Přijde mi absurdní, že Polsko na svém trhu činí opatření na ochranu 
domácích spotřebitelů, ale odmítá nám poskytnout informace, které potřebujeme k tomu, 
abychom v podobné míře chránili veřejnost v ČR. Takový postup je skandálním porušením 
evropských předpisů.“  

Ministr Bendl proto znovu požádá o zásah Johna Dalliho, komisaře Evropské komise 
odpovědného za oblast veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Do Polska také 
bezprostředně odjede skupina složená ze zástupců ministerstva a resortních dozorových 
orgánů vedená náměstkem ministra Martinem Hlaváčkem a bude žádat o neprodlené 
předání informací o polských producentech, jichž se problém se solí týká. 

České inspekční orgány dosud nezaznamenaly v odebraných vzorcích polské soli a výrobků 
z Polska žádné problémy. Zaměření na výrobky konkrétních producentů by jim ovšem 
pomohlo lépe zacílit činnost a zvýšit pravděpodobnost, že problematické výrobky – pokud 
nějaké skutečně problematické jsou – budou co nejrychleji nalezeny. „Nechápu, že kolegové 
z Polska svým postupem vystavují podezření všechny polské výrobky na našem trhu,“ 
konstatoval ministr Bendl. 

 

12. 4. 2012 

Ministr	T.	Chalupa	jednal	s	polským	ministrem	životního	prostředí	

Řešení kvality ovzduší na hranicích ČR a Polska, přeshraniční projekty v Krkonoších a 
spolupráce v dalších oblastech ochrany přírody byly hlavními tématy setkání ministra 
Tomáše Chalupa a jeho polského kolegy Marcina Korolece. Během zasedání 6. zasedání 
česko-polské Smíšené komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí oba 
ministři rovněž diskutovali přípravu budoucí kohezní politiky či vodohospodářskou 
problematiku ve vztahu k EU.  

V oblasti kvality ovzduší v pohraničním regionu se ministři shodli na snaze přispět ke snížení 
úrovně znečištění ovzduší v přeshraničním regionu Slezsko, podpořit společné využití 
prostředků z programů Evropské unie na ochranu ovzduší, přispět ke sladění a zefektivnění 
nástrojů řízení ochrany ovzduší v České a Polské republice a také zintenzivnit vzájemnou 
informovanost a součinnost při úsilí řešit neuspokojivou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském 
kraji a Slezském vojvodství. 
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„Otázka ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji, ale nejen v něm, je pro nás velmi 
důležitým tématem,“ uvedl ministr Chalupa. „Cílem je, aby došlo k jednání mezi představiteli 
obou států za účasti zástupců tamních municipalit, hejtmanství a vojvodství, se kterými je 
potřeba debatovat možnosti zlepšení kvality ovzduší,“ doplnil Chalupa. 

 

13. 4. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	ruským	velvyslancem	o	prohloubení	hospodářské	
spolupráce		

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba jednal s ruským velvyslancem o prohloubení 
hospodářské spolupráce obou zemí. 

Setkání otevřelo otázky související s obchodně-ekonomickou spoluprací mezi Českou 
republikou a Ruskem, podporou jejího dalšího rozvoje a výsledky setkání prezidentů obou 
států, ke kterému došlo na konci loňského roku. 

"Ruská federace je náš dlouholetý přirozený partner v hospodářské oblasti. Naše tradiční 
spolupráce je naší konkurenční výhodou. Přikládám mimořádný význam dalšímu rozšiřování 
hospodářských vztahů," konstatoval při setkání ministr. 

Kuba hovořil s ruským velvyslancem také o podpoře některých významných projektů, 
spolupráci s jednotlivými ruskými regiony a jeho předpokládané návštěvě Ruska. 

"České firmy, které mají zájem se zapojit do ruského jaderného programu jako dodavatelé, by 
neměly čekat na to, zda je ruská strana osloví a měly by aktivně nabídnout své produkty a 
služby," prohlásil ruský velvyslanec Sergej Kiseljov. 

Témata schůzky tvořila také realizace závěrů 7. a příprava 8. zasedání česko-ruské mezivládní 
komise, posílení konkurenceschopnosti obou národních ekonomik či informace o nové 
Exportní strategii ČR. 

 

13. 4. 2012  

Ministr	A.	Vondra	se	stal	držitelem	Transatlantické	ceny		

Ministr obrany Alexandr Vondra a americký diplomat Ron Asmus se stali držiteli české a 
slovenské transatlantické ceny za přínos k posílení transatlantických vazeb, míru, prosperity 
a stability v euroatlantickém prostoru. Stalo se tak během slavnostního večera v rámci 
mezinárodní bezpečnostní konference GLOBSEC, která se od 12. do 14. dubna koná v 
Bratislavě.  

Alexandr Vondra převzal ocenění v historické budově slovenské Národní rady osobně, za 
Rona Asmuse, který minulý rok zemřel, převzala cenu jeho manželka Barbara Wilkinson. 

Asmus, americký diplomat a politolog, se výrazným způsobem zasadil o – v 90. letech 
minulého století – průlomovou myšlenku rozšířit NATO o postkomunistické země. „Ron 
Asmus měl rozum, ale i cit,“ zavzpomínal na svého přítele v projevu Alexandr Vondra, který 
byl podle organizátorů oceněn za neúnavné prosazování myšlenky transatlantického 
spojenectví a podporu integrace Česka a Slovenska do Severoatlantické aliance. 
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Podle slov ministra Vondry je dnes povinností států a vlád pokračovat v odkazu takových 
osobností, mezi něž patřil i Asmus. „Naším úkolem je udržet NATO i Evropu silné,“ 
konstatoval. 

 

16. 4. 2012  

Premiér	P.	Nečas	uskutečnil	oficiální	návštěvu	Albánie	

Energetika, důlní průmyslu, doprava a životní prostředí. To jsou oblasti, ve kterých se chtějí 
angažovat české firmy v Albánské republice. Při oficiální návštěvě Albánie to řekl český 
premiér Petr Nečas, který přicestoval s početnou podnikatelskou delegací. 

„Albánie je pro Českou republiku perspektivním trhem. Přál bych si, aby do této země 
směřovalo více českých investic a aby se posílila turistická výměna,“ řekl premiér po setkání s 
albánským předsedou vlády Salim Berishou.  

České firmy mají Albánii co nabídnout v oboru energetiky, mohou se podílet na rozvoji místní 
železniční sítě či dodávat zelené technologie pro budování sytému odpadového hospodářství. 
Příkladem úzké vazby mezi oběma zeměmi je i spolupráce v hospodářské oblasti, kdy objem 
obchodní výměny dlouhodobě roste. V roce 2011 činil vývoz ČR do Albánie 28,3 milionů eur, 
dovoz z Albánie 4,7 milionů. 

Český průmysl má také velmi dlouhou tradici výroby kvalitních tramvají a tramvajových tratí. 
Podle premiéra Petra Nečase by se české firmy rády zapojily právě do budování tramvajových 
linek v Tiraně a zároveň se podělí o své zkušenosti v této oblasti. 

„Je hodně důvodů, proč by tu měly české společnosti investovat. Uděláme vše proto, aby 
investice byly úspěšné. Vážím si toho, že součástí české delegace je skupina podnikatelů, kteří 
zde chtějí rozšířit své působení,“ řekl albánský premiér Sali Berisha s tím, že jeho vláda nyní 
řeší problémy spojené s investicí společnosti ČEZ do Albánie. 

Česká energetická společnost koupila v roce 2009 albánského distributora elektrické energie. 
Tato společnost se ale dostala do finančních potíží, když státní výrobce elektřiny, který je v 
Albánii monopolním dodavatelem, zvýšil v roce 2012 cenu elektrické energie o 91 procent. 
Státní regulační úřad ale odmítl promítnout změnu do ceny pro koncové zákazníky, proto 
platí ČEZ vysokou cenu. 

„Jsme si vědomi všech problémů a nedorozumění a věříme, že se to podaří odstranit. Úspěch 
řešení tohoto problému by byl příkladem nejen pro všechny evropské investory a albánská 
strana má také zájem na úspěšném výsledku,“ řekl český premiér. 

Český ministerský předseda se setkal také s prezidentem Albánie Bamirem Topim. Ujistil ho, 
že Česká republika je pro členství Albánie v Evropské unii a připomněl, že Albánci podali 
přihlášku ke členství v Unii během českého předsednictví v roce 2009. Také albánský 
prezident Bamir Topi podpořil snahu českých podnikatelů o rozšíření investic v zemi. Prý 
také doufá, že si čeští turisté oblíbí albánská pobřeží a hory. „V šedesátých letech sem jezdilo 
více českých turistů,“ dodal albánský prezident.  

V rámci státní návštěvy českého ministerského předsedy došlo také k podpisu ujednání 
o spolupráci v oblasti školství a vědy. Je to první smluvní dokument mezi Českou a 
Albánskou republikou stanovující rámec pro výměnu informací, akademických pracovníků a 
studentů. Tento dokument má přispět k dalšímu rozvoji spolupráce mezi českými a 
albánskými vzdělávacími a výzkumnými institucemi. 
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Spolu s premiérem přicestovali do Albánie také ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a 
ministr dopravy Pavel Dobeš. V delegaci je dále zastoupeno patnáct zástupců českých firem, 
které mají zájem o rozšíření ekonomické spolupráce v Albánii. 

Na podnikatelském fóru v Tiraně organizovaném při příležitosti návštěvy české delegace 
vystoupil ministr průmyslu a obchodu se svým projevem. „Rád bych zdůraznil, že Česká 
republika podporuje evropské ambice Albánské republiky. Její evropské ukotvení v 
dlouhodobější perspektivě považuji za důležitý prvek pro další rozvoj ekonomické spolupráce 
našich zemí,“ prohlásil Kuba. 

Zároveň ministr uvedl, že cílem pondělní pracovní návštěvy Albánie je zvýšit míru vzájemné 
hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, která by mohla být mnohem výraznější.  

Česká republika vnímá Albánii jako perspektivního obchodního partnera, vzhledem k šíři 
možných forem spolupráce. České podniky by se v Albánii mohly uplatnit v řadě klíčových 
sektorů, jako je těžební průmysl, energetika, městská a dopravní infrastruktura, stavebnictví 
či turistika.  

 

17. 4. 2012  

Premiér	P.	Nečas	jednal	s	makedonským	premiérem	o	rozšíření	
ekonomické	spolupráce	

 „Naše vzájemné ekonomické vztahy mají navzdory krizi vzestupnou tendenci. Máme zájem 
na posílení spolupráce v oblasti obchodu a investic, protože region západního Balkánu 
považujeme za tradiční prostor pro české podniky,“ řekl český premiér Petr Nečas po jednání 
s makedonským předsedou vlády Nikolou Gruevskim. 

 „V současnosti se zvětšuje ekonomická spolupráce. Například mezi lety 2010 a 2011 se objem 
našeho obchodu zdvojnásobil. Obě země se musí snažit hledat možnosti dalšího rozšiřování 
spolupráce,“ dodal makedonský premiér. 

Podle premiéra Petra Nečase mají české firmy zájem zúčastnit se například tendru na 
zavedení tramvajové dopravy ve Skopje, kde má vzniknout linka o délce 12 kilometrů. 
Součástí projektu za 155 milionů eur má být i objednání 22 tramvají. 

Prostor pro spolupráci vidí český premiér také ve výstavbě železničních koridorů mezi 
Bulharskem, Makedonií a Albánií. Kromě toho by se české firmy mohly zapojit i do budování 
zavlažovacího systému na dolním toku řeky Vardar, výstavby vodních elektráren, ochrany 
vodních zdrojů nebo průzkumu nerostného bohatství. 

Při oficiální návštěvě uzavřela Česká a Makedonská republika dohodu o spolupráci v oblasti 
zdravotnictví a lékařské vědy. Obě země si tak budou vyměňovat zkušenosti a informace 
například ve vědecko-výzkumné činnosti nebo lékové politice. 

Ministři dopravy zároveň podepsali smlouvu o mezinárodní silniční dopravě, která upravuje 
vztahy týkající se osobní a nákladní přepravy mezi Českem a Makedonií. Ve smlouvě jsou 
upraveny povinnosti dopravců a sankce v případě jejich porušení. 

Podle českého premiéra Česká republika dlouhodobě podporuje euroatlantickou integraci 
Makedonie. „Rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu je naší zahraničně-
politickou a ekonomickou prioritou. Jsme připraveni maximálně podporovat tento proces, 
který vnímáme jako nejlepší cestu ke stabilitě a prosperitě celého regionu,“ řekl Petr Nečas. 
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S premiérem přicestovali do Makedonie také ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a 
ministr dopravy Pavel Dobeš. V delegaci je dále zastoupeno patnáct zástupců českých firem, 
které mají zájem o rozšíření ekonomické spolupráce v západním Balkánu. 

 

17. 4. 2012  

Ministr	P.	Dobeš	podepsal	dohodu	o	mezinárodní	silniční	dopravě	s	
Makedonií	

Ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal smlouvu o mezinárodní silniční dopravě s Republikou 
Makedonie. Smlouva upravuje vztahy týkající se osobní a nákladní mezinárodní silniční 
dopravy mezi oběma státy. 

V oblasti silniční dopravy jsou bilaterální vztahy s nástupnickými státy Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie stále upraveny původní dohodou mezi vládou 
Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie 
o mezinárodní silniční dopravě. „Vzhledem k tomu, že tato dohoda již nevyhovuje současným 
podmínkám, je nezbytné postupně uzavřít s těmito nástupnickými státy nové dvoustranné 
smlouvy,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš s tím, že sjednání smlouvy 
o mezinárodní silniční dopravě s Republikou Makedonie bylo navíc vyvoláno zájmem 
makedonské strany, která jej iniciovala. 

Smlouva upravuje vztahy týkající se osobní a nákladní mezinárodní silniční dopravy mezi 
oběma státy. Mezinárodní nákladní doprava mezi oběma státy je podle dohody plně 
liberalizována, když již v roce 2000 byla stranami tato liberalizace dojednána na jednání 
Smíšené komise a následně v praxi plně realizována. V oblasti osobní dopravy jde o 
podmínky provozování pravidelné (linkové) dopravy, kyvadlové dopravy a příležitostné 
dopravy. 

V případě linkové dopravy jsou upraveny především povolovací řízení, včetně náležitostí 
žádosti o udělení licence k provozování této dopravy. V kyvadlové dopravě se stanovuje 
kromě úpravy povolování provozování tohoto druhu dopravy rovněž možnost obměny 
přepravované skupiny a kontrolní doklady pro tento typ přepravy. V rámci příležitostné 
dopravy je ve smlouvě zdůrazněno, že se provozování osobní dopravy řídí dohodou 
INTERBUS, jejímiž členy jsou obě smluvní strany. Ve smlouvě jsou upraveny i povinnosti 
dopravců a sankce, které je možné uložit dopravcům v případě porušení této dohody.  

K ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční 
dopravě je třeba souhlasu Parlamentu České republiky. 

 
18. 4. 2012  

Ministři	zahraničí	a	obrany	zemí	V4	představili	společnou	deklaraci	

Za účasti ministra obrany Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga byla ve středu 18. dubna 2012 zveřejněna Deklarace Visegrádské skupiny 
"Responsibility for a Strong NATO".  

Ministři obrany a zahraničních věcí z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska ji 
společně představili během zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany NATO v Bruselu. 
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Dokument deklaruje společný zájem zemí Visegrádské skupiny řešit úkoly vyplývající ze 
Strategické koncepce NATO. Před květnovým aliančním summitem v Chicagu tak země V4 
vysílají jasný signál o posilování regionální spolupráce a o připravenosti podílet se na 
kolektivní obraně. 

 

18. 4. 2012  

Ministři	obrany	ČR	a	USA	podepsali	společnou	dohodu	

Ministři obrany ČR a USA Alexandr Vondra a Leon Panetta ve středu 18. dubna 2012 v 
Bruselu podepsali mezivládní Dohodu o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely 
obrany.  

 „Dohoda má zásadní význam pro podniky českého obranného průmyslu, kterým otevírá 
cestu k získávání amerických veřejných zakázek v oblasti obrany. Připojili jsme se ke 21 
nejbližším spojencům, se kterými mají Spojené státy tuto dohodu uzavřenou,“ zhodnotil 
význam dokumentu Alexandr Vondra. Jeho americký protějšek Leon Panetta dohodu označil 
za "správný krok, správným směrem".  

Na finální podobě tzv. RDP Dohody (Reciprocal Procurement of Defense Equipment and 
Services Agreement) se Alexandr Vondra s Leonem Panettou dohodli ve Washingtonu v 
lednu letošního roku. Schvalovací procedury v obou zemích proběhly velmi rychle a 
podpisem dokument vstupuje okamžitě v platnost.  

Přístup k získávání amerických veřejných zakázek v oblasti obrany byl dosud omezen 
americkou legislativou. České podniky zakázky od ministerstva obrany USA nemohly získat 
vůbec, nebo jen ve formě subdodávek pro tamní firmy. Nyní již budou mít ve vypisovaných 
tendrech rovnocenné postavení.  

Jen v letošním fiskálním roce chtějí Spojené státy investovat do nákupu a modernizace 
vojenské techniky, vybavení a do výzkumných projektů cca 180 miliard dolarů.  

„Dohoda je samozřejmě reciproční. Slibuji si od ní i větší zájem amerických podniků o naše 
veřejné zakázky v oblasti obrany. Zvýšení konkurence v soutěžích by se následně mohlo 
pozitivně odrazit na ceně,“ doplnil Alexandr Vondra.  

 

20. 4. 2012  

Premiér	P.	Nečas	přijal	nového	slovenského	předsedu	vlády	

Premiér Petr Nečas přijal nového slovenského předsedu vlády Roberta Fica, který zamířil 
tradičně na první zahraniční cestu do Prahy. 

„Máme vynikající úroveň vztahů se Slovenskem a nezávisí to na tom, jaké politické zabarvení 
máme ve vládě v Praze nebo Bratislavě,“ řekl po jednání český premiér.  

Podle slovenského premiéra Roberta Fica by slovenská vláda mohla na podzim zasednout 
společně s českým vládním kabinetem. „Blíží se dvacáté výročí samostatné České a Slovenské 
republiky. Dosud se nepodařilo zorganizovat společné zasedání obou vlád, velmi bych 
přivítal, kdybychom vzhledem k blížícímu dvacetiletému jubileu takové společné zasedání 
zrealizovali,“ řekl Fico.  
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Předsedové vlád spolu dále probírali možnosti spolupráce v oblasti energetiky a energetické 
bezpečnosti, konkurenceschopnosti nebo dopravní infrastruktury. Premiéři se také zabývali 
problematikou Evropské unie a rozpočtu. "Chci zdůraznit, že i tato dnešní jednání potvrdila, 
že je zájem společně spolupracovat. Češi a Slováci jsou spojenci,“ dodal premiér Petr Nečas. 

 

23. 4. 2012  

Česká	republika	a	Bavorsko	podepsalo	Memorandum	o	železniční	dopravě		

V pondělí 23. dubna se uskutečnilo setkání náměstka Ministerstva dopravy Ivo Vykydala 
s bavorským ministrem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie Martinem 
Zielem. V Královském sále hlavního nádraží v Hofu podepsali Memorandum o železniční 
dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou.  

Společným cílem bude vytvoření konkurenceschopné nabídky pro kyvadlovou a turistickou 
dopravu, zlepšení železničního napojení příhraničního prostoru, zvýšení kvality příhraniční 
železniční infrastruktury systematickou údržbou a obnovou, zlepšení přeshraničního 
železničního spojení tří mezinárodních letišť v Mnichově, Praze a Norimberku a zvýšení 
kapacity pro rostoucí intenzitu nákladní dopravy. 

Memorandum se konkrétně týká i renovace železniční tratě Aš – Selb, která již v historii hrála 
velkou úlohu ve vzájemných sousedských vztazích mezi Českou republikou a Bavorskem. 
„Jsem upřímně rád, že se tak opět stane. Nově renovovaná přeshraniční trať znovu přispěje 
k propojení našich zemí a stane se také vyjádřením našich přátelských vztahů,“ uvedl k 
příležitosti slavnostního podpisu memoranda Ivo Vykydal, náměstek Ministerstva dopravy. 

Pro Ministerstvo dopravy je rovněž důležité, aby přeshraniční železniční infrastruktura 
představovala nejen jistotu pravidelné, rychlé a komfortní dopravy pro obyvatele přilehlých 
regionů, ale i výhody pro podnikatele a jejich cesty za obchodem.  

Do budoucna se proto kromě zlepšení regionálních spojení zaměří ministerstvo na 
zkvalitnění rychlé dálkové železniční dopravy mezi Prahou a Mnichovem a Prahou a 
Norimberkem. „Společným cílem je například zrychlení železničního spojení mezi Prahou a 
Mnichovem na přibližně 3 hodiny,“ uvedl náměstek Vykydal, který v souvislosti 
s memorandem připomněl zásadní význam a přínos společné Česko – bavorské skupiny pro 
příhraniční dopravu a Česko – bavorské mezivládní pracovní skupiny pro příhraniční 
spolupráci. 

Podle Memoranda je také potřeba řešit elektrifikaci úseku mezi Chebem a Marktredwitzem. 

 

26. 4. 2012  

Premiér	P.	Nečas	jednal	s	čínským	premiérem	o	vzájemném	obchodu	

Premiér Petr Nečas a čínský předseda vlády Wen Ťia-pao jednali ve Varšavě o možnostech 
zvýšení vzájemného obchodu. 

Čínský premiér se setkal v Polsku s českým předsedou vlády před společným jednáním s 
dalšími zástupci patnácti zemí střední, jihovýchodní a jižní Evropy. Čína chce v následujících 
letech investovat až deset miliard dolarů do středoevropského regionu, zejména do nových a 
zelených technologií.  
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„Máme zájem na rostoucí obchodní výměně, ta za loňský rok dosáhla dvacet miliard dolarů. 
Snažil jsem se především podpořit vzájemný obchod, ale také vzájemné investice, v tomto 
případě i investice do českých firem v Číně,“ řekl po jednání český premiér Petr Nečas. 

Podle čínského premiéra stojí Čína právě v době ekonomické krize o zvýšení vývozu zboží i 
služeb z České republiky. „Je tu prostor pro ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi. 
Česko má přednost v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektronice, farmaceutickém 
průmyslu nebo v oblasti ochrany životního prostředí,“ řekl premiér Wen Ťia-pao. 

V Číně je podle premiéra Petra Nečase velmi kvalitní zastoupení například Škody Mladá 
Boleslav, která je na tamějších trzích velmi úspěšná. „Máme tam ale také firmy, které 
investují v oblasti obráběcích strojů, v oblasti trakčních motorů anebo i v oblasti finančních 
služeb v oblasti úvěrů domácnostem. Všechny tyto projekty jsem podpořil,“ dodal předseda 
české vlády. 
V ČR působí několik čínských firem především v oblasti telekomunikací, elektroniky a v 
oblasti potravinářského průmyslu, které jsou podle českého premiéra poměrně úspěšné. 
Proto Česko příchod dalších kvalitních investorů uvítá. 

Čína je v současnosti třetím největším obchodním partnerem České republiky a jejím druhým 
největším vývozcem. Podle statistik Evropské unie byl v roce 2011 vývoz Číny do České 
republiky 19 miliard dolarů, dovoz z Česka 1,5 miliardy. Obrat roste, i když se schodkem na 
české straně. Značnou část dováženého čínského zboží čeští výrobci dále zušlechťují a 
uplatňují je pak na vyspělých evropských trzích. 

 

26. 4. 2012 

České	podniky	uzavřely	v	Mongolsku	s	podporou	Ministerstva	průmyslu	a	
obchodu	zakázky	za	čtyři	miliardy	korun	

Na padesát zástupců českých firem jednalo v Mongolsku o rozšíření obchodních a 
investičních aktivit. Podnikatelská mise vyšla z iniciativy ministra průmyslu a obchodu a je 
výsledkem jeho lednových jednání s mongolským protějškem.  

Přestože se měl původně návštěvy Mongolska zúčastnit osobně také ministr Kuba, rozhodl se 
nakonec kvůli událostem na domácí politické scéně od cesty upustit. 

"Vedoucím delegace jsem určil svého náměstka Milana Hovorku. Mise a jednání v 
Ulánbátaru byla velmi dobře připravena. Zároveň mne těší zájem zúčastněných firem," řekl k 
tomu ministr Kuba. 

Zástupci českých podniků nakonec v Mongolsku podepsaly řadu mezifiremních ujednání, 
jejichž celková hodnota dosahuje částky téměř čtyř miliard korun. Kontrakty se týkají 
především dodávek energetických zařízení, zařízení na výrobu tepla, čistírny odpadních vod, 
inženýrských sítí a výstavby dopravní infrastruktury. 

Ze všech jednání, která zástupci českých podniků v rámci návštěvy Mongolska absolvovali, 
byl patrný zájem o Českou republiku, jež má v této asijské zemi velmi dobrý zvuk. "Těší mne, 
že se nám konečně začíná dařit posunout těžiště našich aktivit v Mongolsku z projektů 
zahraniční rozvojové spolupráce do komerční roviny," poznamenal náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Milan Hovorka. 

"Mongolsko zůstává i nadále jednou z prioritních zemí naší zahraniční rozvojové spolupráce. 
Jeho současný ekonomický vývoj, kdy patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě 
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díky svému nerostnému bohatství a příznivým cenám na trhu komodit, však nabízí celou 
řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí pro české firmy," nastínil náměstek. 

Statistika dává slovům zástupce ministra Kuby za pravdu. V roce 2011 vzrostla mongolská 
ekonomika o 17,3 procenta a prognózy dalšího vývoje naznačují, že se dvouciferné tempo 
růstu podaří udržet i v dalších letech. Česko má navíc výhodu, že národní ekonomická 
strategie Mongolska směřuje právě do oborů, v nichž mají české podniky co nabídnout. Patří 
mezi ně například geologie, zařízení pro důlní průmysl, energetika (tepelné a vodní 
elektrárny), vodní a odpadové hospodářství či dopravní infrastruktura. 

Možnosti zintenzívnit vzájemné obchodní vztahy zmínil osobně i ministr Dashdorje v 
průběhu zasedání smíšeného výboru obou zemí, jehož se zúčastnily i české firmy. "Během 
zasedání jsme hovořili o mnoha otázkách vzájemné spolupráce jak z pohledu státních 
institucí, tak i podnikatelských struktur obou zemí. Dosáhli jsme zcela konkrétních výsledků. 
Potenciál dalšího rozvoje této spolupráce však zůstává i nadále obrovský," prohlásil 
mongolský ministr nerostných zdrojů a energetiky. 

 

27. 4. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	americkým	ministrem	energetiky	o	prohloubení	
obchodních	vztahů	

Ministr průmyslu a obchodu Kuba jednal s americkým ministrem energetiky Stevenem Chu o 
prohloubení obchodních vztahů. 

"Výrazným bodem našeho společného setkání byla debata nad dalším prohloubením 
vzájemných vztahů zejména v oblasti energetiky, investic, inovací, vědy a výzkumu," upřesnil 
ministr Kuba. "První české slovo, které jsem se naučil česky, je slovo super, a to vystihuje 
atmosféru dnešního jednání," doplnil ministr Chu. Výraznou pozornost věnovali oba ministři 
přípravě zřízení společného česko-amerického centra spolupráce v oblasti civilního jaderného 
výzkumu, jehož ustavení v České republice bylo jedním ze závěrů jednání předsedy vlády 
Petra Nečase s americkým prezidentem Barrackem Obamou v říjnu 2011. 

Oba ministři se věnovali přípravě výstavby třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny 
Temelín. "Ujistil jsem ministra Chu, že z pohledu české strany probíhá výběrové řízení 
transparentním způsobem v souladu s časovým harmonogramem," prohlásil Kuba. Zároveň 
silně podpořil zapojení českých firem do procesu výstavby Jaderné elektrárny Temelín a také 
spolupráci českých a amerických firem ve třetích zemích. "Chápu, že je zájmem ČR při 
výstavbě nových bloků jaderné elektrárny nejen uzavřít obchod, ale i vyškolení místních 
odborníků pro bezpečný a spolehlivý provoz," řekl ministr Steven Chu. 

Na úvod společného setkání ocenili ministři úspěšně se rozvíjející "Ekonomický a obchodní 
dialog ČR — USA". Prostřednictvím akčního plánu jsou ve spolupráci se širokou platformou 
institucí obou zemí a na základě požadavků podnikatelské sféry podporovány především 
oblasti vzájemné obchodní spolupráce, přístupu na trh a odstraňování obchodních přirážek, 
investiční rozvoj a vědecko výzkumná a inovační spolupráce. V této souvislosti je nutné 
připomenout, že významným přínosem pro vzájemnou hospodářskou spolupráci bude i 
návštěva delegace USA na Pražském ekonomickém fóru v rámci konference OBSE v září 
letošního roku a následná pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu Kuby v čele 
podnikatelské mise v listopadu do USA. 
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27. 4. 2012 

Ministr	P.	Bendl	jednal	v	Bruselu	o	podpoře	malých	a	mladých	farmářů	

Jednání o Společné zemědělské politice (SZP), konkrétně podpoře malých a mladých 
farmářů, přímých platbách a zastropování byla témata, ke kterým zástupci České republiky 
vystoupili na čtvrtečním zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství Evropské unie 
(EU) v Lucemburku. Hovořili také o tom, že Evropská komise (EK) by neměla tolerovat 
nedodržování směrnice o ustájení prasnic platné od roku 2013. Náměstek ministra 
zemědělství Martin Hlaváček rovněž požádal, aby se EU intenzivně věnovala vymahatelnosti 
vzájemného informování členských států o nezávadnosti potravin, která se, např. v případě 
kauzy s polskou solí projevila jako nedostatečná. 

Česká republika v souvislosti s aktuálními případy používání technické soli a falšování 
vaječné moučky v Polsku přednesla na jednání Rady návrh, aby Rada i EK vyjasnily jednotný 
přístup k rozsahu poskytovaných informací a jednotnou interpretaci jejich obsahu. Česko 
také navrhlo stanovit jednotná pravidla, která by EK umožňovala vymáhat po členských 
státech informace, na které mají dotčené země dle evropských pravidel nárok. 

„Klíčem k vzájemné důvěře a kvalitnímu fungování systému bezpečnosti potravin je v případě 
propuknutí aféry rychlé, dostatečné a transparentní poskytování informací. Způsobit 
nedorozumění a ohrozit důvěryhodnost může i nejednotná interpretace sdílených informací,“ 
řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

 

27. 4. 2012 

Ministři	spravedlnosti	členských	států	EU	diskutovali	o	snadnějším	
zajišťování	výnosů	z	nelegální	trestné	činnosti	

Ministři spravedlnosti členských států Evropské unie diskutovali ve dnech 26. a 27. dubna 
2012 v Lucemburku o směrnici, která má přispět ke snadnějšímu zajišťování výnosů 
z nelegální přeshraniční organizované trestné činnosti v rámci Evropské unie. Návrh 
směrnice, jež pro danou oblast harmonizuje trestní právo hmotné i procesní, představila 
členským státům Evropská komise.  

 Návrh směrnice stanoví pro členské státy minimální pravidla, jež se týkají zmrazování, resp. 
zajišťování a konfiskace majetku, který pochází z trestné činnosti. Směrnice upravuje přímou 
konfiskaci majetku, konfiskaci majetkových hodnot, rozšířenou konfiskaci, konfiskaci, která 
není založena na odsuzujícím rozsudku, a konfiskaci majetku třetích stran. 

Tato minimální pravidla mají vést k větší harmonizaci režimů členských států pro 
zmrazování, resp. zajišťování a konfiskaci majetku z trestné činnosti, a tudíž prohloubit 
vzájemnou důvěru a zefektivnit přeshraniční spolupráci v dané oblasti.   

Česká republika vyjádřila v rámci probíhajících jednání plný souhlas s tím, aby nástroje 
k efektivnímu odčerpávání nelegálních výnosů z trestné činnosti byly k dispozici napříč celou 
Evropskou unií, a mohly tak přispět k efektivnější mezinárodní spolupráci v dané oblasti.  

Ministři členských států Evropské unie kromě jiného dále jednali i o návrhu směrnice, kterým 
se stanoví trestní sankce za zneužití informace v obchodním styku a manipulaci s trhem, či o 
návrhu nařízení o ochranných opatřeních v občanských věcech. 
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Květen	2012	

2. 5. 2012 

Ministr	L.	Heger	na	pracovní	návštěvě	ve	Vatikánu	

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se v rámci své pracovní návštěvy ve Vatikánu setkal 
s papežem Benediktem XVI. a jednal s ním o působení katolické církve ve zdravotnictví a 
sociálních službách. Jednal také s dalšími významnými zástupci Svatého stolce. Tématem 
jejich rozhovorů byla česko-vatikánská smlouva, která by měla řešit také sociální a zdravotní 
témata. 

 

4. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	kolumbijským	velvyslancem		

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba jednal s kolumbijským velvyslancem o prohloubení 
obchodních vztahů obou zemí 

Přestože kolumbijské velvyslanectví sídlí ve Vídni, mělo s ním Ministerstvo průmyslu a 
obchodu vždy velmi úzkou spolupráci, což dokládá i aktivní osobní zapojení velvyslance do 
příprav červnové cesty české delegace do Kolumbie. 

Páteční setkání orámovala především diskuse o společných zájmech v podobě dalšího 
posílení ekonomických vztahů obou zemí, které by navázalo na asociační dohodu mezi EU a 
Kolumbií odstraňující některé překážky vzájemného obchodu a umožňující uzavření nových 
kontraktů. 

"Veliký prostor pro uplatnění českých firem existuje v Kolumbii zejména v oblasti těžebního 
průmyslu, energetiky, tvorbě dopravní infrastruktury, vodohospodářství či zalesňování," 
upřesnil ministr Kuba. 

Kolumbie se stala jednou z nejstabilnějších ekonomik Latinské Ameriky. Vzájemná obchodní 
výměna mezi Českou republikou a Kolumbií se v uplynulých pěti letech zdvojnásobila a 
celkový obrat dosáhl v loňském roce částky 76 milionů dolarů. Česko vyvezlo do Kolumbie v 
roce 2011 zboží za 34 milionů dolarů, opačným směrem putovalo zboží v hodnotě 42 milionů 
dolarů. Potenciál vzájemné ekonomické spolupráce je však výrazně vyšší. 

Česko vyváží do Kolumbie především strojírenské komodity, zejména automobily a 
strojírenská zařízení. 

 

4. 5. 2012 

Náměstek	ministra	životního	prostředí	jednal	o	spolupráci	České	republiky	
a	Mongolska	

První náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek jednal s ministrem životního 
prostředí a turismu Mongolska Damdinem Gogtbátarem.  

Jednání proběhlo v rámci 4. zasedání Česko-mongolské smíšené komise s delegací 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Delegaci doprovázelo více než padesát podnikatelských 
subjektů, jejichž zástupci jednali o rozšíření obchodních a investičních aktivitách. 
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Na jednání s ministrem životního prostředí náměstek Jakub Kulíšek zmínil dlouholetou 
vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi. „Oceňuji nadstandartní vztahy našich zemí. V 
oblasti životního prostředí vnímám jistou historickou podobu z dob socialismu, které 
nevyniká šetrností vůči životnímu prostředí,“ řekl náměstek Jakub Kulíšek.  

Náměstek ministra Jakub Kulíšek nabídl mongolské straně vzájemnou spolupráci zejména v 
oblasti poskytování konzultací a praktické pomoci. Česká strana by ráda nabídla spolupráci 
například v oblasti geologie a zpracování odpadu, konkrétní debata se dotkla likvidace 
ekologických škod. „ČR je schopna poskytnout know-how s komplexním řešením v této 
oblasti“ dodal náměstek Jakub Kulíšek. 

Mongolský ministr životního prostředí projevil konkrétní zájem o odbornou expertízu z české 
strany a to v oblasti sanace prostor bývalých vojenských areálů. Mongolsko již v této otázce 
oslovilo NATO a vnímá Českou republiku jako vhodného partnera v dané problematice, neboť 
ČR disponuje vlastní zkušeností sanace v bývalých vojenských areálech po sovětské armádě 
na území ČR. 

Na jednání smíšeného výboru obou zemí informoval náměstek Jakub Kulíšek o stavu 
životního prostředí ČR a vzájemné spolupráci mezi oběma zeměmi. „Potenciál dalšího rozvoje 
v této spolupráci je obrovský,“ řekl náměstek Kulíšek. 

 

4. 5. 2012 

Česká	republika	úspěšně	dokončila	první	twinningový	projekt	v	Srbsku	

První twinningový projekt, který Česká republika realizovala v Srbsku, byl v oblasti životního 
prostředí. 

V twinningovém projektu „Posilování administrativních kapacit pro implementaci systému 
zaměřeného na kvalitu ovzduší“ v Srbsku bylo hlavním partnerem za Českou republiku 
Ministerstvo životního prostředí a juniorním partnerem bylo pak Německo. Rozpočet 
projektu činil 1 milion EUR a skládal se z posouzení a revize srbské legislativy v oblasti 
ovzduší, ze zlepšení administrativních kapacit a spolupráce mezi jednotlivými orgány v 
Srbsku. Projekt byl také zaměřený na zlepšení systému monitoringu kvality ovzduší a na 
vytvoření zón kvality ovzduší pro celé Srbsko, které rozdělují oblasti s dobrou kvalitou 
ovzduší a oblastmi, kde jsou překračovány limitní hodnoty. Součástí byla i příprava pilotních 
plánů kvality ovzduší pro vybrané aglomerace Belgrade, Novi Sad a Bor. 

 

9. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	setkal	s	ekvádorským	velvyslancem	

Setkání ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby s ekvádorským velvyslancem 
dominovalo téma zintenzivnění vzájemného obchodu. 

Velvyslanectví Ekvádorské republiky sice nově sídlí v Berlíně, přesto s ním už Ministerstvo 
průmyslu a obchodu navázalo velmi dobré vztahy, které vytváří dobrý základ pro úzkou a 
dobrou spolupráci obou zemí. 

"Reálně zde existuje prostor pro další zvyšování obchodní výměny, ale také pro rozšiřování 
spolupráce, zejména v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, vodohospodářství či budování 
dopravní infrastruktury," uvedl ministr Kuba. 
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Vzájemná obchodní výměna ČR a Ekvádoru uplynulých deset let neustále roste a celkový 
obrat dosáhl v loňském roce částky 56 milionů dolarů. Česko vyvezlo do Ekvádoru v roce 2011 
zboží za 15 milionů dolarů, opačným směrem putovalo zboží v hodnotě 41 milionů dolarů. 
Předpokládaný potenciál vzájemné hospodářské spolupráce je však podle odhadů výrazně 
vyšší. 

Česko vyváží do Ekvádoru převážně strojírenské komodity, zejména automobily a 
strojírenská zařízení pro textilní, kožedělný a papírenský průmysl. 

 

9. 5. 2012  

Premiér	Petr	Nečas	jednal	se	Švédy	o	vědecké	spolupráci	

Předseda vlády ČR Petr Nečas se ve středu setkal se švédskou Královskou technologickou 
misí, v jejímž čele je švédský král Karel XVI. Gustav.  

Český premiér se setkal se švédskou delegací v čele české vládní Rady pro vývoj, výzkum a 
inovace, které předsedá. Tématem setkání byla spolupráce v akademické oblasti, možnosti 
systémové podpory rozvoje vědy a výzkumu ve Švédském království a České republice, stejně 
jako diskuze o způsobech uplatňování výzkumu do průmyslové praxe. 

Královskou technologickou misi vysílá jednou ročně na zahraniční cestu Královská švédská 
akademie inženýrských věd a účastní se jí i představitelé významných švédských firem. 
Letošní mise byla v pořadí jubilejní 20. misí do České republiky. 

 

9. 5. 2012 

MŽP	uspořádalo	workshop	pro	země	V4,	Bulharska	a	Rumunska	k	výměně	
nejlepších zkušeností	v	oblasti	zelené	ekonomiky 

Ministři životního prostředí zemí Visegrádské skupiny, Bulharska a Rumunska se dohodli na 
uspořádání workshopu s názvem „Green Economy Best Practices Towards Rio+20 and 
Beyond. Cílem semináře byla vzájemná výměna informací o zkušenostech s rozvojem zelené 
ekonomiky v zemích střední Evropy v rámci přípravy na nadcházející konferenci Rio + 20. 
Zúčastnili se jej i zahraniční experti z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a 
Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (REC). 

Hlavním smyslem workshopu byla výměna praktických zkušeností s konkrétními postupy v 
zemích střední Evropy. Česká republika představila svůj úspěšný program Zelená úsporám, 
zaměřený na podporu investic do energetických úspor ve stavebnictví a využívání 
obnovitelných zdrojů pro vytápění.  

Účastníci se shodli, že vhodně nastavené mechanismy, které motivují chytrá řešení, eko-
inovace a rozvoj environmentálně šetrných technologií mohou přispět nejenom k lepší 
ochraně životního prostředí a energetické účinnosti, ale rovněž k posílení ekonomiky, zvýšení 
zaměstnanosti a snížení vládních výdajů. 
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10. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	ocenil	aktivity	Evropské	komise	na	podporu	růstu	

Předseda vlády Petr Nečas dnes ocenil směřování Evropské komise k podpoře růstu 
zvyšováním konkurenceschopnosti. Uvedl to v reakci na prohlášení EK u příležitosti Dne 
Evropy. 

Vláda podle premiéra Petra Nečase vnímá pozitivně zejména důraz na podporu růstu, který 
Evropská komise vyjádřila ve svém úterním prohlášení. Zároveň odmítá, že by se fiskální 
disciplína a prorůstová agenda vzájemně vylučovaly. „Nastartování růstu nelze dosáhnout bez 
konsolidace veřejných financí a provedení úsporných opatření. Samotná úsporná opatření 
však nejsou dostačujícím krokem, ale pouze nezbytnou podmínkou,“ uvedl český premiér. 

Evropská komise ve svém prohlášení poukazuje na skutečnost, že k opravdovému oživení 
evropských ekonomik je nutné skloubit fiskální konsolidaci a konvergenci s podporou 
stability a růstu. Proto je nezbytné urychlit realizaci prorůstových a stabilizačních opatření. V 
této souvislosti předkládá EK výčet strukturálních reforem a cílených investic zaměřených na 
prorůstové iniciativy a avizuje další kroky, které v této oblasti hodlá činit. 

Aktivity a návrhy Evropské komise reflektují dopis na podporu růstu a dokončení vnitřního 
trhu 

Předseda české vlády dnes také ocenil, že stávající aktivity a návrhy Evropské komise 
reflektují dopis na podporu růstu a dokončení vnitřního trhu, který hlavy států a vlád 
některých členských států včetně České republiky Evropské radě zaslaly letos v únoru. 

„Díky konkrétním návrhům předznamenal tento dopis změnu trendu, a to zejména v 
orientaci na prorůstová opatření po vybudování silného rámce pro fiskální disciplínu,“ uvedl 
premiér Petr Nečas, podle kterého ale může být tato změna účinná, jen pokud nebudou další 
opatření vnímána jako protichůdná, ale naopak komplementární vůči dosavadnímu úsilí o 
konsolidaci. 

„Vláda České republiky bude v této souvislosti podporovat takové návrhy, které umožní další 
rozvoj podnikání v Evropě a nepovedou k rozpočtově neodpovědnému chování,“ prohlásil 
český ministerský předseda. 

Konkrétní opatření na podporu růstu a zaměstnanosti budou diskutována jak na 
neformálním jednání hlav států a vlád členských zemí Evropské unie 23. května v Bruselu, 
tak na řádné Evropské radě plánované na konec června 2012. Téma růstu, 
konkurenceschopnosti a dokončení jednotného vnitřního trhu EU bude rovněž jednou z 
otázek, kterými se bude zabývat červnový summit Visegrádské skupiny v Praze. 

 

11. 5. 2012 

Ministr	P.	Bendl	na	konferenci	o	společné	rybářské	politice	v	Salzburgu	

Český ministr zemědělství Petr Bendl se v Salzburgu účastní ve dnech 10. až 11. května spolu 
se svými evropskými kolegy konference Společná rybářská politika: Budoucnost akvakultury? 
Účastníci se zabývají evropským rybářstvím. „Konference v Salzburgu je právě v době, kdy 
vrcholí příprava legislativy k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu, vhodnou 
příležitostí k debatě a výměně názorů s ostatními představiteli Evropské unie. Česká 
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republika dlouhodobě upozorňuje na to, že EU by se měla zaměřit na podporu 
konkurenceschopné akvakultury,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.  

Od podpory z Evropského námořního a rybářského fondu Petr Bendl očekává snížení 
administrativní zátěže. „Věřím, že důležitost odvětví akvakultury, které produkuje chutné a 
nutričně bohaté potraviny, se promítne do přiměřeného posílení finanční alokace na období 
2014 až 2020 a do následného růstu odvětví,“ uvedl ministr Bendl. 

Český ministr uvítal zahrnutí reklamních kampaní o produktech rybolovu a akvakultury do 
návrhu nařízení a ocenil, že zde nejsou žádná omezení předmětu propagace, ani příjemce 
dotace. „Česká republika považuje propagaci sladkovodních ryb za důležitou součást reformy. 
Další zajímavou součástí nové legislativy je podpora nových forem výdělku, které posilují 
finanční stabilitu akvakulturních podniků. Vítáme návrhy dotací na diverzifikaci zemědělské 
činnosti, například na agroturistiku. Očekávám také, že podpora začínajících chovatelů najde 
pozitivní odezvu mezi mladými rybářskými odborníky,“ řekl Petr Bendl.  

Za vhodný způsob, jak posílit evropskou akvakulturu, považuje český ministr zemědělství 
podporu inovací. Dotaci by například mohl získat producent na nákup technologie, která 
urychlí cestu od výlovu ryb do obchodní sítě. 

Český ministr zemědělství na konferenci zahájil debatu o přemnožení kormoránů, které 
Česká republika vnímá jako celoevropský problém. „Všechny státy Evropské unie by se měly 
společně podílet na řízení populace kormoránů tak, aby jejich počty dosáhly udržitelné míry. 
Domnívám se, že bychom měli zvážit poskytování podpory z Evropského námořního a 
rybářského fondu producentům sladkovodních ryb, kterým způsobí kormoráni škodu, “ řekl 
Petr Bendl. 

Ministr Bendl se v Salzburgu sešel na bilaterálním jednání se svým rakouským protějškem 
Nikolausem Berlakovichem. Jednali o budoucnosti Společné zemědělské politiky, Společné 
rybářské politiky a ochraně zvířat. 

 

11. 5. 2012 

Švédský	král	za	doprovodu	ministra	zdravotnictví	navštívil	FN	Motol	

Delegace švédské královské akademie vedená jeho veličenstvem Karlem XVI. Gustavem 
navštívila Fakultní nemocnici v Motole. Přivítal je ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel 
nemocnice Miloslav Ludvík a vědecké kapacity FN Motol a 2. lékařské fakulty UK. 
Švédskému králi bylo představeno nově zrekonstruované dětské oddělení a král si spolu s 
delegací vyslechl prezentaci předních vědců, kteří referovali o výsledcích svého výzkumu.  

 Leoš Heger k návštěvě řekl: „Je pro mne ctí, že můžeme švédskou delegaci přivítat v jedné 
z nejlepších nemocnic v republice, a to jak z hlediska péče o pacienty, tak z hlediska 
vědeckých výsledků. Myslím, že zdravotníky i vědce z Fakultní nemocnice Motol můžeme 
králi představit jako špičkový tým srovnatelný s nejlepšími zařízeními v Evropě i ve světě. 
Doufám proto, že pro celou delegaci bude návštěva příjemným a inspirativním zážitkem.“ 
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14. 5. 2012  

Vláda	projednala	prodloužení	českého	působení	v	Afghánistánu	

Čeští vojáci i civilní pracovníci Provinčního rekonstrukčního týmu by měli zůstat v Lógaru do 
poloviny příštího roku. 

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg předložil na středečním jednání vlády návrh 
na prodloužení českého působení v afghánské provincii Lógar do poloviny roku 2013. 
Materiál zároveň obsahuje návrh na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových 
aktivit v této provincii v příštím roce. 

Provinční rekonstrukční tým řízený ministerstvem zahraničí působí v provincii Lógar v 
Afghánistánu již od března 2008. Skládá se z civilního týmu, zodpovědného za identifikaci, 
návrhy a realizaci všech rozvojových projektů, a vojenského kontingentu Armády ČR, který 
zajišťuje bezpečnost civilistů, výcvik afghánských národních bezpečnostních složek (ANSF) a 
vykonává další činnosti vyplývající ze zapojení v misi ISAF. Vedoucí civilní části má stejné 
pravomoci jako velicí důstojník kontingentu. Pouze v otázkách bezpečnosti rozhoduje velicí 
důstojník. Civilní tým je řízen vedoucím civilní části. 

Dosud PRT dokončil celkem 104 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 95 projektů tzv. 
rychlého dopadu a investoval 12,3 milionu amerických dolarů, dalších více než 2,5 milionu 
dolarů je ještě vyhrazeno na aktuálně realizované či připravované projekty. 

Afghánci se budou o bezpečnost starat sami od roku 2014 

Od roku 2011 probíhá v Afghánistánu proces postupného předávání odpovědnosti za 
bezpečnost afghánské straně. Tzv. tranzice probíhá na základě společného rámce 
dohodnutého mezi Afghánistánem a Severoatlantickou aliancí přijatého na konferenci v 
Kábulu v červenci 2010. Proces má být završen do konce roku 2014, kdy má být také 
definitivně ukončena činnost posledních PRT. 

Právě provincie Lógar nebo některé její distrikty mají do procesu tranzice přejít v průběhu 
letošního roku. Předpokládané ukončení činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu se má 
uskutečnit v první polovině roku 2013. Vláda proto ve středu projedná na návrh ministra 
zahraničí pokračování této činnosti do roku 2013, neboť původně byl mandát PRT schválen 
do konce roku 2012. 

 

14. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	účastnil	Evropského	jaderného	fóra	

Premiér Petr Nečas v pondělí 14. května vystoupil na Evropském jaderném fóru v Bratislavě. 
Ve svém projevu zmínil zejména důležitost zachování energetického mixu, ale i nutnost 
komunikace s veřejností. Energetická bezpečnost podle českého předsedy vlády závisí též na 
celoevropské propojenosti energetických sítí.  
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15. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	hovořil	na	bratislavském	jaderném	fóru		

Ministr průmyslu a obchodu Kuba hovořil před účastníky fóra o nutnosti zajištění stabilní 
výroby elektrické energie za přijatelnou cenu pro český průmysl i domácnosti. "Dostavba 
dvou bloků Temelína přispěje výrazně k energetické soběstačnosti Česka. Temelín musí 
ovšem přinést cenově únosnou energii," připomenul ministr chystanou dostavbu elektrárny, 
která je s instalovaným výkonem 2000 MW největším energetickým zdrojem ČR. 

Zároveň Kuba ve svém vystoupení zdůraznil, že letošní jednání v Bratislavě je pro Česko o to 
významnější, protože probíhá v roce předpokládaného přijetí aktualizované Státní 
energetické koncepce, coby rámce pro fungování energetického sektoru naší země 
předpokládající další využívání jaderné energie. 

"Racionálně přemýšlející lidé, i ti profesně zcela mimo energetiku, u nás doma chápou, že 
vyřazení jaderné energetiky z energetického mixu nemá v českých podmínkách rozumně 
technicky dosažitelné a ekonomicky smysluplné řešení. Svědčí o tom podpora, kterou má. Na 
základě posledních průzkumů mohu konstatovat, že japonská jaderná krize neotřásla 
dlouhodobě většinovou důvěrou české veřejnosti v bezpečnost jaderné energie," prohlásil 
Kuba. 

 

15. 5. 2012 

Ministr	P.	Bendl	se	jednal	o	reformě	společné	zemědělské	politiky	v	Bruselu	

Česká republika na zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství Evropské unie (EU), 
které se konalo včera a dnes v Bruselu, v rámci jednání o reformě Společné zemědělské 
politiky (SZP) prosazuje realistický přístup k ozeleňování. Při debatě o budoucnosti Společné 
rybářské politiky ČR navrhla, aby součástí pravidel pro rozdělování finančních prostředků z 
Evropského námořního a rybářského fondu bylo i kritérium rozlohy obhospodařované 
sladkovodní plochy. 

Česká republika patří k těm členským státům, které při jednáních o návrhu reformy SZP 
požadují podstatné snížení administrativních nákladů a také praktické uskutečnění 
navržených opatření v odlišných podmínkách členských států. 

„Česká republika požaduje upravit návrh Evropské komise tak, aby byl realizovatelný pro 
farmáře i členské státy, nepřinášel nadbytečné administrativní náklady a neohrozil 
potravinové zabezpečení Unie,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

 

15. 5. 2012 

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

V úvodu řádného květnového zasedání Rady ECOFIN se ministři vrátili k návrhu novelizace 
pravidel o kapitálových požadavcích u bank (Capital Requirements Directive - CRD IV) a 
navázali na své předchozí mimořádné jednání z 2. května, kde se podařilo dánskému 
předsednictví získat všeobecnou politickou podporu poslednímu kompromisnímu návrhu. Po 
probíhajícím technickém doladění textu a ověření dopadů kompromisního návrhu je cílem 
nadcházejícího jednání ministrů finálně schválit kompromis předsednictví a přijmout obecný 
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přístup Rady, který umožní předsednictví urychleně začít jednání s Evropským parlamentem 
(EP). Cílem této legislativní iniciativy je implementovat do práva EU doporučení Basilejského 
výboru z prosince 2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008. Nová 
pravidla by měla v prvé řadě posílit odolnost a stabilitu bankovního sektoru zavedením 
přísnějších kapitálových požadavků, zavést nové standardy v oblasti likvidity a zakotvit  nový 
rámec pro řízení, na jehož základě získají dohledové orgány nové možnosti pro výkon 
dohledu, včetně oprávnění zasáhnout proti nepřiměřeným rizikům. 

Dále se se jednalo o mandátu pro Evropskou komisi (EK) k zahájení jednání o dohodách o 
zdanění úroků z úspor se třetími zeměmi. Zahájení vyjednávání se třetími zeměmi je součástí 
širšího úsilí EU v boji proti daňovým únikům. Schválení mandátu by EK umožnilo zahájit 
jednání o společných pravidlech pro zdanění úspor nerezidentů s pěticí evropských zemí – 
Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem. Cílem EU je sjednat v 
dohodách s dotčenými zeměmi rovné podmínky tak, aby tyto třetí země aplikovaly 
ekvivalentní pravidla pro zdanění úspor nerezidentů, jaké mají v budoucnu uplatňovat země 
EU dle revidované směrnice Rady o zdanění úroků z úspor. 

Ministři financí se také zabývali v pořadí již čtvrtou Zprávou o stárnutí populace (tentokrát za 
rok 2012), která je pravidelně každé tři roky aktualizována, a přijmou k ní závěry Rady. V 
nich Rada mj. apeluje na vlády členských států ohledně efektivity veřejných výdajů v 
souvislosti s náklady na penze, zdravotnictví, školství a dávky v nezaměstnanosti. Zpráva 
vychází z projekce vývoje populace do roku 2060 a predikuje vývoj veřejných výdajů na 
penze, zdravotní péči, dlouhodobou péči a vzdělávání v zemích EU a v Norsku. Zpráva kromě 
jiného konstatuje, že kromě nutné rozpočtové konsolidace je potřeba zásadně modernizovat 
sociální systémy, aby se zmírnil tlak na růst veřejných výdajů. 

Dalším plánovaným bodem bylo přijetí závěrů Rady ve věci rychlého zahájení financování 
opatření proti změnám klimatu (Fast start climate finance - FSF). V závěrech Rada potvrzuje 
závazek EU v této oblasti pro rok 2010 – 2012, konkretizuje příspěvek EU v rámci FSF a dále 
formuluje přístup EU po roce 2012. 

Na závěr jednání Rady Evropská komise představila svůj návrh rozpočtu EU pro rok 2013. 
Pro příští rok navrhuje unijní rozpočet v celkové výši 150,9 mld. EUR v závazcích a 137,9 mld. 
EUR v platbách. Vzhledem k tomu, že podrobněji se bude podobou ročního rozpočtu EU 
zabývat Rada (tzv. rozpočtový ECOFIN) ve 2. polovině tohoto roku, bude tento bod na 
nadcházejícím ECOFINu projednáván již pod taktovkou následujícího (kyperského) 
předsednictví. 

Na okraji zasedání Rady ECOFIN proběhlo každoroční zasedání Rady guvernérů Evropské 
investiční banky (EIB). Dále se ministři, tak jako každý rok v květnu, setkali se svými 
protějšky ze zemí usilujících o vstup do EU a zhodnotí jejich Předvstupní hospodářské 
programy. Letos bylo takto hodnoceno pět kandidátských zemí (Island, bývalá jugoslávská 
republika Makedonie/FYROM, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a dále Chorvatsko, které – 
vzhledem k loňskému podpisu přístupové smlouvy – požívá statutu přistupující země. 

 

 

 

 

 

 

63 



16. 5. 2012  

Vláda	schválila	návrh	ministra	A.	Vondry	na	zapojení	armády	
v	zahraničních	operacích		

Vláda dnes schválila další zapojení české armády v zahraničních operacích v letech 2013 až 
2014.  

Návrh, který ministr obrany Alexandr Vondra předložil na dnešním jednání kabinetu, 
předpokládá zachování kontinuity v působení českých sil v řadě vojenských akcí. Důvodem 
jeho předložení bylo ukončení dosavadního mandátu ke konci letošního roku.  

„Klademe důraz na jedné straně na kontinuitu našeho působení v operacích, ale také aby 
Česká republika zůstala pro mezinárodní společenství čitelným a spolehlivým partnerem,“ 
řekl ministr obrany Alexandr Vondra po skončení schůze kabinetu. 

Mandát je naplánován na dva následující roky, tedy léta 2013 až 2014. „Tento postup 
dvouletého plánování a mandatování sil se plně osvědčil, a to jak z hlediska vnitřních potřeb 
plánování v rezortu ministerstva obrany, tak i z hlediska spojeneckých závazků v rámci 
Aliance,“ uvedl ministr Vondra na tiskové konferenci po jednání vlády. 

České zapojení do mise ISAF nepřesáhne 539 osob pro příští rok, což je maximální možný 
počet, upozornil ministr Vondra. V roce 2014 pak tyto počty nepřekročí 340 osob. „Koncem 
roku to bude asi 170 osob s tím, že z toho 150 osob v Afghánistánu,“ uvedl ministr Vondra. K 
největšímu poklesu zapojených osob dojde podle šéfa rezortu obrany zhruba po uplynutí 
prvního čtvrtletí příštího roku, a to v době, kdy začne postupně končit český provinční 
rekonstrukční tým (PRT) v afghánském Lógaru. 

„Mandát ale není jen otázkou Afghánistánu,“ upozornil ministr Vondra. „Chceme i nadále 
přispívat ke stabilizaci západního Balkánu v rámci aktivit Severoatlantické aliance a Evropské 
unie v přítomnosti několika důstojníků jak v Kosovu tak Bosně a Hercegovině,“ dodal s tím, 
že se čeští piloti hodlají v roce 2014 zúčastnit ochrany vzdušného prostoru nad Islandem. 

Materiál se soustředí kromě operací na západním Balkáně, v Afghánistánu a na Sinajském 
poloostrově i na zapojení do Sil rychlé reakce NATO či na případné přispění do Systému 
pohotovostního ujednání OSN. 

Vládou schválený mandát obsahuje také podrobné vyčíslení nákladů na mise. Podle ministra 
Alexandra Vondry se tyto sumy pohybují v úrovni okolo 1,6 miliardy korun pro rok 2013 a 
částka 1,3 miliardy bude vyhrazena následující rok. Připomněl také, že v předchozích letech 
byly tyto výdaje i 2,5 miliardy korun. V nákladech jsou navíc zohledněny výdaje na přesuny z 
misí zpět do Česka. Podle ministra je návrh zcela realistický a reflektuje nejen možnosti 
rezortu, ale i mezinárodní závazky a situaci. 

Schválený mandát, na jehož návrhu se spolu s ministerstvem obrany podílelo i ministerstvo 
zahraničních věcí, bude ještě schvalovat Parlament. 

 

16. 5. 2012 

Smíšená	komise	ČR	‐	Bosna	a	Hercegovina	zasedala	v	Praze	

Přes skutečnost, že vzájemný obchod v posledních dvou letech po poklesu v roce 2009 opět 
rostl, jeho absolutní hodnota v rekordní výši 202 miliónů eur v roce 2011 neodpovídá 
možnostem obou ekonomik. Cílem Česka a Bosny a Hercegoviny je tento stav změnit. Pomoci 
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k tomu má například organizování seminářů zvyšujících povědomí o příležitostech obou trhů 
nebo častější účast firem na výstavách v obou zemích. 

"To, že se Bosna a Hercegovina nachází někde až v páté desítce vývozních destinací českých 
firem, je něčím, co musíme změnit," uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan 
Hovorka, jenž vedl českou delegaci na jednáních.  

Přestože jsou možnosti bosensko-hercegovinského trhu stále poněkud omezené a největšími 
obchodními partnery zůstávají okolní země, může se Česká republika v tomto regionu 
prosadit. "Jsem přesvědčen, že existují možnosti pro daleko širší uplatnění českých firem, 
zejména v oblastech energetiky, dopravní infrastruktury, odpadového hospodářství či 
ochrany životního," doplnil náměstek. 

České firmy realizují v Bosně a Hercegovině několik velkých infrastrukturálních projektů. 
Jedná se o výstavbu dálničního křížení u obce Mihovljani v Republice srbské poblíž 
administrativního centra Banja Luka v řádu několika desítek miliónů eur. České hospodářské 
subjekty také nedávno získaly zakázku na výstavbu části dálnice v délce pěti kilometrů na 
panevropském koridoru ve Federaci Bosny a Hercegoviny v úseku Zvirovići — Kravice za 
přibližně 60 milionů EURO.  

Jedna z českých firem navíc nedávno dokončila rekonstrukci a modernizaci jednoho z bloků 
tepelné elektrárny Kakanj ve střední Bosně a plánuje účast na výstavbě bloku nového. 

Projekty jsou realizovány také díky konkurenceschopnému financování a pojištění, jež 
poskytují Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. K dalším 
projektům by se české firmy mohly dostat v rámci předvstupní pomoci poskytované 
Evropskou unií.  

„Česká republika považuje Bosnu a Hercegovinu rovněž za prioritní zemi pro svou zahraniční 
rozvojovou spolupráci. Každoročně Česká republika v Bosně a Hercegovině realizuje projekty 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce v celkové hodnotě dosahující téměř 3 mil. EURO,“ 
podotkl Tomáš Szunyog, český velvyslanec v Bosně a Hercegovině, jenž se jednání rovněž 
zúčastnil. 

Česká republika přitom patří k zemím, které aktivně podporují přístup Bosny a Hercegoviny 
k Evropské unii. Významný impuls pro rozvoj vzájemných hospodářských vztahů očekává 
Česko rovněž od perspektivního členství Bosny a Hercegoviny ve Světové obchodní 
organizaci. 

 

17. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	jednal	s	izraelským	premiérem	

Předseda vlády Petr Nečas dnes jednal se svým izraelským protějškem Benjaminem 
Netanjahuem. Společně pak zasedali členové vlád obou zemí. 

„Ujistili jsme izraelskou delegaci o naší podpoře státu Izrael. Podporujeme rozvoj vztahů mezi 
našimi zeměmi a také vztahy mezi EU a Státem Izrael, které jsou podle nás velmi přínosné 
pro obě strany,“ řekl po jednání předseda vlády Petr Nečas. 

„Zásadně odmítáme delegitimizování a jakýkoliv bojkot Státu Izrael. Jednoznačně 
podporujeme právo státu Izrael na obranu proti teroristickým útokům. Společně sdílíme 
celosvětové obavy z iránského jaderného programu,“ dodal český premiér.  

 

65 



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvítal postoj Čechů s tím, že mnoho národů nedokáže 
pochopit, že pouze bezpečný Izrael může dosáhnout míru. „Izrael nemá lepšího partnera v 
Evropě, než je Česká republika. Přátelství mezi Čechy a Židy sahá tisíc let do historie a jsme 
oba starodávné odvěké národy, vážíme si naší minulosti, hodnot a chceme se aktivně podílet 
na budoucím vývoji,“ řekl izraelský premiér. 

„Pokud jde o izraelsko-palestinský konflikt, jsme přesvědčeni, že trvalého míru může být 
dosaženo jedině přímým jednáním obou stran. ČR nepodporuje jednostranné kroky, které 
nemohou přispět k řešení mírového procesu. Stabilní řešení musí být založeno na principu 
dvou států, které budou naplněním práva židovského a palestinského národa na sebeurčení a 
budou vedle sebe žít v míru,“ řekl premiér Nečas.  

Společné zasedání ministrů vlád České republiky a Státu Izrael bylo historicky prvním. K jeho 
uskutečnění pozval izraelskou stranu český premiér Petr Nečas během své návštěvy Izraele 
loni v září. Mezi hlavní témata jednání patřily otázky vzájemných hospodářských vztahů, 
kultura či vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje. „Chceme se podělit o 
naše technologie, ale také se od vás učit, seznámit se s průmyslovým designem, s odborným 
školstvím,“ řekl Netanjahu. 

Jedním ze stěžejních témat rozhovorů byly zejména vzájemné obchodně-ekonomické vztahy, 
které prošly od vzniku samostatné České republiky zásadním vývojem a růstem ve vývozu i 
dovozu. Vzájemný obchodní obrat zaznamenal především v poslední době výrazný nárůst. V 
minulém roce došlo například oproti roku 2010 ke zvýšení o deset procent. 

Izrael je pro Česko dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem z oblasti Blízkého východu. V 
celkovém objemu českého exportu zaujímá 5. místo mezi mimoevropskými státy. 

Rovněž spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, která byla předmětem jednání již při 
předchozích setkáních obou premiérů, se stala jedním z témat dnešních debat. Zejména pak 
rezortní dohoda k programu Gesher/Most, kterou ministři školství podepsali již dříve. Tento 
program umožňuje spolupráci mezi českými a izraelskými firmami na výzkumných 
projektech a experimentálním vývoji pro komerční využití. 

V rámci dnešního zasedání podepsali premiéři obou zemí společné prohlášení potvrzující 
přátelství a historické partnerství mezi Českou republikou a Státem Izrael, vytrvalou 
vzájemnou podporu, oboustranné respektování suverénního postavení obou zemí a uznání 
společných politických, obranných a ekonomických požadavků obou zemí.  

Na tiskové konferenci po jednání dále podepsali ministři zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg a Avigdor Lieberman společné prohlášení, jehož cílem je rozšíření a 
prohloubení dialogu mezi oběma zeměmi. Na základě tohoto dokumentu pak bude mimo jiné 
docházet k pravidelnému setkávání odborníků a výzkumníků na zahraniční politiku a 
bezpečnost. 

Další podepsané dohody mezi Českou republikou a Státem Izrael se týkaly také zajištění 
širšího přístupu k česko-izraelskému přepravnímu trhu a vyšší míry flexibility letecké 
dopravy či témat obnovy, rekonstrukce a cenově dostupného bydlení. Ministři školství se též 
dohodli na společných česko-izraelských projektech základního výzkumu v oblastech 
neurodegenerativních onemocnění a pokročilého programování. 

Spolu s izraelským ministerským předsedou dorazilo k jednání s českými protějšky celkem 
sedm ministrů izraelské vlády. Do Prahy tak přicestoval i ministr zahraničí Avigdor 
Lieberman, ministr průmyslu Shalom Simhon, ministr pro vědu a technologii Daniel 
Hershkowitz, ministr sociálních věcí a komunikací Moshe Kahlon, ministr dopravy Israel 
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Katz, ministr výstavby Ariel Atias a ministryně kultury a sportu Limor Livnatová. Se svými 
českými rezortními protějšky vedli také samostatná bilaterální jednání. 

Českou delegaci v čele s premiérem Petrem Nečasem zastupovali na společném zasedání vlád 
České republiky a Izraele ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr průmyslu a 
obchodu Martin Kuba, ministr školství Petr Fiala, ministr práce Jaromír Drábek, ministr 
dopravy Pavel Dobeš, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministryně kultury Alena 
Hanáková. 

 

17. 5. 2012 

Ministr	K.	Janovský	se	setkal	se	svým	izraelským	protějškem	

U příležitosti návštěvy předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahu a dalších ministrů 
izraelské vlády se ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský setkal se svým protějškem 
ministrem pro výstavbu a bydlení Arielem Atiasem. V průběhu bilaterálních jednání se oba 
ministři vzájemně seznámili s klíčovými tématy obou zemí. Na izraelské straně jsou to témata 
revitalizace a rekonstrukce, stavebních norem a dostupnosti bydlení, a na české straně 
Politika územního rozvoje, úpravy legislativy, Koncepce bydlení do roku 2020 a dále proces 
změny formy investiční podpory bydlení z dotační na formu poskytování nízkoúročených 
úvěrů a v neposlední řadě systém využívání Evropských fondů – Jessica. Závěrem si ministři 
sdělili podněty pro další spolupráci a výměnu informací a témat, které by mohly být základem 
pro další kolo společných jednání. 

„Přestože mají naše země do určité míry odlišné problémy, lze konstatovat, že v důležitých 
bodech se bytová politika České republiky a Izraele setkává. Jde zejména o aspekt ochrany 
životního prostředí s důrazem na úspory v oblasti energetické náročnosti budov pro bydlení. 
Srovnatelná je i pozornost státu, která je věnována podpoře zlepšení a udržení kvality 
bytového fondu. Obě země také poskytují podporu občanům, kteří se potýkají s problémy v 
oblasti bydlení. Se zájmem jsem se také seznámil s podporou bydlení mladých párů a s 
formou řešení nedostatku pozemků vhodných pro výstavbu, které Izrael řeší účinnými 
pobídkami,“ řekl ministr Jankovský. 

 

17. 5. 2012 

Ministr	P.	Dobeš	podepsal	Protokol	mezi	vládami	ČR	a	Izraele		

Ministr dopravy Pavel Dobeš podepsal se svým izraelským protějškem Israelem Katzem 
Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael, kterým se mění stávající Dohoda 
o letecké dopravě. Ke slavnostnímu podpisu došlo u příležitosti setkání izraelské delegace 
v čele s předsedou vlády Státu Izrael Benjaminem Netanjahuem s českou delegací vedenou 
premiérem Petrem Nečasem. 

Protokol sjednávaný mezi vládami České republiky a Státu Izrael představuje úpravu Dohody 
o letecké dopravě uzavřené mezi oběma státy v roce 1991. „Primárním cílem tohoto 
dokumentu je liberalizovat stávající rámec pro provoz pravidelných leteckých služeb mezi 
oběma státy,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš. 

Protokol přináší zejména vyšší míru flexibility a zajišťuje širší přístup k česko-izraelskému 
přepravnímu trhu pro letecké dopravce obou stran v souladu s aktuálními trendy v oblasti 
civilního letectví. 
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„Mezi nejvýznamnější změny patří umožnění provozu libovolnému množství leteckých 
dopravců, liberalizace v oblasti tarifů a odstranění povinné koordinace kapacit mezi 
leteckými dopravci,“ řekl ministr Pavel Dobeš s tím, že podpisem Protokolu jsou vytvořeny 
vhodné podmínky pro další rozvoj přepravy na této významné letecké relaci. 

 

17. 5. 2012 

Ministr	P.	Fiala	přijal	izraelského	ministra	vědy	a	techniky		

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prof. Petr Fiala, a ministr vědy a 
technologie Státu Izrael, prof. Daniel Hershkowitz projednali koncepci dvoustranné česko-
izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji.    

Oba ministři ocenili výsledky prvního zasedání Smíšené česko-izraelské komise pro vědeckou 
spolupráci, které se uskutečnilo v Jeruzalémě dne 23. února 2012, a v návaznosti na které 
byla v partnerských státech dne 16. května 2012 vyhlášena výzva k podávání návrhů 
společných česko-izraelských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2013-2015 
rozvíjených v oblastech neurodegenerativních onemocnění a pokročilého programování. 
Vyjádřili rovněž potěšení z výstupů 3. zasedání Smíšené česko-izraelské komise pro program 
GESHER/MOST, které proběhlo v Praze dne 7. května 2012. Na závěr svého jednání ministři 
vyjádřili přesvědčení, že podpora společných česko-izraelských výzkumných projektů 
napomůže upevnit vztahy a prohloubit spolupráci mezi českou a izraelskou vědeckou 
komunitou a může být rovněž vhodným nástrojem pro podporu přípravy výzkumných 
projektů řešených na multilaterální úrovni.  

 

17. 5. 2012  

Ministryně	A.	Hanáková	jednala	se	svým	protějškem	z	Izraele	

Dnes došlo k prvnímu setkání ministryně Aleny Hanákové s izraelskou ministryní kultury 
Limor Livnat. Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Ve vstřícném duchu se 
odehrává rovněž spolupráce v oblasti kultury. 

Paní ministryně si vyměnily názory na dosavadní průběh spolupráce v oblasti kultury mezi 
státy. O výjimečnosti vzájemných vztahů svědčí fakt, že v České republice se odehrálo v roce 
2011 více než 70 izraelských kulturních aktivit. Ministryně Hanáková uvedla, že bude i přes 
omezené finanční prostředky, které má nyní resort kultury k dispozici, podporovat aktivity 
profesionálních i neprofesionálních souborů i jednotlivých umělců zaměřených na prezentaci 
české kultury v Izraeli. Prezentace české literatury či českého filmu se pravidelně setkávají s 
pozitivními reakcemi, stejně tak v oblasti vážné hudby. Rovněž spolupráce Památníku 
Terezín s jeho partnerskými institucemi v Izraeli hraje klíčovou roli v utváření dobrých 
vzájemných vztahů v oblasti kultury a péče o společné historické dědictví. 
Obě paní ministryně se rovněž shodly na zájmu obou stran dojednat smlouvu o filmové 
koprodukci. Vzhledem k obsahu dohody a závažnosti připomínek budou všechny detaily 
dořešeny během dalších rozhovorů. České stanovisko bude izraelským partnerům předáno 
oficiálně v nejbližších dnech. 
Ministryně Hanáková uvítala také realizaci největší české kulturní prezentace na území Státu 
Izrael, a to konání Dnů Prahy v Izraeli.  
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17. 5. 2012  

Náměstek	ministra	obrany	jednal	s	gruzínským	protějškem		

Ve středu 16. května se náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata setkal 
na Univerzitě obrany v Brně s náměstkem ministra obrany Gruzie Andro Barnovim. Předtím 
se oba zúčastnili zahájení mezinárodní konference „Bezpečnostní management a společnost“, 
která probíhá na brněnském výstavišti. 

Náměstek ministra obrany Michael Hrbata jednal se svým protějškem z Gruzie o možnostech 
spolupráce v oblasti akreditovaného i neakreditovaného vzdělávání. Setkání se účastnil rektor 
Univerzity obrany profesor Rudolf Urban. „Armáda potřebuje techniku a výzbroj, ale 
prioritou jsou i lidské zdroje. Personál je základem armády a důležitá je také jeho kvalitní 
příprava,“ konstatoval náměstek Hrbata.  

Gruzie má zájem o vyslání svých příslušníků ozbrojených sil ke studiu na Univerzitě obrany v 
Brně v akreditovaných studijních programech i v krátkodobých odborných kurzech v 
anglickém jazyce. V prvé řadě by šlo o řízení lidských zdrojů, kybernetickou bezpečnost a 
některé technické obory. „Pomoc ve vzdělávání a výcviku nám nabízí vojenské školy v Polsku, 
Rumunsku a Baltic Defence College. Při výběru partnera nespěcháme. Důležitá je nabízená 
kvalita,“ uvedl gruzínský náměstek Andro Barnovi.  

 

18. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	setkal	s	islandským	prezidentem	

Předseda vlády Petr Nečas se dnes setkal s prezidentem Islandské republiky Ólafurem 
Ragnarem Grímssonem, který přicestoval na návštěvu ČR. 

Premiér i islandský prezident vyjádřili uspokojení nad vynikající úrovní vzájemných vztahů 
mezi oběma zeměmi. Prezidenta Grímssona doprovází islandský ministr zahraničních věcí a 
obchodu Össur Skarphédinsson. 

Předmětem jednání byla integrace Islandské republiky do Evropské unie. ČR vítá rychlý 
pokrok v přístupových rozhovorech. Dalším tématem byly hospodářské otázky. Premiér 
Nečas informoval hosty o českém pohledu na 
aktuální vývoj v eurozóně a exportní strategii vlády. 

Premiér ČR s prezidentem Islandské republiky hovořili také o blížícím se summitu NATO v 
Chicagu. 

 

20. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	sešel	s	kanadským	premiérem	

Předseda vlády Petr Nečas se v americkém Chicagu před summitem NATO sešel s kanadským 
premiérem Stephanem Harperem. 

Hlavními tématy krátkého setkání obou premiérů byla vízová povinnost pro Čechy cestující 
do Kanady a problematika uzavření obchodní a ekonomické smlouvy mezi Evropskou unií a 
Kanadou, která by liberalizovala obchod. 

„Opakovaně jsem panu premiérovi Harperovi vyjádřil nesouhlas se zavedením vízové 
povinnosti a požadoval jsem řešení situace. Premiér mi přislíbil, že ještě do konce prvního 
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pololetí letošního roku by do parlamentu měl být předložen návrh reformy azylového 
systému v Kanadě, který by zavedl systém zemí bezpečného původu, to znamená zemí, ze 
kterých by se nepřijímali žadatelé o politický azyl,“ řekl po setkání český premiér. 
Premiéři dále probrali ratifikaci obchodní a ekonomické smlouvy mezi Evropskou unií a 
Kanadou. „My jsme silní zastánci liberalizace obchodu a vytváření zón volného obchodu s 
Kanadou, USA, Japonskem, Jižní Koreou a dalšími oblastmi. Považoval jsem za svou 
povinnost korektně informovat kanadského premiéra, že za situace, kdy tady není změna 
vízového režimu, tak se sjednání této dohody ze strany ČR může setkat s celou řadou 
problémů, včetně potíží s ratifikací v parlamentu, které jsou z politických důvodů naprosto 
pochopitelné,“ dodal český premiér. 
Kanada vízovou povinnost obnovila před třemi lety kvůli zvýšenému počtu žádostí o azyl z 
ČR. Otázka od té doby patří mezi palčivé téma vztahů obou zemí.  
Premiér zatím nechce odhadovat časový horizont případného zrušení vízové povinnosti s tím, 
že kanadský zákon nebude obsahovat harmonogramy příslušných kroků, dokud jej 
neprojedná tamní parlament. "S vysokou pravděpodobností to bude vyžadovat jistý čas, jistou 
náběhovou křivku," uvedl český premiér. "Včera bylo pozdě," dodal. 

 

22. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	a	další	čeští	představitelé	se	zúčastnili	summitu	NATO	

Hlavními tématy dvoudenního summitu NATO v Chicagu, kterého se účastnil premiér Petr 
Nečas, bylo sdílení aliančních obranných kapacit a stahování vojáků z Afghánistánu. Kvůli 
zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků na obranu bude Severoatlantická aliance klást 
důraz na sdílení obranných kapacit. To je jeden ze závěrů summitu NATO v americkém 
Chicagu. Podle premiéra Petra Nečase se menší a střední členské země musejí specializovat 
každá v konkrétní oblasti. „Je nutné klást větší důraz na sdílení kapacit, na národní 
spolupráci a na vytváření podle priorit společných projektů,“ řekl po summitu předseda 
vlády.  

Česká republika je v této tzv. smart defence aktivní. Vedle vytvoření mnohonárodního 
výcvikového leteckého centra se již delší dobu podílí například v oblasti air policing v 
pobaltských zemích. „To je trend, kterým by menší a středně velké země měly jít, tzn. větší 
sdílení kapacit, větší nalézání oblastí, kde některá ze zemí má větší schopnosti, větší 
zkušenosti a může tam převzít větší odpovědnost,“ dodal premiér Petr Nečas. 

Velká část jednání byla věnována problematice Afghánistánu. Své cíle v Afghánistánu summit 
formálně zakotvil v komuniké, ve kterém je předání velitelských pravomocí Afgháncům do 
poloviny příštího roku označeno za "nezvratné". 

NATO tak bude předávat afghánským silám odpovědnost za řízení bojových operací a do 
konce roku 2014 se z oblasti vojáci stáhnou. „ČR naznačila svou ochotu podílet se i na tom, co 
se tady zkratkovitě říkalo ‚Afghánistán 2014‘,“ řekl prezident Václav Klaus, který na summitu 
vedl českou delegaci. 

Zástupci české delegace na všech jednáních také zdůrazňovali podporu politice otevřených 
dveří, tedy dalšímu rozšiřování Severoatlantické aliance. „Vidíme v tomto rozšiřování aliance 
především rozšiřování pásma stability a bezpečnosti a prosperity a vidíme v něm i silný 
motivační prvek pro ty kandidátské země, aby pokračovaly v reformních krocích, které je 
připraví na vstup do NATO,“ dodal premiér. 
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Summit NATO v americkém Chicagu se konal ve dnech 20. a 21. května 2012. Za Českou 
republiku se jednání účastnili prezident Václav Klaus, premiér Petr Nečas a také první 
místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a ministr obrany Alexandr 
Vondra. 

Pozice České republiky je v souladu se směrem, který vytýčily na summitu schválené 
dokumenty. Česko svoji vojenskou přítomnost v zemi postupně utlumuje a svoji pozornost – 
tak, jak zní požadavek Aliance – přesouvá k výcvikovým aktivitám tamních bezpečnostních 
sil. Ty v současné době čítají celkem 334 tisíc osob, 190 tisíc z toho jsou příslušníci Afghánské 
národní armády. Právě ty Češi cvičí v rámci svého výcvikového a poradního týmu, který 
působí v provincii Wardak, nebo v rámci výcviku pilotů v Kábulu. 

„Vojáci české armády odvádějí v Afghánistánu skvělou práci, která je vysoce ceněna 
aliančními spojenci. Za to jim patří velký dík,“ zdůraznil ministr obrany Vondra. 

Armáda ČR má v operaci ISAF v současné době do 640 vojáků, což je maximální počet 
stanovený mandátem pro rok 2012. Podle návrhu zahraničních misí na léta 2013 a 2014, 
který tento týden schválila vláda, se v příštím roce počet příslušníků AČR v Afghánistánu 
sníží na 539 osob. O rok později pak číslo dále klesne na 340 na začátku roku 2014, na jeho 
konci bude dosahovat cca 150 osob. 

Česká republika se v Afghánistánu angažuje od roku 2002, kdy v zemi působila polní 
nemocnice. Kromě ní a chirurgického týmu se zde postupně vystřídali armádní chemici, 
vrtulníková jednotka, pozemní jednotky v rámci provinčního rekonstrukčního týmu, 
výcvikové a poradní týmy a také speciální jednotky – nejen v rámci operace ISAF, ale i 
operace Trvalá svoboda. Vrcholem českého angažmá byl loňský rok, kdy v Afghánistánu 
působilo do 720 osob, celkem se už v zemi vystřídalo téměř 6 tisíc českých vojáků. 

 

22. 5. 2012  

Ministr	A.	Vondra	na	schůzce	zemí	Visegrádské	čtyřky		

Na okraj jednání summitu v Chicagu se na neformální schůzce setkali také ministři obrany 
zemí Visegrádské skupiny. Českou republiku reprezentoval ministr obrany Alexandr Vondra, 
na jednání byli také přítomni náčelníci generálních štábů zemí V4.  

Regionální spolupráce nabývá na významu obzvlášť nyní, kdy většinu států Aliance nutí 
zhoršující se ekonomika snižovat výdaje na obranu. Česká republika na tom není jinak, neboť 
škrty v rozpočtu se nevyhnuly ani českému ministerstvu obrany. 

Jedním ze způsobů, jak se s nepříznivou situací vypořádat, je užší spolupráce – například s 
nejbližšími sousedy. A Česká republika jako stát, který momentálně V4 předsedá, se snaží, 
aby se co nejméně mluvilo a co nejvíce jednalo. 

Na chicagském summitu ministři obrany České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska 
navázali na předchozí květnové jednání v Litoměřicích a potvrdili své odhodlání pokračovat v 
započaté spolupráci. Ministři si v průběhu schůzky také vyměnili pohledy na některé aspekty 
problematiky projednávané na summitu, zejména v těch oblastech, které jsou důležité pro 
země středoevropského regionu. 
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24. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	gabonským	ministrem	zdravotnictví	o	prohloubení	
spolupráce	

Při setkání na ministerské úrovni převažovala debata především o výstavbě a vybavení 
zdravotnických zařízení, dopravě, ropném průmyslu, energetice a dodávkách zemědělských 
strojů. 

Gabonský ministr zdravotnictví Nzouba byl členem početné delegace této africké země, která 
zavítala — po takřka 50 letech — do České republiky na pozvání české strany a některých 
podniků. 

"Vítám aktivitu zainteresovaných českých firem a jsem potěšen, že gabonská strana v krátké 
době přijala mé pozvání k návštěvě České republiky, abychom mohli pokračovat v již 
započatých konkrétních jednáních o spolupráci českých a gabonských firem. Jsem 
přesvědčen, že v této zemi bohaté na ropu, zemní plyn, kvalitní tropická dřeva a další cenné 
suroviny i s velkým zemědělským potenciálem jsme schopni uspět výrazně lépe než dosud a 
to v řadě oblastí," řekl Kuba. 

Zahraniční delegace využila pobytu také k návštěvě vybraných českých firem a k jednáním s 
finančními institucemi o financování společných projektů. 

Schůzce ministra Kuby a ministra Nzoubu předcházela schůzka náměstka ministra Milana 
Hovorky s gabonským ministrem průmyslu a nerostného bohatství Régisem Immongaultem. 
"Jsem velice rád, že díky aktivitám českých firem a zájmu nové gabonské vlády se s podporou 
našeho ministerstva podařilo oživit vzájemné vztahy v obchodně ekonomické oblasti," 
konstatoval po setkání náměstek Hovorka, který schůzky s gabonskými představili, uvítal, co 
by start nových obchodních vztahů. 

 

24. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	na	návštěvě	Itálie	

Premiér Petr Nečas jednal s předsedou italské vlády Mariem Montim o vládních reformách a 
konsolidaci rozpočtů. Oba premiéři při jednání zdůraznili, že vztahy mezi ČR a Itálií jsou 
výborné, vzájemný obchod se po propadu minulých let úspěšně zvyšuje, v loňském roce 
dosáhl rekordní výše a překonal tak předkrizovou úroveň. Premiéři si vyměnili zkušenosti s 
reformami realizovanými s cílem konsolidování veřejných rozpočtů a strukturální podpory 
růstu ekonomiky.  

"V mnohém ohledu jsou naše postoje totožné. Klademe důraz na fiskální konsolidaci a 
rozpočtovou disciplínu. Současně na dokončení vnitřního trhu EU a zvýšení 
konkurenceschopnosti unie. V tom jsou vláda ČR a Italské republiky velmi blízkými 
spojenci," uvedl premiér Petr Nečas. 

V oblasti evropských témat jednání navázalo na neformální večeři hlav států a vlád členských 
zemí EU, která se konala v Bruselu 23. května. Pozornost byla věnována prorůstové agendě a 
podpoře vzniku pracovních míst. 

Premiéři společně konstatovali, že prorůstová opatření jsou sice klíčovým avšak pouze jedním 
z předpokladů dlouhodobé prosperity a k tomu, aby mohla být účinná, se musejí odehrávat 
na solidních základech, které stojí především na stabilních veřejných financích. 
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Petr Nečas uvedl, že značný potenciál k posílení růstu vidí v dokončení jednotného vnitřního 
trhu EU, což premiér Monti coby bývalý evropský komisař pro vnitřní trh a hospodářskou 
soutěž a autor zprávy o vnitřním trhu jednoznačně podpořil. 

Prorůstová opatření: reforma zemědělské politiky a podpora inovací 

Oba premiéři se shodli též na nezbytnosti prorůstového zaměření budoucího víceletého 
rozpočtu EU pro roky 2014 – 2020, tedy především nutnosti reformy společné zemědělské 
politiky a přesměrování prostředků EU z pasivní podpory zemědělství do sektorů s vyšším 
inovačním potenciálem. Premiér Petr Nečas též zdůraznil zájem na zachování silné kohezní 
politiky EU coby nástroje pro podporu méně rozvinutých regionů. 

Večer premiér Petr Nečas a ministryně kultury Alena Hanáková přijali pozvání České 
konference a navštívili Českou papežskou kolej v Římě, kde se setkali také s kardinálem 
Dominikem Dukou a kardinálem Miloslavem Vlkem. Přivítal je rektor Papežské koleje Mons. 
Jan Mráz, kterému premiér předal stříbrnou pamětní minci. 

 

25. 5. 2012  

Premiér	P.	Nečas	se	ve	Vatikánu	setkal	s	papežem	Benediktem	XVI.	

Premiér Petr Nečas přijel do Vatikánu u příležitosti nadcházejících oslav, kterými se bude 
příští rok připomínat 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  

Předseda vlády Petr Nečas zahájil svou páteční návštěvu Vatikánu prohlídkou baziliky sv. 
Klimenta, kde v doprovodu ministryně kultury Aleny Hanákové, pražského arcibiskupa 
kardinála Dominika Duky, kardinála Miloslava Vlka a arcibiskupa olomouckého Jana 
Graubnera uctil památku sv. Cyrila u jeho hrobu. 

Oslavy výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyvrcholí v roce 2013 
na Velehradě, kam byl pozván také papež Benedikt XVI. Jeho návštěva ještě nebyla 
potvrzena. "Je to věc, která se bude teprve řešit. My bychom byli velice rádi, kdybychom 
svatého otce znovu přivítali v ČR," uvedl premiér. 

Při následné návštěvě baziliky sv. Petra položil premiér Petr Nečas květinu na hrob kardinála 
Josefa Berana a poté se zastavil u oltáře sv. Václava, kde kardinál Dominik Duka pronesl 
modlitbu za vlast. 

V 11 hodin se uskutečnila v knihovně Apoštolského paláce audience předsedy vlády České 
republiky Petra Nečase u Jeho Svatosti Benedikta XVI. Premiér Petr Nečas předal Jeho 
Svatosti dar v podobě kopie tzv. Strahovského evangeliáře z 9. století. Papež premiéra 
obdaroval psacím perem.  

Po audienci u papeže předseda vlády Petr Nečas jednal v Apoštolském paláci se státním 
sekretářem kardinálem Tarcisio Bertonem a sekretářem pro styky se státy Dominiquem 
Mambertim. "Mluvili jsme o vztazích mezi Českou republikou a katolickou církví, o restituci 
církevního majetku, o česko-vatikánské smlouvě, která byla podepsána a nebyla ratifikována 
parlamentem. Budeme na těchto věcech pracovat. Ujistil jsem pana kardinála, že parlament 
projednává restituční zákon a že uděláme všechno pro to, aby byl schválen," prohlásil 
premiér Nečas. 

Odpoledne se premiér Petr Nečas s delegací zúčastnil v bazilice sv. Praxedy slavnostní mše, 
kterou celebroval prefekt kongregace pro katolické vzdělávání kardinál Zenon Grocholewski a 
kázání pronesl kardinál Miloslav Vlk. Po mši premiér navštívil Papežský orientální institut a 
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večer si poslechl v bazilice Santa Maria Maggiore společný koncert zlínského Symfonického 
orchestru Bohuslava Martinů a souboru Hradišťan uspořádaný ke cti věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje. "Život a dílo svatých Cyrila a Metoděje zanechali po sobě nesmazatelný odkaz. Platí 
pro celou Evropu, ale zejména to platí pro země středoevropského a východoevropského 
regionu. Cyrilometodějská tradice je pro naše národy stále živá, o čemž svědčí i skutečnost, že 
v mnoha zemích regionu včetně České republiky se den těchto světců slaví jako státní svátek," 
uvedl premiér Petr Nečas ve svém vystoupení před zahájením koncertu. 

 

25. 5. 2012 

Ministři	Salcburského	fóra	podepsali	dohodu	o	ochraně	svědků	

Ve dnech 24. května a 25. května 2012 se na zámku Štiřín konalo setkání ministrů vnitra 
Salcburského fóra, kteří během tohoto jednání podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti 
ochrany svědků. Tato smlouva upravuje především vzájemnou spolupráci specializovaných 
útvarů pro ochranu svědků.   

„Jedním z důležitých nástrojů boje proti organizovanému zločinu, který představuje zásadní 
bezpečnostní hrozbu nejenom na národní, ale i mezinárodní úrovni, je zajištění lepší ochrany 
osob, jež se nějakým způsobem v zásadní míře na tomto boji podílí. Těmito osobami jsou 
právě svědci v trestních řízeních,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Kubice. Domnívá se proto, že 
mezinárodní spolupráce spočívající v relokaci svědka do zahraničí je v případě relativně malé 
země, jakou je právě Česká republika, nezbytným nástrojem. 

Smlouvu podepsala většina zemí. Pouze Polsko deklarovalo, že k smlouvě přistoupí v nejbližší 
době.  

Ministři se během jednání věnovali také tématu shengenské spolupráce, v rámci kterého 
připomněli svoji podporu Bulharsku a Rumunsku v jejich úsilí o vstup do Schengenu. 
„Zastáváme názor, že Rada pro vnitřní věci a spravedlnost Evropské unie by se měla v září 
tohoto roku konečně vyjádřit pozitivně k přístupu obou států k schengenskému prostoru,“ 
tlumočil na tiskové konferenci stanovisko ministrů Jan Kubice.    

Na programu pátečního jednání pak byla mimo jiné debata o novém právním základu 
Europolu, který je jednou z více než třiceti evropských „regulatorních“ agentur. V poslední 
době se dokončuje obecná dohoda mezi Radou (členské státy), Komisí a Evropským 
parlamentem o společných rysech fungování takových agentur, které se týká i jejich řízení. 

„Česká republika se domnívá, že povaha a postavení Europolu je tak odlišné od ostatních 
agentur, že tomu musí odpovídat i odlišný způsob řízení. ČR bude nadále prosazovat, aby 
hlavní slovo při řízení Europolu měly členské státy prostřednictvím jmenování ředitele 
Europolu Radou EU a prostřednictvím rozhodujícího vlivu členských států ve správní radě 
Europolu,“ zdůraznil ministr vnitra. Tento přístup podpořily i ostatní státy Salcburského 
fóra. 
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28. 5. 2012   

Zpráva	o	činnosti	vládního	zmocněnce	pro	zastupování	ČR	před	Soudním	
dvorem	EU	za	rok	2011	

Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU zpracoval 
každoroční zprávu o své činnosti za uplynulý rok.  

Zpráva obsahuje přehled vyjádření, která Česká republika prostřednictvím vládního 
zmocněnce v roce 2011 učinila v rámci různých typů řízení před Soudním dvorem EU a před 
Evropskou komisí, a také přehled nejzajímavějších rozsudků vydaných Soudním dvorem 
2011. Zpráva může sloužit jako zdroj cenných informací nejen pro orgány státní správy, ale 
též pro odbornou veřejnost. 

 

28. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	zúčastnil	pražského	mezinárodního	plynárenského	
summitu	

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba vystoupil na pražské mezinárodní konferenci o 
plynárenství "Energy Gas Storage Summit 2012". ve své řeči ve španělském sále pražského 
hradu zdůraznil, že v českém energetickém mixu bude plyn hrát v budoucnu svou roli. akce, 
které se účastní řada významných osobností, zahájil svým projevem prezident Václav Klaus. 

Ministr Kuba i na Pražském hradě zopakoval, že je pro něj nepředstavitelné, aby energetický 
mix České republiky vznikal v Bruselu. "Jeho nastavení je na každém členském státu. EU 
bude muset obhájit svou konkurenceschopnost, bude důležité, abychom v ČR v rámci nové 
energetické koncepce nastavili energetický mix tak, aby plnil potřeby českého průmyslu pro 
jeho konkurenceschopnost. Je třeba zajistit stabilní ceny energií, které nebudou zatěžovat 
veřejné rozpočty. Musí vzniknout energetický mix ušitý na míru ČR, plyn v něm bude 
nepochybně hrát svou roli," prohlásil. 

Na konferenci věnované koncepci budování nových plynovodů a bezpečným dodávkám plynu 
do Evropy také ministr průmyslu poznamenal, že význam zemního plynu pro české 
hospodářství vzrůstá, a proto oceňuje, že se ČR v poměru celkové uskladňovací kapacity 
zásobníků plynu ke své roční spotřebě řadí mezi špičku v rámci celé EU. "Zemní plyn tvoří 
významnou část primární energie Česka a zejména v zimě spotřeba plynu, stejně jako v celé 
EU, vzrůstá na násobky letní spotřeby a uskladněný plyn nám pomáhá tyto špičkové odběry 
zvládnout," konstatoval s tím, že svůj význam už zásobníky potvrdily během plynové krize v 
roce 2009, kdy došlo k úplnému přerušení dodávek této suroviny z Ruska přes území 
Ukrajiny. 

Projevu ministra předcházelo vystoupení prezidenta Klause, který upozornil na to, jak 
důležitá je pro Česko energie vyrobená z jádra. Hlava státu se také vyjádřila k podpoře 
obnovitelných zdrojů energie, jejíž neúměrná podpora je podle jeho slov jednou z příčin 
pomalého růstu evropské ekonomiky. 

Dvoudenní mezinárodní konference o plynárenství se kromě prezidenta, ministrů české vlády 
zúčastní i řada zahraničních hostů. Mezi nimi například bývalý americký prezident Bill 
Clinton.  
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29. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	jednal	s	indickým	velvyslancem	o	prohloubení	obchodních	
vztahů	obou	zemí	

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba přijal ve středu velvyslance Indie Venkatesana 
Ashoku. Indie je v exportní strategii české republiky, kterou nedávno schválila vláda, 
zařazena mezi dvanáct prioritních zemí. Setkání bylo proto věnováno možnostem dalšího 
prohloubení současných velmi dobrých česko-indických hospodářských vztahů. 

Jak ministr, tak indický velvyslanec se shodli, že vzájemný obchod obou zemí má velmi 
pozitivní vývoj. Jen v roce 2011 přesáhl hodnotu 1,5 miliardy amerických dolarů. Letos navíc 
existuje dobrý předpoklad, že obchod mezi Českem a Indií dosáhne úrovně dvou miliard 
dolarů. "Vážíme si, že Česká republika umožnila Indii být na letošním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně jako hlavní vystavovatel v kategorii Země Partner," uvedl 
velvyslanec Ashok. "Rádi bychom za účasti početné delegace indických firem prohloubili 
znalost o naší zemi z obchodní stránky i z pohledu kultury," dodal. 

Ministr Kuba zdůraznil, že Česko vnímá výrazný růst indické ekonomiky, který vytváří dobré 
podmínky pro další úspěšný vývoj spolupráce. "V průběhu letošního strojírenského veletrhu v 
Brně rádi uvítáme návštěvu indického ministra obchodu a průmyslu a při této příležitosti 
uspořádáme na ministerské úrovni zasedání česko — indické Smíšené komise pro 
hospodářskou spolupráci," konstatoval Kuba. "Při tomto zasedání se soustředíme nejen na 
společné obory pro obchodní a investiční aktivity českých a indických firem, ale i na 
konkrétní možnosti technické spolupráce a aplikovaného výzkumu," doplnil. 

Velvyslanec Ashok zároveň pozval ministra Kubu na návštěvu Indie v průběhu prvního 
pololetí příštího roku. Společně s ministrem by do Indie měl odcestovat také početný 
doprovod složený ze zástupců českých firem.  

 

31. 5. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	zúčastnil	zasedání	Rady	ministrů	EU	
pro	konkurenceschopnost		

Ministr průmyslu a obchodu Marin Kuba se zúčastnil středečního zasedání rady EU pro 
konkurenceschopnost v Bruselu. Ministři členských zemí zodpovědných za oblast vnitřního 
trhu a průmyslu řešili mimo jiné připravovaný program pro konkurenceschopnost podniků, 
zejména malých a středních pro roky 2014 — 2020 (Cosme) a legislativní návrhy pro 
alternativní a on-line řešení spotřebitelských sporů. 

Mezi hlavní témata středečního jednání patřila také reforma uznávání profesních 
kvalifikací a nový systém veřejných zakázek. Rada dále přijala závěry Rady k digitálnímu 
jednotnému trhu a řízení vnitřního trhu. Ministři se také věnovali budoucímu směřování 
vnitřního trhu EU.  

Poslední Rada pro konkurenceschopnost během dánského předsednictví měla na programu 
témata týkající se vnitřního trhu, respektive Aktu o jednotném trhu a jeho 12 prioritních 
opatření. Většina z nich jako uznávání profesních kvalifikací, či reforma veřejných zakázek se 
má dočkat přijetí do konce roku 2012. Následně se ministři věnovali budoucnosti vnitřního 
trhu a diskusi o dalších 12 opatřeních, které by měl obsahovat nový Akt o jednotném trhu II. 
Ten by měla Evropská komise zveřejnit letos na podzim.  
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"Hlavní jednání o finančních nástrojích na podporu malých a středních podniků nás čekají v 
závěru roku. Už teď však mohu našim podnikům slíbit, že uděláme vše pro to, aby si na 
prostředky z EU reálně sáhly daleko více, než je tomu dosud. Budu o tom jednat s českými 
bankami, které budou moci prostředky nabízet ve svém portfoliu. Zvážím i možnost zapojení 
Českomoravské záruční a rozvojové banky," prohlásil Kuba v Bruselu. 

Posílení vnitřního trhu je pro ČR stěžejní. Ministr průmyslu a obchodu proto ve svých 
vystoupeních věnoval politickým prioritám Česka v této oblasti. 

"Odstraňování bariér na vnitřním trhu je pro ČR klíčovou prioritou. Značný potenciál 
spatřujeme v sektoru služeb, v němž myšlenka volného trhu zůstává nadále iluzorní. Nejde 
nám nezbytně o nové politiky a tvorbu nových norem, ale především o naplňování toho, co 
bylo dříve dohodnuto. V nových opatřeních se budeme chtít zaměřit na ty oblasti, které mají 
značný prorůstový potenciál, a které mají měřitelné pozitivní výstupy v ekonomikách 
členských států," konstatoval Kuba. 

K tématu uznávání profesních kvalifikací, respektive navrhovanému zjednodušení a 
modernizaci systému, Kuba poznamenal, že ČR očekává od návrhu stimul pro zvýšení 
mobility a přeshraničního poskytování služeb v EU a podporuje jeho co nejrychlejší 
projednání. Současný systém totiž může být podle jeho slov určitě výrazně vylepšen. 

"Zjednodušení a elektronizace systému uznávání profesních kvalifikací jednoznačně ČR 
podporuje. Vidíme v tom možnost zvýšit mobilitu pracovních sil a usnadnit přeshraniční 
poskytování služeb v EU. Pro celou EU je to v prvé řadě příležitost jak sladit přístup k 
regulování profesí a pro nás důvod k zamyšlení, zdali skutečně Česká republika potřebuje 
regulovat 385 profesí jako je tomu dosud," uvedl ministr průmyslu a obchodu. 

V otázce návrhu dohody o jednotném Evropském patentovém soudu zůstala situace 
nezměněna. Státy se totiž neshodly na umístění sídla centrální divize této instituce. Bod byl 
proto odložen na červnovou Evropskou radu. ČR patří mezi mnohé státy, které o rychlou 
dohodu o sídle soudu dlouhodobě usilují.  

 

31. 5. 2012  

Ministři	kultury	navrhli	šestého	laureáta	Mezinárodní	visegrádské	ceny		

Na 22. Jednání ministrů kultury zemí Visegrádské čtyřky v Praze byla už pošesté udělena 
Mezinárodní visegrádská cena. 

Její existence se datuje do roku 2004 a jejím hlavním cílem je ocenit práci a úsilí jednotlivců i 
organizací, které svou činností přispěly a přispívají k podpoře a rozvoji kulturní spolupráce 
mezi visegrádskými zeměmi. Letošním laureátem tohoto významného ocenění bude polská 
asociace Villa Decius. 

Červen	2012	

1. 6. 2012  

Premiér	P.	Nečas	na	summitu	„Přátelé	koheze“	

Peníze pro méně rozvinuté regiony je potřeba zachovat, jsou totiž významným prorůstovým 
prvkem. To je závěr dnešního jednání Přátel koheze v Bukurešti, kterého se zúčastnil český 
premiér Petr Nečas. 
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Česká vláda se spolu s ostatními účastníky setkání shodla na tom, že politika soudržnosti EU 
představuje významný potenciál prorůstových investic, který je potřeba zachovat. Přestože v 
rámci této skupiny panují rozličné názory na řadu témat, včetně otázek možných úspor v 
unijním rozpočtu, platí tu plná shoda na tom, že výdaje v kohezní politice plynoucí na 
podporu méně rozvinutých regionů není vhodné dále snižovat. 

Současně jsou státy této skupiny přesvědčeny o nutnosti lepšího a účelnějšího vynakládání 
prostředků na cíle, které prokazatelně přispívají k růstu a zaměstnanosti. 

Česká vláda podporuje smysluplné vynakládání peněz 

Premiér Petr Nečas na summitu vyjádřil podporu společné deklaraci, do níž Česká republika 
prosadila významný prvek upozorňující na fakt, že prorůstové aktivity musí být v souladu s 
nutností fiskální disciplíny. V tomto duchu je třeba vést diskusi i o rozpočtu Evropské unie. 

Česká vláda podporuje zejména smysluplné vynakládání finančních prostředků. Současně se 
domnívá, že jakoukoli debatu o škrtech v unijním rozpočtu je třeba vést s ohledem na to, že 
právě kohezní politika představuje, zejména v méně rozvinutých regionech, významný a často 
téměř jediný potenciál pro podporu investic. 

Summitu skupiny států "Přátelé koheze" v Bukurešti se zúčastnili zástupci šestnácti států 
Evropské unie a předseda Evropské komise José Manuel Barosso. Hlavním tématem jednání 
byla diskuse o víceletém finančním rámci Evropské unie a zejména budoucnosti kohezní 
politiky v něm. Před mezinárodní konferencí o rozpočtu Evropské unie se premiér Petr Nečas 
krátce sešel s předsedou vlády Rumunska Victorem Pontou.  

 

1. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	navštívil	pracovně	Finsko	

Finsko je jednou ze zemí EU, které pokračují v rozvoji jaderné energetiky. Z jaderných zdrojů 
zde vyrábí zhruba 25 procent elektrické energie. Aktuálně jsou v této severské zemi v provozu 
dvě jaderné elektrárny – JE Olkiluoto a JE Loviisa. 

Na jaderné elektrárně Olkiluoto jsou v současnosti provozovány dva reaktorové bloky s 
reaktory typu BWR (Boiling Water Reactor). Tyto varné reaktory byly uvedeny do provozu v 
letech 1979 a 1982. Oba mají hrubý elektrický výkon 890 MWe. 

V současnosti zde probíhá výstavba 3. bloku tentokrát typu EPR (European Pressurised 
Reactor). Dodavatelem jaderného bloku je konsorcium firem AREVA a Siemens. 

Budovaný reaktor typu EPR nabízí společnost AREVA rovněž v rámci tendru na výstavbu 3. a 
4. bloku Temelína, ve kterém nabízí obdobný reaktorový blok, jako se staví v Olkiluotu. 

Právě výstavba nového bloku byla jedním z cílů zahraniční cesty ministra průmyslu a 
obchodu. Mimo jiné proto, že jedním ze subdodavatelů výstavby je také česká firma ŠKODA 
Jaderné strojírenství, která dodává vnitřní části tlakové nádoby reaktoru. 

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl alespoň krátce podívat na projekt stavby jaderného bloku v 
praxi, na kterém se podílí česká firma,“ konstatoval Kuba. 

Součástí návštěvy ministra byla kromě JE Olkiluoto i prohlídka budovaného hlubinného 
úložiště pro devět tisíc tun jaderného paliva. „Finská koncepce nakládání s jaderným palivem 
je založena na jeho finálním umístění do hlubinného geologického úložiště, které je budováno 
v granitoidní horninové formaci v hloubce 500 metrů, a které zajistí ukládání použitého 
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paliva z obou finských jaderných elektráren,“ prohlásil Kuba k úložišti, kam zamíří první 
kontejnery s vyhořelým palivem z JE Loviisa kolem roku 2020. 

 

1. 6. 2012  

Návštěva	ředitele	SÚJV,	prof.	V.	A.	Matvejeva	v	Praze	na	pozvání	ministra	P.	
Fialy	

Na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy navštívil v těchto dnech Českou 
republiku profesor Viktor Anatoljevič Matvejev, ředitel Spojeného ústavu jaderných výzkumů 
(SÚJV) v Dubně u Moskvy. Návštěva proběhla v rámci Dnů SÚJV v České republice.    

Dny SÚJV se uskutečnily s cílem posílit  zapojení českých výzkumných pracovišť do 
spolupráce s SÚJV a zvýšit počet zakázek českých hi-tech a inovačních firem v SÚJV. 
České výzkumné instituce mají v SÚJV možnost zapojit se do výzkumu v oblastech jaderné a 
částicové fyziky, syntézy a chemie supertěžkých prvků, radiobiologie, radiační medicíny, 
materiálového výzkumu či problematiky spjaté s vývojem nových jaderně energetických 
systémů. 
Velkou příležitost pro české firmy představuje zejména výstavba nuklotronu NICA 
(Nuclotron-based Ion Collider Facility), který je podstatnou součástí Sedmiletého plánu 
rozvoje SÚJV, jehož cílem je rekonstrukce zařízení SÚJV a integrace do systému evropských 
výzkumných infrastruktur. 

 

1. 6. 2012 

Zasedání	ministrů	kultury	zemí	Visegrádské	skupiny	

Dne 1. června 2012 se v Praze uskutečnilo 22. zasedání ministrů kultury Visegrádské skupiny. 
V rámci zasedání podepsali ministři kultury Komuniké, které shrnuje dosavadní výsledky 
visegrádské spolupráce v oblasti kultury a formuluje návrhy nových projektů pro budoucí 
období. 

 

4. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	míří	s	českými	podnikateli	na	pracovní	návštěvu	Iráku	

Na čtyřdenní návštěvu Iráku odcestoval v úterý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, 
kterého doprovodili zástupci českých podniků, s cílem podpořit české exportéry a pomoci jim 
získat zahraniční kontrakty v zemi, která počítá se značnými investicemi do infrastruktury, 
průmyslu, zdravotnictví či zemědělství. Delegace byla nejprve dva dny v metropoli Bagdádu, 
po té se přesunula do severoiráckého Erbilu. 

"Pracovní cesta do Iráku je dlouho plánována. Vnímáme ji jako velikou příležitost, která nás a 
naše firmy vrátí do oblasti, ve které české výrobky a projekty slavily v minulosti tolik 
úspěchů," uvedl ministr Kuba. 

Ten měl od prvního dne v Iráku velice nabitý program zahrnující setkání na nejvyšší úrovni. 
V úterý se například sešel s iráckým ministrem obchodu Khairullahem H. Barakirem. Ve 
středu pak českou delegaci čekalo obchodní fórum, následovala schůzka M. Kuby s jeho 
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iráckým protějškem, ministrem průmyslu a nerostných zdrojů Ahmadem N. Al—Karbúlím 
nebo místopředsedou vlády pro energetiku Husajnem Al—Šachristáním. 

Čtvrtek vyplnili mimo jiné pracovní schůzky s členy Kurdistánské regionální vlády — 
ministrem obchodu a průmyslu Sinanem A. Čalábím, ministrem zemědělství a vodních 
zdrojů Serwanem Babarem, ministrem přírodních zdrojů Abduláhem A. Hawrámím či 
prohlídka rafinérie Khabat. 

 "Velice oceňuji, že irácká strana vnímá Českou republiku, jako důležitého partnera, se 
kterým chce vzájemně rozvíjet své obchodní vztahy, což dokládá řada schůzek nejen na 
ministerské, ale také na podnikatelské úrovni," konstatoval Kuba. 

Významnou událostí dne byla přítomnost ministra Kuby a ministrů kurdské vlády při 
podpisu dohody o spolupráci mezi českou společností PSG—International, kurdskou KAR 
Group a tureckým Renaissance Construction při výstavbě paroplynové elektrárny s výkonem 
980 MW. Na financování projektu se bude značnou měrou podílet Česká exportní banka. 

 

5. 6. 2012  

Konference	hodnocení	dopadů	regulace	v	České	republice	a	dalších	státech	
OECD	

Dne 1. června 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference k 
problematice hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD. 
Konferenci pořádala Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Organizací 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Univerzitou Karlovou v Praze. Cílem byla 
prezentace nového přístupu k procesu provádění hodnocení dopadů regulace v České 
republice a jeho srovnání s postupy uplatňovanými v zemích OECD s rozvinutým systémem 
hodnocení dopadů regulace.  

Úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády Karolína Peake, která mj. uvedla, že 
hodnocení dopadů regulace (RIA) má mimořádný význam pro kvalitu regulace a 
konkurenceschopnost státu a ocenila podíl OECD při zavádění problematiky RIA v České 
republice v minulých letech. 

Jedním z nových prvků v institucionálním zajištění hodnocení dopadů regulace je vytváření 
nezávislých kontrolních orgánů pro kontrolu kvality hodnocení dopadů, které představují 
relativně nový trend v zemích OECD. Česká republika vytvořením specializované Pracovní 
komise Legislativní rady vlády (LRV) pro hodnocení dopadů regulace (RIA) na podzim 2011 
představuje nejnovější instituci tohoto typu. 

 

5. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	se	setkal	se	zástupci	vietnamské	vlády	a	diplomacie		

Vietnam je v exportní strategii ČR, kterou nedávno schválila vláda, zařazen mezi dvanáct 
prioritních zemí, a proto chtěl v závěru úterního třetího zasedání česko-vietnamské smíšené 
komise pro hospodářskou spolupráci ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba přijetím 
náměstkyně vietnamského ministra průmyslu a obchodu Ho Thi Kim Thoa a velvyslance 
Vietnamu Di Xuan Donga ukázat zájem na prohloubení vzájemných obchodních vztahů obou 
zemí. 
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Ministr Kuba i náměstkyně ministra Thoa při společném setkání shodně ocenili výši 
vzájemného obchodu mezi ČR a Vietnamem, jehož obrat činil za loňský rok více než sedm 
miliard korun. Otevřenou otázkou však podle obou stran zůstává nevyváženost vzájemného 
obchodu a skutečnost, že zahraniční obchod v posledních letech sice roste, ale zdaleka 
neodpovídá skutečným možnostem. 

"Musíme i nadále pracovat na pozitivním trendu našich vztahů v hospodářské oblasti, čemuž 
by mělo napomoci včasné vytipování a příprava společných projektů," řekl ministr Kuba. 

Možnosti vidí ministr zejména v širší účasti českých firem na industrializaci Vietnamu 
například formou dodávek kompletního vybavení průmyslových závodů, strojů, zařízení a 
zapojení do rozvoje vietnamského důlního průmyslu, energetiky a budování dopravní 
infrastruktury. 

Velký potenciál pro uplatnění českých technologií a výrobků existuje i v oblasti výstavby 
zdravotnických zařízení, ochrany životního prostředí a v obranném průmyslu. "Máme zájem 
o zintenzivnění českých investičních aktivit ve Vietnamu. Dobrým příkladem je nedávno 
dokončený závod na těžbu a úpravu kaolínu v provincii Quang Binh, který je ukázkou 
moderních českých technologií a referencí," konstatoval náměstek ministra Milan Hovorka.  

 

5. 6. 2012 

Ministr	A.	Vondra	jednal	s	náměstkyní	ministra	průmyslu	a	obchodu	
Vietnamu	

Ministr obrany Alexandr Vondra včera ve svém úřadě přijal náměstkyni ministra průmyslu a 
obchodu Vietnamu paní Ho Thi Kim Thoa.  

Jednání české a vietnamské delegace, jež do Prahy zavítala kvůli zasedání společné česko-
vietnamské smíšené komise pod patronací ministerstev průmyslu a obchodu obou zemí, 
navázalo na březnovou návštěvu Alexandra Vondry v Hanoji, během níž se setkal také s 
vietnamským prezidentem a ministrem národní obrany. S ním také podepsal Memorandum o 
porozumění vytvářející právní rámec pro spolupráci v oblasti obrany.  

Českou republiku a Vietnam spojuje dlouhodobá spolupráce, vietnamská komunita je v 
Čechách třetí nejpočetnější, a řada Vietnamců, která žila a studovala v tehdejším 
Československu, dnes zastává významné funkce ve státní správě nebo se prosadila v 
soukromém sektoru. I to je důvod, proč mají oba státy zájem, aby se vztahy dále rozvíjely.  

Vietnamský trh je také mimořádně zajímavý pro české zbrojaře. Tamní ozbrojené síly čítají 
téměř 500 tisíc vojáků, armáda kromě toho používá velké množství techniky ruské a částečně 
i české provenience, kterou mají ve výzbroji i čeští vojáci.  

Ministr obrany Vondra během jednání zdůraznil, že pro ČR představuje i nadále spolupráce s 
Vietnamem jednu z priorit zahraniční politiky. Česká republika podle něj také usiluje o 
zachování kontinuity vzájemné spolupráce.  

Projednány byly také aktuální otázky spolupráce v oblasti obrany – například ve vojenském 
vzdělávání. Na Univerzitě obrany v Brně v současnosti studuje 47 vietnamských studentů, v 
září se předpokládá nástup dalších až osmi. Alexandr Vondra náměstkyni Ho Thi Kim Thoa 
informoval mimo jiné i o připravenosti české strany blíže spolupracovat v oblasti 
vyzbrojování, zejména pak cestou VOP a LOM, jichž je ministerstvo obrany zřizovatelem, při 
dodávkách a modernizaci vojenské techniky ruského původu.  
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7. 6. 2012  

Ministr	P.	Dobeš	se	zúčastnil	zasedání	Rady	ministrů	dopravy	EU	
v	Lucemburku	

Ministr dopravy Pavel Dobeš se dnes zúčastnil zasedání Rady ministrů dopravy Evropské 
unie v Lucemburku. Mezi hlavní témata jednání, která jsou z hlediska České republiky 
klíčová, patřil návrh na vytvoření tzv. Nástroje pro propojení Evropy a problematika 
vytvoření a využívání evropských systémů družicové navigace. 

Podle ministra dopravy Pavla Dobeše uplatňuje Česká republika i nadále k řadě návrhů 
vztahujících se k implementaci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, 
CEF) spíše rezervovaný postoj. Ministr Pavel Dobeš tak vedle ocenění práce dánského 
předsednictví a předloženého kompromisního návrhu, který je pro ČR akceptovatelný, 
nicméně konstatoval, že Česká republika není s výslednou podobou textu zcela spokojena. 
„Zejména nás velmi mrzí, že do výsledného textu nebyla zahrnuta možnost financovat 
z nástroje CEF také silniční projekty. Tento požadavek bude pro nás zásadní, zejména až 
bude projednáván rozsah financování silničních projektů z tzv. „kohezního“ CEF,“ řekl 
k tomu ministr Pavel Dobeš.  

Problematická z hlediska ČR je zejména otázka vyčlenění 10 mld. eur z Fondu soudržnosti a 
jejich převedení do CEF. „Články nařízení, které se týkají kohezní části CEF a s ním 
spojeného převodu 10 miliard eur, budou na unijní úrovni teprve komplexně diskutovány 
v rámci debaty o víceletém rozpočtu EU (2014–2020). A zde bude nutná úzká spolupráce 
s jinými kohezními státy, aby se nám podařilo prosadit co možná nejoptimálnější financování 
dopravní infrastruktury podle stávajících kohezních pravidel,“ dodal ministr Dobeš. 

Návrh nového nařízení o evropských projektech Globálního navigačního družicového 
systému (Global Navigation Satellite Systém, GNSS) vnímá Česká republika jako další krok 
ke spuštění provozu programu Galileo. Návrh umožní legislativně pokrýt nejenom fázi 
zavádění programů, ale i fázi využívání, to znamená období let 2014 až 2020. Cílem je, aby 
oba programy měly transparentní a efektivní strukturu řízení s přesným rozdělením 
působnosti a pravomocí. Ministr Pavel Dobeš při té příležitosti poukázal na to, že v rámci 
programů Galileo a EGNOS vznikají unikátní technologie, které mají pro Evropskou unii a 
její členské státy obrovskou ekonomickou přidanou hodnotu. „Politická podpora programů, 
přidělení dostatečných rozpočtových prostředků a přesné rozdělení rolí proto představuje pro 
období 2014–2020 důležitý začátek pro získání trvalé důvěry trhu. Je rovněž důležité, aby se 
do veřejných zakázek spojených s programy Galileo a EGNOS zapojily i malé a střední 
podniky,“ uvedl ministr Pavel Dobeš. V této souvislosti informoval ministry dopravy a 
Evropskou komisi o zdárném průběhu příprav na přesun sídla agentury GSA do Prahy v září 
a vyjádřil přesvědčení, že ČR tento termín splní. 

 

7. 6. 2012 

Ministři	vnitra	odsouhlasili	zavedení	společných	pravidel	pro	dočasné	
znovuzavedení	hraničních	kontrol		

Novelu Schengenského hraničního kodexu, která mění pravidla pro znovuzavedení kontrol 
na vnitřních hranicích členských států, schválili na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní 
věci ministři vnitra zemí Evropské unie. Jednání v Lucemburku, které se uskutečnilo ve 
čtvrtek 7. června 2012, se za českou stranu zúčastnil ministr vnitra Jan Kubice.    
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„Zásadní změnou je především zavedení mechanismu pro kolektivní znovuzavedení kontrol 
na vnitřních hranicích vůči členskému státu, který závažným způsobem porušuje 
schengenská pravidla při ochraně vnějších hranic,“ vysvětlil Jan Kubice. Upřesnil, že 
znovuzavedení kontrol zůstane plně v kompetenci členských států. Rozhodovat se tak bude 
stát sám, jeho rozhodnutí ale budou muset schválit ostatní členské státy. 

Jednání o kompromisním návrhu, kterého dosáhli ministři vnitra, budou ještě pokračovat. 
Posvětit ho bude muset Evropský parlament. 

Ministři také jednali o schengenském hodnotícím mechanismu, kterým se ověřuje úroveň 
plnění schengenských standardů v členských státech. Tento mechanismus by se měl nově 
vztahovat i na vnitřní hranice členských států.  

Během zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci pak proběhla debata o některých 
dalších zásadních otázkách, jako jsou budování společného evropského azylového systému, 
který by měl být dokončen do konce roku 2012, či současné výzvy v boji proti terorismu.  

V rámci ministerského setkání seznámila Česká republika ostatní členské státy s výsledky 
konference Salcburského fóra, která se konala na zámku Štiřín 24. a 25. května 2012. 

„Za největší úspěch tohoto setkání považujeme podpis Dohody o spolupráci v oblasti ochrany 
svědků, kterou na místě podepsalo osm z devíti členských států Salcburského fóra,“ uvedl 
ministr. Ministři vnitra zemí Salcburského fóra také připravili společný dopis, kterým 
vyjadřují svoji podporu Bulharsku a Rumunsku v jejich úsilí o vstup do Schengenu. 
„Zastáváme názor, že Rada pro vnitřní věci a spravedlnost by se měla v září tohoto roku 
konečně vyjádřit pozitivně k přístupu obou států k schengenskému prostoru,“ připomněl Jan 
Kubice. 

 

8. 6. 2012 

MPO	uspořádalo	workshop	o	česko‐americké	spolupráci	

Česko—americká spolupráce a inovace byly hlavními tématy workshopu "Use the best from 
the U.S.", který ve středu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Akce realizované 
díky Operačnímu programu Podnikání a inovace, na které nechyběla ani Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest, se zúčastnilo na šedesát představitelů 
významných českých i amerických institucí. O své zkušenosti s působením na druhé straně 
Atlantiku se podělily také české firmy a zástupci amerických společností působících v České 
republice. 

"Díky vzájemné spolupráci můžeme lépe uplatnit inovační strategie obou zemí. Naším 
společným cílem je podpora dlouhodobého ekonomického růstu, který se může naplnit pouze 
při efektivním využití poznatků z oblasti výzkumu a vývoje. Inovace zároveň přispívají k 
hledání cesty z ekonomické krize, k vyšší kvalitě a vzdělanosti pracovníků a v neposlední řadě 
ke zlepšení kvality života," říká obchodní rada Velvyslanectví USA v České republice Stuart 
Schaag. 

"Jsme rádi, že se nám s americkou stranou podařilo navázat velmi úzkou spolupráci v oblasti 
podpory inovací. Často řešíme podobné problémy, například v oblasti technologického 
transferu a můžeme se navzájem hodně naučit i realizovat konkrétní společné projekty. 
Takovým příkladem může být třeba projekt CzechAccelerator, který se zaměřuje na podporu 
a prosazení začínajících českých technologických firem na zahraničním trhu. A americká 
zkušenost je pro nás inspirativní i pro projekt tzv. seed fondu na podporu začínajících 
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inovačních podniků prostřednictvím návratných finančních produktů," vysvětluje ředitel 
sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. 

 "V CzechAcceleratoru 2011—2014 ve Spojených státech amerických nyní získává zkušenosti 
sedm českých firem, tři z toho jsou v Sillicon Valey na západním pobřeží a další čtyři pak na 
východním pobřeží v Bostonu," doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav 
Křížek a dodává: "Vnímáme i zájem amerických společností o Českou republiku, s naší 
pomocí se uskutečnilo už několik významných investic. Namátkou se jednalo třeba o projekty 
firem Honeywell či IBM."  

Součástí workshopu, který se konal přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, byl mimo 
jiné i networking a další individuální jednání, která mohou vést k budoucí spolupráci.  

 

12. 6. 2012  

Ministr	A.	Vondra	uvítal,	že	sněmovna	podpořila	plán	zahraničních	misí	na	
roky	2013	a	2014	

Poslanci dnes na své schůzi podpořili vládní návrh nasazení českých vojáků v zahraničních 
operacích v následujících dvou letech. Pro hlasovalo 134 poslanců.  

Členové dolní komory Parlamentu ČR také vyslovili poděkování příslušníkům Armády České 
republiky za vynikající práci a reprezentaci ČR v zahraničí.  

Podle ministra obrany Alexandra Vondry charakteristika mandátu odpovídá dnešní 
zahraničněpolitické a bezpečnostní situaci. „Klademe důraz na naše zahraničněpolitické 
priority, jsme vedeni snahou o maximálně koncepční a efektivní přístup, klademe důraz na 
kontinuitu našeho působení, ale zároveň jsme realističtí a reflektujeme naše možnosti, 
závazky i celkové mezinárodněpolitické dění,“ uvedl a dodal: „Nepamatuji si, že by byl kdy 
mandát schválen tak vysokým počtem poslanců napříč politickým spektrem a v dostatečném 
časovém předstihu. Tímto se bezesporu Česká republika stává čitelnějším partnerem.“ 

 Podle vládního návrhu na působení sil a prostředků resortu obrany v zahraničních operacích 
v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015 zůstává hlavní operační prioritou mise ISAF. 
„Tato operace má před sebou poslední dva roky – 2013 a 2014. Pro tyto dva roky 
předpokládáme, že těžiště našeho nasazení bude tak jako doposud v Afghánistánu,“ 
konstatoval Alexandr Vondra s tím, že se změní charakter mise – jednotky se zaměří 
především na výcvik místních vojáků a policistů.  

 

14. 6. 2012  

Ministr	A.	Vondra	jednal	se	svým	slovenským	kolegou	

Česká republika a Slovensko chtějí více spolupracovat, doufají i v úsporu peněz 

Na pracovní návštěvu dnes do České republiky zavítal ministr obrany Slovenska Martin 
Glváč. Se svým českým protějškem Alexandrem Vondrou podepsali Deklaraci o rozvoji 
spolupráce v oblasti obrany.  

ČR a Slovensko chtějí těsněji spolupracovat a oba státy si od toho slibují mimo jiné i finanční 
úsporu. Podle slovenského ministra je podepsaná deklarace nejen vyústěním dobrých vztahů 
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obou států, ale také reakcí na současnou ekonomickou krizi. „Pokud se Češi a Slováci 
nebudou umět dohodnout, pak už se nemůže dohodnout nikdo v Evropě,“ konstatoval Glváč.  

Česko a Slovensko by podle vyjádření obou politiků mohlo v budoucnu spolupracovat 
například v oblasti krizového managementu – tedy poskytovat si vzájemnou pomoc v případě 
přírodních katastrof či průmyslových havárií. Obě země by v oblasti obrany chtěly také 
intenzivněji pracovat na harmonizaci obranného plánování. „Musíme slaďovat své obranné 
plány a akviziční cykly, protože jedině pak budeme schopni se domlouvat na společných 
nákupech,“ uvedl na tiskové konferenci Alexandr Vondra s tím, že pokud by obě armády 
pořizovaly materiál spolu, mohly by uplatnit množstevní slevu.  

Alexandr Vondra a Martin Glváč se také dohodli, že náčelníci generálních štábů slovenské a 
české armády pro společné říjnové jednání obou vlád definují oblasti vzájemné spolupráce 
tak, aby schůzka měla „substantivní agendu i v oblasti obrany“.  

 

15. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	na	pracovní	schůzce	ministrů	pro	energetiku	zemí	EU	

 V Lucemburku se v pátek uskutečnila pravidelná pracovní schůzka ministrů pro energetiku 
zemí EU. Českou delegaci vedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

Ministrům se například po téměř roce intenzivního projednávání podařilo uzavřít znění 
směrnice o energetické účinnosti. "Česká republika se po dobu tohoto vyjednávání snažila 
prosadit maximum svých zájmů a usilovala zejména o to, aby navrhovaná opatření mohla být 
flexibilně aplikována v často se lišících podmínkách jednotlivých členských států. Účinné 
převedení do národních právních předpisů a následná realizace energeticky účinných 
opatření je dle mého názoru zásadní," uvedl český ministr s tím, že pro jednání o této 
směrnici byla charakteristická značná propast mezi postojem členských států, Evropské 
komise a Evropského parlamentu. Dánskému předsednictví se ale podařilo prosadit 
kompromis blížící se postoji členských států. 

Evropská komise na pátečním jednání také představila svoji vizi evropské strategie pro rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. "Členské státy EU, i Česká republika, investovaly 
v posledních letech nemalé prostředky do podpory obnovitelných zdrojů. Pro další evropský 
politický rámec podpory OZE je třeba se zejména poučit z našich předchozích kroků. Zajištění 
řádného fungování trhu s elektřinou je naši prioritou, stejně tak jako odstranění distorze 
trhu, kterou dnes citelně vnímáme," komentoval Kuba představy Komise. 

Ministři také jednali o postoji členských zemí EU k Energetickému plánu do roku 2050, ve 
kterém Evropská komise nastiňuje dekarbonizaci evropské energetiky do poloviny století 
(snížení emisí skleníkových plynů o 80—95 procent oproti roku 1990). Předešlé půlroční 
jednání byla velmi tvrdá a každý členský stát se smažil prosadit do společného prohlášení 
členských zemí maximum svých zájmů. Společné prohlášení nakonec nepodpořilo Polsko. 
Právě díky jeho odmítavému postoji tak nebyla tzv. Roadmap 2050 dále projednávána. 

Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger na závěr informoval o průběhu 
zátěžových testů jaderných elektráren, které měly dle původního plánu skončit v tomto 
pololetí. Evropská komise ovšem předchozí časový rámec ukončení zátěžových testů 
neočekávaně prodloužila až na podzim tohoto roku. "Česká republika byla tímto obratem 
Evropské komise překvapena. Zátěžové testy jaderných elektráren považujeme za uzavřené a 
nesouhlasíme se záměrem Komise realizovat dodatečné návštěvy elektráren jako součást 
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zátěžových testů," konstatoval v Lucemburku ministr, který ujistil, že Česko podporuje další 
proces zvyšování jaderné bezpečnosti na úrovni národních regulačních orgánů v rámci 
standardních procesů.  

 

18. 6. 2012  

Premiér	P.	Nečas	na	slavnostním	otevření	kontaktní	kanceláře	Saska	v	
Praze	

Premiér Petr Nečas se zúčastnil slavnostního otevření Saské kontaktní kanceláře v Lužickém 
semináři v Praze. 

 „Sasko je součástí stejného regionu, jako jsme my. Obě země mají velmi silnou průmyslovou 
tradici, z tohoto pohledu tvoříme jakési průmyslové centrum středu Evropy,“ řekl premiér 
Petr Nečas k otevření Saského zastoupení v Praze. 

Úkolem saského zastoupení bude posilovat vztahy mezi Čechy a Sasy a také poskytovat 
zázemí pro podniky, spolky, svazy či instituce, které mají zájem o spolupráci. 
Zprostředkovávat bude centrum i kontakty a různé projekty. 

„Máme tradiční vztahy jdoucí až daleko do středověku. I to, že jsme v budově Lužického 
semináře, ukazuje na dlouhodobé vztahy mezi českými zeměmi a Saskem,“ dodal premiér. 

Německá spolková země Sasko, která byla součástí bývalé NDR, sousedí s Českem. Má 4,2 
milionu obyvatel, centrum má v Drážďanech. 

 

18. 6. 2012 

Ministr	Petr	Fiala	se	setkal	s	premiérem	Svobodného	státu	Sasko	

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala přivítal při příležitosti otevření Saského 
kontaktního centra v Praze premiéra Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha.    

Návštěvu zahájil premiér Stanislaw Tillich poděkováním ministru školství za významný 
přínos MŠMT při naplnění dlouhodobého záměru Saska zřídit v Praze Saské kontaktní 
centrum. Zároveň vyjádřil potěšení nad mnohostrannými aktivitami mezi Českou republikou 
a Saskem. 
Ministr Petr Fiala ocenil dlouhodobou spolupráci mezi Českou republikou a Saskem v oblasti 
vzdělávání a projevil zájem o její další rozvoj. Vyzdvihl zejména projekt Česko-německé 
bilingvní a binacionální třídy na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, vzájemnou nabídku 
jazykových kursů pro učitele německého a českého jazyka, stejně jako řadu společných 
projektů v příhraniční oblasti. Ministr školství rovněž sdělil, jak ho těší, že se v Sasku učí 
českému jazyku více než 2700 dětí a mladých lidí a přislíbil další podporu ze strany 
ministerstva při výuce českého jazyka v Sasku.   
Saské kontaktní centrum bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti premiéra České republiky 
Petra Nečase, premiéra Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha a ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Petra Fialy. 
Centrum, které dnes zahájilo svoji činnost, bude působit v prostorách budovy U Lužického 
semináře v Praze 1. Jednou z jeho významných činností bude podpora spolupráce mezi 
Českou republikou a Saskem v oblasti vzdělávání.  
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18. 6. 2012 

Ministr	P.	Fiala	přijal	velvyslance	USA	

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala přijal ke krátkému setkání velvyslance USA 
v České republice J. E. Normana Larry Eisena.    

„Česko-americké vztahy v oblasti vysokého školství, výzkumu a vývoje jsou tradičně velmi 
dobré,“ řekl ministr Petr Fiala. „Oceňuji především vzájemnou spolupráci mezi výzkumnými 
institucemi a vysokými školami, k jejichž prohloubení přispěla i nedávná Česko-americká 
konference k inovacím, která se uskutečnila v Praze,“ doplnil ministr.  

Během setkání obě strany opakovaně zdůraznily oboustranný zájem o další rozvoj spolupráce 
ve výzkumu a vývoji. V rámci programu Kontakt II, který vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, byla 59 společným česko-americkým projektům udělena veřejná 
podpora ze strany MŠMT v celkové výši přesahující 176 mil. Kč. Projekty budou realizovány v 
letech 2012 – 2015.  

Byly projednány i možnosti posílení spolupráce mezi vysokými školami, které by vedly ke 
zvýšení mobility vysokoškolských učitelů a studentů. V tomto směru se hovořilo rovněž o roli 
Fulbrightovy komise. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy také ocenil podporu americké 
strany při realizaci dalších projektů, které jsou zaměřeny na základní a střední vzdělávání.  

 

18. 6. 2012 

Náměstek	ministra	zemědělství	na	zasedání	Rady	pro	zemědělství	a	
rybářství	

Ministři jednali v Lucemburku zejména o reformě Společné zemědělské politiky (SZP). 
Diskuse se soustředila na rozvoj venkova s ohledem na životní prostředí a možnosti 
spolufinancování jednotlivých opatření. Končící dánské předsednictví také představilo svou 
zprávu o pokroku v projednávání reformy SZP. Ministři projednali další témata, například 
pohodu zvířat, dopady rezistence vůči antibiotikům u zvířat či situaci na trhu s mlékem. 
Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček. 

Zástupci předsednického Dánska přednesli zprávu o pokroku, kterého se jim podařilo 
dosáhnout v diskusi o reformě SZP. „Česká republika oceňuje intenzitu, se kterou dánské 
předsednictví pracovalo na úpravách návrhů Evropské komise k reformě Společné 
zemědělské politiky. Výsledky zapracované ve zprávě o pokroku odrážejí naše hlavní priority 
a jsou základem pro další jednání nadcházejícího kyperského předsednictví,“ hodnotí práci 
končícího dánského předsednictví ministr zemědělství Petr Bendl. 

"Jedná se také o signál vůči Evropskému parlamentu. Doufáme, že se kyperské předsednictví 
bude soustředit na co největší pokrok v jednáních tak, aby SZP na léta 2014 – 2020 byla 
připravena co nejdříve. Mezi klíčové oblasti, o kterých se vedou největší diskuse, stále patří 
zastropování a struktura přímých plateb včetně začlenění ozelenění SZP, definice aktivního 
farmáře, zjednodušení SZP nebo stanovení finanční obálky pro rozvoj venkova," dodal 
náměstek Hlaváček. 

Debata o rozvoji venkova potvrdila, že SZP by měla odpovídajícím způsobem přispět k 
ochraně životního prostředí, řešení problémů s biologickou rozmanitostí a dopadů změn 
klimatu. „Každý členský stát má specifické podmínky. Pokud však bude zaveden povinný 
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podíl na financování opatření k ochraně životního prostředí, tak by se na tom měl každý 
členský stát podílet odpovídajícím způsobem,“ říká Martin Hlaváček. 

 

20. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	navštívil	Ekvádor	

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba prosazuje novou exportní strategii v Ekvádoru. Do 
hlavního města Quita přivezl ve spolupráci se svazem průmyslu a dopravy české podnikatele, 
aby jim pomohl získat nové zakázky. 

Kuba zahájil podnikatelské fórum na ministerstvu zahraničí v ekvádorském Quitu. "Vnímáme 
velký potenciál, který v sobě ekvádorská rostoucí ekonomika skrývá. Například energetika, 
petrochemie nebo rozvoj místní infrastruktury, v těchto oblastech mohou české podniky 
vstoupit na zdejší trhy. Ekvádor může být pro nás vstupenkou do jižní Ameriky, ČR může být 
naopak stěžejním kontaktem pro ekvádorské podniky ve střední Evropě," zdůraznil. 

V Quitu pak následovalo jednání s ministryní průmyslu Verónicou Sión a podepsání 
Memoranda o porozumění při podpoře vzájemné průmyslové spolupráce. 
"Čtyřicetiprocentním podílem průmyslové výroby na HDP je pro nás ČR vzorem, se svými 15 
procenty podílu se chceme zlepšit a vzájemná spolupráce s českými podniky nám k tomu 
může významně pomoci," prohlásila ministryně. 

Velkému zájmu se česká delegace těšila na Ministerstvu národní obrany od hlavy úřadu 
Miguela Ángela Carvajala a účasti vedení ozbrojených ekvádorských sil. Na setkání ministr 
Kuba prosazoval české zbrojařské firmy, které s sebou do Ekvádoru přivezl. "Máme zájem 
nejen o dodávky, ale i o informační technologie a školení našich odborníků," poznamenal 
Carvajala, který je podle svých slov připraven podepsat Dohodu o spolupráci v oblasti 
obranného průmyslu. 

Významná byla i prezentace výrobků a služeb českého obranného a bezpečnostního průmyslu 
nejen na Generálním štábu ekvádorských sil, ale i na Velitelství národní policie. "Naši 
ekvádorští partneři byli nadšeni množstvím a kvalitou konkrétních projektů, které jim byly 
odprezentovány," řekl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. 
Ekvádorci se velmi zajímali o mobilní heliporty a také o pancéřová vozidla. 

Třetím ministerstvem, kam Martin Kuba zamířil, bylo Ministerstvo elektrické energie a 
obnovitelných zdrojů, kde s hlavou úřadu Esteanem Albornozem podepsal rámcovou dohodu 
o spolupráci. České firmy tak budou mít šanci podílet se na projektech chystaných vodních 
elektráren za zhruba 4,5 miliardy dolarů (90,8 miliardy korun) 

"Na podnikatelské misi jsem s ministrem Kubou po několikáté, rád bych poděkoval 
Ministerstvu průmyslu a obchodu za možnost zúčastnit se této mise. Bez podpory 
ministerstva by se nám těžko podařilo proniknout s našimi armaturami na trh jižní Ameriky," 
sdělil generální ředitel firmy MSA Roman Baláž. 

Misi do Ekvádoru si pochvaluje i šéf České exportní banky Tomáš Uvíra. "Zahájili jsme 
spolupráci s Ekvádorskou rozvojovou bankou, chystá se podpis smlouvy o vzájemné 
spolupráci, zástupce banky jsme pozvali do ČR. Mimořádný je také společný zájem na 
projektech ve třetích zemích," uvedl. 
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"Je velmi přínosné, že ministr Kuba v rámci nové exportní strategie MPO přivezl české 
podnikatele do Latinské Ameriky a usnadnil jim tak vstup na zdejší trhy s velkým 
potenciálem," doplnil velvyslanec Vladimír Eisenbruk. 

 

20. 6. 2012  

Náměstek	ministra	obrany	vedl	zasedání	Česko‐ruské	mezivládní	komise	

Ve středu 20. června 2012 se v Praze uskutečnilo 10. zasedání společné Česko-ruské 
mezivládní komise pro válečné hroby.  

Jednodenní program jednání zahájily delegace položením smutečních věnců s vojenskými 
poctami na Pohřebišti ruských vojáků na Olšanských hřbitovech. Přesně v poledne následoval 
po prohlídce Národního památníku na Vítkově a jednání komise, které za českou stranu vedl 
náměstek ministra obrany Michael Hrbata a hlavním představitelem ruské strany byl státní 
tajemník – náměstek ministra obrany Ruské federace Nikolaj A. Pankov, pietní akt u Hrobu 
neznámého vojína. 

V předcházejícím jednání komise obě strany zhodnotily především plnění Dohody o 
válečných hrobech, evidenci, stav a udržování českých a ruských válečných hrobů a dohodly 
se na postupu prací při obnově českých válečných hrobů v Rusku. 

 

21. 6. 2012 

Ministerstvo	vnitra	uspořádalo	Mezinárodní	modelový	seminář	pro	práci	
policie	v	multikulturní	společnosti	

Ve dnech 19. až 21. června se uskutečnil mezinárodní modelový seminář zaměřený na nácvik 
a aplikaci interkulturních kompetencí policie při práci v multikulturní společnosti. Třídenní 
seminář uspořádal odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci se 
zástupci Policie Severního Porýní – Vestfálska.    

Seminář byl určen styčným důstojníkům pro menšiny jednotlivých krajských ředitelství 
Policie ČR a lektorům policejních vzdělávacích institucí, kteří se problematikou práce policie 
v multikulturní společnosti zabývají. Účastníci semináře tak během tří dnů mimo jiné 
diskutovali nad aktivitami jednotlivých krajů na úseku menšin, věnovali se tématu 
multikulturní společnosti a z toho plynoucích důsledků pro policii či řešili výhody a nevýhody 
multikulturních policejních týmů.  

  

Seminář proběhl pod vedením zástupců Zemského policejního vzdělávacího institutu Carla 
Severinga v Münsteru. Tento institut se na danou oblast zaměřuje již více než deset let a je v 
rámci celé Spolkové republiky Německo považován za naprostou špičku. Hostující lektoři se 
dlouhodobě zabývají organizací a výukou seminářů pro policii zaměřených na interkulturní 
kompetence, islám, práci v multikulturním prostředí a extremismus.  
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22. 6. 2012  

Předseda	vlády	na	summitu	V4:	Evropa	musí	volit	dlouhodobé	cíle	

Předsedové zemí Visegrádské čtyřky dnes v Praze koordinovali společné postoje v klíčových 
otázkách před konáním Evropské rady. Česká republika předala předsednictví Polsku. 

Jedním z hlavních výstupů dnešního summitu byl společný dopis premiérů Petra Nečase, 
Viktora Orbána, Donalda Tuska a Roberta Fica šéfům nejvyšších orgánů Evropské unie, který 
shrnuje společné klíčové priority před červnovým jednáním Evropské rady. 

 Dopis adresovaný předsedům Evropské rady Hermannovi Van Rompuyovi, Evropské komise 
José Barrosovi a Evropského parlamentu Martinovi Schulzovi vyjadřuje postoj zemí 
Visegrádské skupiny k aktuální situaci v eurozóně a Evropské unii. „Dopis shrnuje naše 
společné klíčové priority,“ řekl předseda české vlády Petr Nečas.  

Předsedové vlád Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se v dopise shodují na nezbytnosti 
postupovat ve strukturálních reformách a fiskální konsolidaci na národní úrovni. Cílem je 
nalézt nejvhodnější nástroje pro podporu zaměstnanosti a růstu a dlouhodobé udržení 
konkurenceschopnosti členských zemí. Vyzývají proto k diskuzi o možnostech restartování 
ekonomického růstu. „Věříme, že těmito úvahami a návrhy můžeme konstruktivně přispět k 
úspěchu našeho společného úsilí identifikovat nové prvky růstu,“ píší premiéři v dopise. 

Jako jeden ze způsobů dosažení těchto cílů vidí země V4 v hlubokých strukturálních 
reformách na vnitrostátní úrovni. Zdůrazňují také dokončení jednotného evropského trhu 
jako předpoklad pro budoucí růst v Unii, s čímž souvisí i snižování regulatorní a 
administrativní zátěže. Jako důležitý nástroj uvádí v dopise rovněž víceletý finanční rámec na 
roky 2014 – 2020. Cílem politiky soudržnosti by pak mělo být odstranění rozdílů mezi více a 
méně rozvinutými regiony a členskými státy. 

Premiéři ocenili české předsednictví 

Předsedové vlád zemí V4 na dnešním summitu vyhodnotili také české předsednictví ve 
skupině, které se chýlí ke konci. Zároveň projednali program nastupujícího polského 
předsednictví. České předsednictví se zaměřilo na úzkou spolupráci nad evropskými tématy. 
Výsledkem této koordinace je například společný postup v otázkách kohezní politiky při 
jednáních o novém rozpočtovém rámci EU na léta 2014 – 2020. 

„Vyjádřili jsme hluboké uznání vůči České republice a osobě pana premiéra. Přichystal pro 
nás skvělé výsledky, byl i skvělým lídrem,“ uvedl maďarský premiér. Zdůraznil, že vedle 
reforem je důležité se zaměřit na renovaci. Varoval před dalším zadlužováním, kterému lze 
podle něj předejít řešením otázek do budoucna. „České předsednictví bylo úspěšné z toho 
důvodu, že se zaměřilo na otázky budoucnosti,“ prohlásil Viktor Orbán. „Roční české 
předsednictví bylo pragmatické a věcné,“ zhodnotil rovněž slovenský premiér Robert Fico 
uplynulý rok. 

Spolupráce na úrovni V4 funguje výborně 

Všichni čtyři premiéři se také shodli na silné spolupráci v rámci Visegrádské skupiny a jejím 
dobrém fungování v rámci koordinace společných postupů. „V4 se jednoznačně osvědčila 
jako dobrá platforma pro koordinaci našich postojů v celé řadě oblastí,“ prohlásil předseda 
vlády ČR Petr Nečas. „Výsledek ve formě dopisu je důkazem, že tato spolupráce je možná,“ 
řekl po jednání summitu též premiér Polska Donald Tusk. 

V4 hodlá podporovat východní sousedy 
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V rámci jednání hovořili mimo jiné také o podpoře zemí na východní hranici Evropské unie. 
„Všechny naše země spustily program Visegrad 4 Eastern Partnership v rámci Mezinárodního 
visegrádského fondu,“ uvedl premiér Petr Nečas s důrazem na zájem zemí V4 o východní 
státy a jejich budoucí integraci. Projekt přispěje také k evropské politice Východního 
partnerství. 

Jedním z klíčových témat dnešního summitu i celého českého předsednictví byla energetika a 
společné postoje všech čtyř zemí, které se shodují zejména v otázkách energetické 
bezpečnosti, energetického mixu v rukou jednotlivých členských zemí, ale i jaderné 
energetiky. 

 

22. 6. 2012 

Ministr	M.	Kuba	navštívil	Kolumbii	

Po úspěšné pracovní návštěvě Ekvádoru zamířil ministr Kuba na historicky první 
podnikatelskou misi v kolumbijské Bogotě. V rámci vládní exportní strategie pomáhá 
vstoupit českým podnikatelům na zdejší trhy. 

Návštěva v Bogotě začala jednáním u ministra hornictví a energetiky, kde Martina Kubu 
doprovázeli i zástupci Severomoravské obchodní komory a také podnikatelé z těžebního 
průmyslu. 

"České firmy mají v Latinské Americe dobré jméno, a to především v oblasti automobilového 
průmyslu a úspěšné jsou také české obráběcí stroje nebo laboratorní technika. Nyní máme 
veliký zájem o české produkty a odborníky v energetice, stavíme malé elektrárny v 
izolovaných oblastech Kolumbie. Potřebujeme také specialisty v důlním průmyslu," nechal se 
slyšet kolumbijský ministr Mauricio Cárdenas Santa María. 

"Kolumbie má veliký potenciál pro české podnikatele. Je to nejrychleji rostoucí ekonomika z 
rozvojových zemí a náš vzájemný obchod se v posledních letech zdvojnásobil. Jsme 
připraveni vstoupit na zdejší trhy a podílet se například na projektech vodních a tepelných 
elektráren. Navážeme také žádanou spolupráci ve vzdělávání odborníků v důlním průmyslu a 
geologii," řekl ministr Kuba. 

Zatímco zástupci českých firem v čele s náměstkem Milanem Hovorkou jednali se svými 
kolumbijskými protějšky na Podnikatelském fóru, Martin Kuba zamířil na ministerstvo 
průmyslu a cestovního ruchu. 

"V rámci vznikající Pacifické aliance (Kolumbie, Mexiko, Peru, Chile) mají české firmy šanci 
oslovit naráz na 200 miliónů spotřebitelů. Podporujeme také snahu Kolumbie stát se členem 
OECD. Budu prosazovat, aby společné projekty měly podporu české vlády," zdůraznil Kuba. 

"Je pro nás významná Dohoda o volném obchodu s EU, přímo s ČR ale zatím nemáme 
podepsanou žádnou smlouvu o obchodní spolupráci v rámci průmyslu, a to bychom rádi 
změnili," doplnil kolumbijský ministr Sergio Díaz-Granados Guida. 

Přínosné bylo také setkání s náměstkyní ministra obrany pro strategii a plánování Dianou 
Quintero, návštěva u náčelníka GŘ ozbrojených sil Josého Javiera Pérese Mejíi i jednání se 
zástupci kolumbijského Institutu pro energetiku, kde se prezentovaly české zbrojařské firmy. 
"Největší zájem u kolumbijských partnerů vzbudily pasivní sledovací systémy a také české 
projekty a technologie pro kybernetickou bezpečnost. A byl to právě systém kybernetické 
bezpečnosti, kvůli kterému se kolumbijská strana ihned po jednání obrátila na českou firmu, 
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která už také přišla s konkrétní nabídkou," řekl prezident Asociace obranného a 
bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek s tím, že by se měla letos v září uskutečnit seminář pro 
české výrobce o potřebách a podmínkách obchodu s Kolumbií. 

"Velice si ceníme další podnikatelské mise MPO, kterou ministr Kuba vedl v rámci vládní 
exportní strategie. Tentokrát se měli možnost prezentovat především čeští energetici a 
zbrojaři, kteří jistě brzy uzavřou v oblastech Ekvádoru a Kolumbie zajímavé kontrakty," 
zdůraznil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. 

"Jsme připraveni pomoci českým podnikatelům ve financování projektů na trzích Latinské 
Ameriky," řekl šéf České exportní banky Tomáš Uvíra a zdůraznil, že bez vládní podpory, by 
se naše společnosti dostávaly na zdejší trhy velmi obtížně. 

Ministr Kuba na závěr podnikatelské mise zdůraznil: "Jsme připraveni rozvíjet intenzivní 
obchodní vztahy v Latinské Americe. Mým cílem je vrátit do klíčových zemí v rámci vládní 
exportní strategie místními velmi postrádané obchodní rady za MPO, kteří budou poskytovat 
českým firmám kvalitní aktuální informace a servis při získávání zakázek." 

 

22. 6. 2012 

NATO	v	Praze	jedná	o	vrtulníkové	podpoře	v	Afghánistánu	

Ve čtvrtek 21. června bylo v Praze ukončeno třídenní pracovní jednání představitelů 
členských a partnerských zemí NATO, které hostilo a koordinovalo Mnohonárodní centrum 
pro koordinaci logistiky.  

Od roku 2009 NATO vyvíjí iniciativu vedoucí ke zvýšení operační dostupnosti jedné z 
klíčových schopností pro operační a logistickou podporu jednotek a to vrtulníků. Tato 
iniciativa si z praktických důvodů vyžádala rozdělení do tří skupin, a to na základě rozdílných 
vrtulníkových platforem – severoamerická, západoevropská a platforma vrtulníků typu Mi. 
Jedním z hlavních úkolů je zabezpečit operační nasaditelnost vrtulníků, ve které hraje 
nezastupitelnou úlohu logistická podpora. 

Ze závěrů jednání zazněla celá řada podnětů a návrhů, z nichž jedním z nejdůležitějších je 
nutnost mnohonárodních a hlavně dlouhodobých řešení pro Afghánistán. Afghánské 
ozbrojené síly se aktuálně potýkají s velmi vážným problémem jak udržet v provozuschopném 
stavu vrtulníky, které aktuálně používají. Není náhodou, že je to právě Armáda České 
republiky, která byla požádána o pomoc při řešení tohoto závažného problému. AČR plánuje 
vyslat do Afghánistánu dva týmy specialistů, které poskytnou technickou pomoc a odstraní 
závady, které brání letuschopnosti afghánských strojů. 

Všichni účastníci kladně hodnotili přínos České republiky v oblasti mnohonárodních řešení a 
v práci na projektech „Smart Defence“. Česká logistika má zde velmi dobrý zvuk a to díky 
Mnohonárodnímu centru pro koordinaci logistiky (MLCC), které v rámci Aliance vede celkem 
čtyři projekty. Kromě toho také plánuje a organizuje doposud největší logistické cvičení 
„Capable Logistician 2013“ a vytváří společnou logistickou podpůrnou skupinu (Joint 
Logistics Support Group) na bázi států V4 ve středoevropském regionu. 

Další českou iniciativou v oblasti mnohonárodních řešení, která vzbudila zaslouženou 
pozornost je projekt vytvoření takzvaného MATC – Mnohonárodního leteckého výcvikového 
centra. Toto centrum bude mimo jiné zabezpečovat výcvik pozemního personálu pro členské 
a partnerské země NATO a lze ho také využít pro výcvik afghánského leteckého a pozemního 
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personálu. O podíl na tomto projektu projevili zájem partneři z USA a v brzké době plánují 
návštěvu na vysoké armádní úrovni v ČR, aby se s tímto projektem blíže seznámili. 

 

22. 6. 2012 

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

Na posledním zasedání Rady ECOFIN pod vedením dánského předsednictví čekala ministry 
obsáhlá agenda. Ministři zahájili setkání pravidelnou debatou o aktuální hospodářské situaci 
v EU a eurozóně a o současné situaci na finančních trzích, což by mělo být také jedno z 
hlavních témat zasedání Euroskupiny dne 21. 6., s jejímiž závěry byli ministři na ECOFINu 
též seznámeni. Aktuálními tématy jsou v tomto směru situace v bankovním sektoru EU a 
situace ve vybraných členských zemích jako je Španělsko či Řecko. 

Samotné jednání Rady začalo prezentací Evropské komise (EK), která ministrům představila 
nový legislativní návrh vytvářející evropský rámec pro obnovu a řešení krizových situací 
úvěrových institucí a investičních společností (tzv. rámec EU pro krizové řízení). Cílem 
navržené směrnice je zabránit opakování finančně neúnosné záchrany bank z veřejných 
prostředků a přesunout tyto náklady na jejich majitele a věřitele. Za tímto účelem EK 
navrhuje komplex opatření spočívající v posílení orgánů dohledu, pokud jde o včasný zásah v 
případě neplnění kapitálových požadavků ze strany banky a dále o možnost orgánů dohledu 
zasáhnout v případě nebezpečí nebo faktického stavu úpadku finanční instituce, tj. de facto 
možnost řízení takové banky převzít a za pomoci předem definovaných nástrojů jako je 
prodej celé banky nebo její části jinému subjektu, vytvoření překlenovací instituce, která 
převezme dobrá aktiva, či odepsání pohledávek zajistit pokračování v plnění základních 
funkcí, které banka vykonává. Komplexní návrh dále mimo jiné počítá s vytvořením plánů 
pro postup při krizových situacích, a to jak na straně samotných institucí, tak i orgánů 
dohledu. Klíčovými aspekty návrhu bude mimo jiné otázka financování a skupinová podpora, 
kdy EK navrhuje určitá společná řešení problémů na úrovni finanční skupiny. 

V legislativní části pak ministři také vedli první orientační debatu k návrhu směrnice o 
zdanění energií, již si dánské předsednictví vytyčilo za svoji prioritu. Klíčovým prvkem 
návrhu je zavedení dvousložkového zdanění energetických produktů založeného na 
energetickém obsahu produktů a objemu emisí CO2, který vzniká při jejich spalování. Dánské 
předsednictví po intenzivním projednávání na technické úrovni zařazuje návrh k politické 
debatě ministrů, kteří by měli, zejména v otevřených a sporných otázkách, rozhodnout o 
dalším postupu a směřování práce na expertní úrovni. 

Klíčovým úkolem nadcházející Rady ECOFIN byla příprava červnového summitu premiérů, 
který se konal ve dnech 28.-29. 6. 2012. V neposlední řadě se ministři věnovali implementaci 
pravidel Paktu o stabilitě a růstu. Ministrům byl ke schválení předložen návrh Rozhodnutí 
Rady o ukončení postupu při nadměrném schodku v případě Německa a Bulharska a dále 
návrh Rozhodnutí Rady o zrušení pozastavení závazků z Kohezního fondu pro Maďarsko. 
Všechny tři země podle hodnocení EK přijaly účinná opatření ke snížení nadměrného deficitu 
veřejných financí a splnily tak své závazky vyplývající z postupu při nadměrném schodku. V 
případě Maďarska tak bylo zrušeno částečné pozastavení závazků z Kohezního fondu (s 
účinností od 1. 1. 2013), o kterém Rada ECOFIN rozhodla v březnu t. r. 

Ministři se budou také zabývat konvergenčními zprávami EK a Evropské centrální banky. 
Obě konvergenční zprávy hodnotí u osmi zemí, které stojí zatím mimo eurozónu (Bulharsko, 
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ČR, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko), pokrok a plnění tzv. 
konvergenčních kritérií nutných pro přijetí společné měny. Mezi hodnocenými zeměmi 
nejsou Velká Británie a Dánsko jako země s trvalou výjimkou. Z obsahu obou konvergenčních 
zpráv vyplývá, že žádná z posuzovaných zemí dosud zcela neplní konvergenční kritéria. Z 
tohoto důvodu EK nebude letos navrhovat žádnou z těchto zemí pro přijetí do eurozóny. 

V závěru jednání EK seznámila ministry s výsledky a závěry summitu zemí G20, který 
proběhl v Mexiku ve dnech 18. a 19. června 2012. 

 

25. 6. 2012 

Ministr	P.	Fiala	přijal	japonského	velvyslance	

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala přijal ke krátké návštěvě Toshio Kunikatu, 
velvyslance Japonska v České republice.    

„Česká republika a Japonsko mají zájem na dalším prohloubení bilaterální spolupráce, 
zejména v oblasti výzkumu a vývoje,“ řekl ministr Petr Fiala. Téma spolupráce ve výzkumu a 
vývoji bylo jedním z hlavních, o kterých se hovořilo na dnešní přátelské návštěvě velvyslance 
Japonska Toshio Kunikaty na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Během krátkého setkání ministr s velvyslancem zhodnotili spolupráci v oblasti vysokých škol. 
Zvláště ocenili dosavadní reciproční nabídku stipendií pro studenty vysokých škol, která bude 
pokračovat i v dalších letech, stejně jako další podpora výuky japonštiny a češtiny. 
Velvyslanec Toshio Kunikata  uvedl, že na území ČR působí 260 japonských firem a zdůraznil 
rozsah vzájemné ekonomické spolupráce mezi oběma státy. 
 
Ministr Petr Fiala informoval o tom, že v příštím roce MŠMT společně s japonskými partnery 
uspořádá mezivládní konferenci o česko-japonské spolupráci ve výzkumu a vývoji. Na české 
straně se předpokládá zapojení dalších subjektů státní správy a dalších institucí. „Od této 
konference očekávám významný impuls pro rozšíření vzájemné spolupráce v těchto 
oblastech. Jsem velmi rád, že také pan velvyslanec vnímá tuto konferenci jako zásadní 
možnost pro nové společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje“ uvedl ministr.  

 

27. 6. 2012  

Premiér	P.	Nečas	jednal	s	makedonským	protějškem	

Předsedové vlád České republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM) Petr 
Nečas a Nikola Gruevski využili příležitosti předání předsednictví Dekády romské inkluze 
Makedonii ke společnému bilaterálnímu jednání. 

Vzájemné vztahy obou zemí zhodnotili oba ministerští předsedové jako velmi dobré. Podle 
českého premiéra Petra Nečase podporuje Česká republika integrační úsilí Makedonie, a to 
jednak z hlediska získání kandidátského statusu pro vstup do Evropské unie, tak do 
Severoatlantické aliance.  

„Máme velkou podporu pro země západního Balkánu včetně Makedonie, protože rozšiřování 
těchto institucí, to znamená Evropské unie a NATO, vnímáme především jako rozšíření 
pásma stability,“ řekl po jednání premiér Petr Nečas. 
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Šéf makedonské vlády Nikola Gruevski tuto podporu ze strany Česka ocenil a podle svých slov 
uvítá zkušenosti České republiky, které získala při přípravě ke vstupu do Unie. „Česká 
republika již touto cestou do Evropské unie prošla, a proto nám může v tomto ohledu 
pomoci,“ uvedl Gruevski. 

Český ministerský předseda zároveň ocenil rozvoj česko-makedonských vztahů v ekonomické 
a obchodní oblasti. „Považujeme Makedonii za perspektivního obchodního partnera a jsme 
rádi, že roste i vzájemný obchodní obrat,“zmínil premiér Petr Nečas. 

Na okraj jednání s makedonským předsedou vlády se český premiér Petr Nečas setkal také s 
americkým obchodníkem maďarského původu Georgem Sorosem, který se jako zakladatel 
Open Society Foundation též účastnil konference Dekády romské inkluze. 

 

27. 6. 2012  

Česko	předalo	předsednictví	Dekády	romské	inkluze	Makedonii	

Premiér se zúčastnil 20. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze, v 
jejímž čele stála Česká republika od loňského června. 

Následující roční předsednictví převzal v pondělí oficiálně z rukou Petra Nečase jeho 
makedonský protějšek Nikola Gruevski. 

Dekáda romské inkluze 2005 – 2015 je politickým závazkem dvanácti států (Albánie, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, 
Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko), jež dává jedinečnou příležitost řešit situaci 
romských komunit, a to především chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci v regionálním 
měřítku. 

„Naše vláda je rozhodnuta problémy řešit bez líbivých gest, ale s praktickým odkazem, který 
ovlivňuje každodenní život Romů a směřuje k plnohodnotné a každodenní integraci, která je 
východiskem pro soudržnost naší společnosti,“ prohlásil na konferenci premiér Petr Nečas. 
„Z ekonomického, společenského a politického pohledu je integrace tou správnou cestou, 
není to bohužel cesta jednoduchá,“ dodal.  

Iniciativa spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost v 
procesu plnohodnotného začleňování Romů. Při naplňování programu je podstatné plné 
využití a zapojení Romů samotných. Premiér Petr Nečas dokonce Dekádu označil za think 
tank romských odborníků. 

„Dekáda vytvořila příznivé podmínky pro vznik Evropského rámce pro národní strategie 
začleňování Romů a přiměla státy, aby se zabývaly otázkou životní situace romských žen a 
dětí a vyzdvihla důležitost předškolního vzdělávání,“ uvedl ve svém projevu český ministerský 
předseda. 

Česká republika si během svého předsednictví stanovila pět priorit. Patřilo mezi ně například 
zhodnocení účinnosti inkluzívních opatření a možnosti využití etnicky neagregovaných dat 
pro lepší inkluzívní politiku, zaměření se na životní situaci a práva romských dětí, romských 
žen, dopad inkluzívních politik na lokální úrovni či větší zaměření mediální pozornosti na 
Romy. 

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková považuje za největší přínos 
českého předsednictví především zprávu, kterou pravidelně vypracovávají jednotlivé státy 
Dekády. Jejím cílem je pak zhodnocení stavu romské menšiny v dané zemi. Podle vládní 
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zmocněnkyně je hlavním přínosem těchto zpráv možnost hodnocení a porovnávání situace v 
jednotlivých členských státech. 

Mezi priority makedonského předsednictví patří především podpora bydlení a zaměstnanosti 
Romů. „Zaměstnanost je faktor, který se přímo odráží na blahobytu," prohlásil předseda 
makedonské vlády Nikola Gruevski. Zdůraznil také dobré zkušenosti jeho země se 
začleňováním Romů. Makedonie bude podle Gruevského usilovat o zlepšení všech principů 
integrace a hodlá také navázat na úsilí Evropské unie v této oblasti. Jednou z hlavních priorit 
bude také předškolní výchova dětí. 

 

28. 6. 2012 

Poradce	prezidenta	USA	navštívil	MŠMT	

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala přijal ke krátké návštěvě Dr. Johna 
Holdrena, poradce prezidenta USA a ředitele Úřadu Bílého domu pro politiku ve vědě a 
technologiích.      

Setkání se zúčastnil i velvyslanec USA v České republice J. E. Norman Larry Eisen.  

Ministr školství pozitivně zhodnotil příležitosti, které obě strany využívají pro spolupráci v 
oblasti základního i aplikovaného výzkumu a které se významně rozvíjejí zejména v rámci 
Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické 
spolupráci podepsané v roce 2007 v Praze. Česko-americká spolupráce je důležitá zejména 
pro mladé vědce a výzkumné pracovníky, neboť jim umožňuje zapojit se mezinárodních 
vědeckovýzkumných týmů.  

Dr. Holdren se zajímal i o možnosti rozšíření spolupráce v rámci výzkumných center 
financovaných EU:CEITEC, ICRC/Mayo Clinic, ELI a další. Významným příkladem 
spolupráce je např. ICRC - Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně, které 
představuje novou koncepci vědecké spolupráce, jež se realizuje ve spolupráci s americkými 
kolegy z Mayo Clinic z Rochesteru ve státě Minnesota v oblasti rozvoje aplikovaného 
výzkumu, vzdělávání, veřejné lékařské péče a znalostní ekonomiky.  

 

29. 6. 2012  

Premiér	P.	Nečas	na	Evropské	radě	

Lídři 27 zemí EU se shodli na přijetí opatření na podporu hospodářského růstu v celkové 
hodnotě 120 miliard eur.  

Premiéři a prezidenti se usnesli na navýšení kapitálu Evropské investiční banky (EIB) o 10 
miliard eur, přičemž na ČR připadne příspěvek 76 milionů eur. Tato suma by však neměla 
zvýšit zadlužení země. Celková výpůjční kapacita EIB se tím zvýší o 60 miliard eur a pomocí 
přilákání soukromých investorů cílí EU na to, aby se celková suma na investice do podpory 
hospodářství vyšplhala na 180 miliard eur. 

Dalším opatřením je zavedení pilotní fáze projektových dluhopisů. Oproti klasickým 
dluhopisům tyto nástroje neposlouží k financování útrat státu, ale k podpoře investic do 
evropské infrastruktury. Na jejich pilotní fázi vyčlenili 230 milionů eur, které by měly 
přilákat celkem 4,5 miliard eur od soukromých investorů. Ty poslouží ke zlepšení dopravní a 
energetické sítě a budování širokopásmového připojení k internetu. Pokud bude projekt 
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úspěšný, mohla by EU v příští finanční perspektivě na období 2014 - 2020 na něj vyčlenit až 
50 miliard eur. 

Členské státy také budou pokračovat v iniciativě, kterou odstartovala Evropská rada již na 
začátku roku, a to přesměrování nevyužitých prostředků ze strukturálních fondů. Do 
současnosti státy takto přesměrovaly 20 miliard eur na podporu vědy a výzkumu, malých a 
středních podniků a zaměstnanosti mladých Evropanů. 
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Ministerstvo	zahraničních	věcí	České	republiky	

Duben	2012	

1. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	na	II.	Konferenci	skupiny	Přátel	syrského	lidu	

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se dne 1. dubna 2012 
zúčastnil II. mezinárodní konference skupiny Přátel syrského lidu, která se uskutečnila v 
tureckém Istanbulu. 

Konference, jenž byla zahájena tureckým premiérem Recepem Erdoganem a ministrem 
zahraničních věcí Ahmetem Davutoglem, navazuje na diplomatické úsilí mezinárodního 
společenství a misi zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských států Kofiho Annana a klade si 
za cíl jednat o současné situaci v Sýrii a pokusit se nalézt možné cesty řešení krize tak, aby 
bylo zabráněno dalšímu násilí a destabilizaci. 

Myšlenka uspořádat konferenci mezinárodního společenství k Sýrii se zrodila mj. poté, co 
Rusko a Čína zablokovaly další postup Rady Bezpečnosti OSN ohledně rezoluce k Sýrii. 
Z iniciativy Ligy Arabských Států (LAS) a OSN byla dne 24. února 2012 ustavena skupina 
Přátel Syrského lidu na mezinárodní konferenci v Tunisu. Následně byla zahájena 
zprostředkovatelská mise společného vyslance OSN a LAS pro Sýrii Kofiho Annana. 

Účast ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga má za cíl demonstrovat, že Česká 
republika se chce podílet na snaze mezinárodního společenství hledat východiska 
z krize: zastavit násilí, zprostředkovat mírový přechod k pluralitnímu politickému systému 
při zachování základních práv všech občanů a podílet se na zprostředkování humanitární 
pomoci syrskému obyvatelstvu, jehož značná část se aktuálně nachází v tíživé situaci, ať již 
v samotné Sýrii nebo v uprchlických táborech sousedních zemí. 

 

2. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	na	návštěvě	v	Egyptě	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg zahájil 2. 
dubna 2012 dvoudenní oficiální návštěvu Egypta.  

První den návštěvy se ministr Schwarzenberg setkal s egyptským ministrem průmyslu a 
zahraničního obchodu Mahmoudem Eisou. Hlavním tématem rozhovorů byl další rozvoj 
vzájemných obchodních vztahů a působeni českých firem na egyptském trhu. 

Oba ministři v Káhiře rovněž zahájili Česko-egyptské obchodní fórum za účasti zástupců 
významných podnikatelských subjektů a bankovních institucí obou zemí. Ministra 
Schwarzenberga doprovází početná podnikatelská delegace, zejména zástupci strojírenského 
průmyslu, dále České exportní banky a Hospodářské komory ČR. 

Dalším bodem programu bylo setkání s Amrem Musou, někdejším ministrem zahraničních 
věcí Egyptské arabské republiky a poté dlouholetým generálním tajemníkem Ligy arabských 
států, který aktuálně kandiduje na úřad egyptského prezidenta. Ministra Schwarzenberga 
zajímaly názory prezidentského kandidáta Musy na aktuální společenskou a sociální situaci v 
Egyptě a výhledy dalšího vývoje na politické scéně země. 
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Ministr Schwarzenberg byl rovněž přijat předsedou egyptské vlády Kamalem Al-Ganzurim. 
Tématem rozhovoru byl rozvoj politických a hospodářských vztahu obou zemí. Česká strana 
kladla silný důraz na zajištění podpory českým exportérům, kteří již v Egyptě působí a také 
těm, kteří se na průnik na egyptský trhy teprve připravují. Oba politici se věnovali také 
aktuálním otázkám a bezpečnostní situaci v celé blízkovýchodní oblasti. 

Návštěva Egypta se uskutečňuje v době 90. výročí navázání diplomatických vztahů mezi 
oběma zeměmi (dne 1. listopadu. 1922 mezi Československou republikou a Egyptským 
královstvím). Během návštěvy bude rovněž podepsána rámcová dohoda o spolupráci mezi 
Českou exportní bankou a Egyptskou exportní a rozvojovou bankou. 

Na úvod druhého dne návštěvy Egypta jednal ministr Schwarzenberg s předsedou 
parlamentu panem Ahmedem Fahtim a dalšími členy vedení jednotlivých parlamentních 
výboru. Jedním z hlavních témat rozhovorů bylo postavení náboženských menšin v Egyptě a 
zachování jejich práv a svobod. Ministr Schwarzenberg v této souvislosti zmínil historicky 
významnou a v Egyptě rozšířenou koptskou křesťanskou církev.  

Následovala schůzka s generálním tajemníkem Ligy arabských států Nabilem al-Arabim. V 
centru pozornosti obou politiků byly závěry nedělního setkání skupiny Přátel syrského lidu v 
Istanbulu a další možnosti vývoje neutěšené situace v Sýrii. 

Poté ministr Schwarzenberg zamířil do nejstarší a nejprestižnější univerzity islámského světa 
al-Azhar. Zde se setkal s Velkým šejchem univerzita a současně Velkým imámem Mešity al-
Azhar Ahmadem al-Tajibem, který je považován za nejvyšší hlavu sunnitské větve islámu. 
Mezi témata jednání patřilo mimo jiné postavení islámu v současném Egyptě a jeho vliv na 
utváření porevolučního politického uspořádání země. 

 

5. 4. 2012  

Ministerstvo	zahraničí	a	Česká	exportní	banka	společně	podpoří	české	
exportéry	v	náročných	teritoriích	

Dne 5. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub a generální 
ředitel České exportní banky, a.s., Tomáš Uvíra „Memorandum o spolupráci obou subjektů 
při podpoře českého exportu“.  

Náměstek Dub při příležitosti podpisu Memoranda uvedl: " Exportní financováni je 
nejsilnějším nástrojem, který stát má při podpoře zahraniční expanze firem. Jeho dostupnost 
je často základem úspěchu exportérů při realizaci obchodu především v obtížných teritoriích. 
Jsem rád, že česká diplomacie bude takto moci při naplňování Memoranda poskytnout 
českým exportérům zcela konkrétní podporu." 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), jako jeden z akcionářů České exportní banky a.s. 
(ČEB), umožní na základě podepsaného Memoranda pracovníkům ČEB krátkodobé studijní 
pobyty na velvyslanectvích ČR zejména v mimoevropských zemích, kde stát hodlá výrazněji 
podpořit český export. 

Účelem studijních pobytů je umožnit pracovníkům ČEB bližší seznámení se s podnikatelským 
a finančním prostředím v uvedených teritoriích, kam je vstupování českých exportérů bez 
státní pomoci velmi náročné. 

MZV poskytne pracovníkům ČEB využití kancelářských prostor a informačních zdrojů 
velvyslanectví a rovněž pomůže při zajišťování jednání na ministerstvech a v relevantních 
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finančních a podnikatelských institucích v zemi svého působení. 
Před odjezdem na studijní pobyt poskytnou dle Memoranda pracovníci MZV vyjíždějícím 
pracovníkům ČEB konzultace o příslušných teritoriích. 

MZV a ČEB se shodují v tom, že důkladná znalost podnikatelského a finančního prostředí 
teritorií nejen napomůže poskytování kvalitnějších služeb ČEB českým exportérům, ale i ke 
kvalifikovanějšímu odhadu rizik a možností jejich zajištění při vynakládání prostředků ČEB k 
financování českého vývozu. 

Podpis Memoranda je dalším krokem Ministerstva zahraničních věcí ČR na cestě ke 
zkvalitnění podpory českého exportu. Otevírání dveří českému byznysu v zahraničí a jeho 
podporu považuje MZV za jednu z priorit své činnosti. 

 

5. 4. 2012  

Setkání	V4	k	humanitární	pomoci	a	civilní	ochraně	na	půdě	MZV	

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub generálním ředitelem Hasičského 
záchranného sboru Drahomírem Rybou zahájili v pátek 30. března 2012 v Černínském paláci 
setkání zástupců ČR, Maďarska, Polska a Slovenska činných v oblasti humanitární pomoci a 
civilní ochrany.  

Setkání uspořádalo v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR – Generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru. 

Jednotlivé delegace prezentovaly své zkušenosti s poskytováním zejména materiální a 
expertní humanitární pomoci do zahraničí s důrazem na možnosti vzájemné spolupráce. 
Odpolední návštěva Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu byla praktickou 
ukázkou kapacit ČR pro rychlou reakci na katastrofy ve vlastní zemi i v zahraničí. 

Oficiálním jednáním společných delegací odborníků na humanitární pomoc a civilní ochranu 
předcházelo 29. března setkání generálních ředitelů orgánů civilní ochrany zemí Visegrádské 
spolupráce, během něhož účastnící diskutovali zejména návrh nové podoby mechanismu pro 
civilní ochranu EU. 

Zástupci ČR, Maďarska, Polska a Slovenska se během jednání v Praze shodli, že poskytování 
humanitární pomoci do zahraniční je jednou z perspektivních oblastí pro další vzájemnou 
spolupráci, včetně sdílení kapacit a pozitivních zkušeností. 

 

10. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	zahraničních	věcí	Súdánu	

Dne 10. 4. 2012 přijal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel 
Schwarzenberg v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Súdánu Aliho Ahmeda 
Kartiho.  

Během setkání byla projednávána témata vzájemných bilaterálních vztahů mezi ČR a 
Súdánem, v prvé řadě možnosti obchodní výměny a spolupráce na poli kultury. Ministr 
Schwarzenberg zmínil nutnost vytvoření právního rámce pro obchodní výměnu a v této 
souvislosti také význam sjednání dohody o podpoře a ochraně investic. Předal svému 
partnerovi dopis ministra financí ČR ve věci řešení staré pohledávky za Súdánem a ocenil 
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udělení koncesí Českému egyptologickému ústavu FF UK na archeologický průzkum 
v oblastech Uslí a 6. kataraktu řeky Nilu a Národnímu muzeu na průzkum lokality Wad Ben 
Naga. Ministr Karti vyjádřil podporu českým archeologickým týmům v Súdánu a informoval 
o možnosti Súdánem  očekávané restrukturalizace svého celkového zadlužení ve spolupráci se 
Světovou bankou. Partneři se dále věnovali politické a bezpečnostní situaci v Súdánu, 
zejména v oblasti Dárfúru, Jižního Kordofánu a v provincii Modrý Nil, napjatým vztahům 
mezi Súdánem a Jihosúdánskou republikou, diskutovali mj. otázku využívání nilských vod 
jednotlivými státy oblasti, situaci v regionu Afrického rohu a zejm. v Somálsku, situaci v 
Egyptě a Sýrii, projevy extremismu v oblasti Sahelu, vývoj v Mali a další témata. 

Na závěr setkání podepsali oba ministři Memorandum o porozumění mezi ministerstvy 
zahraničních věcí Súdánu a České republiky. 

 

12. 4. 2012 

Bilance	projektů	rozvojové	spolupráce	za	rok	2011	a	plán	na	rok	2012	

Náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub představil 12. dubna 2012 v Černínském paláci 
výroční zprávu České rozvojové agentury zahrnující projekty zahraniční rozvojové spolupráce 
v roce 2011 a plán činnosti na rok 2012. Za Českou rozvojovou agenturu se tiskové konference 
zúčastnil ředitel Michal Pastvinský.  

V roce 2011 bylo realizováno více než 100 dvoustranných rozvojových projektů ve 13 zemích 
světa. Díky nim se například zvyšuje dostupnost vzdělání pro obyvatele Afghánistánu či 
Kosova, zlepšuje se přístup k pitné vodě v Etiopii i Bosně a Hercegovině a k energetickým 
zdrojům v Mongolsku i Palestině, rozvíjejí se sociální služby pro občany Moldavska a Gruzie. 

Česká republika je spolu s ostatními vyspělými státy světa poskytovatelem zahraniční 
rozvojové spolupráce. Hlavní odpovědnost za její realizaci má Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR. Česká rozvojová agentura (ČRA), příspěvková organizace MZV, je zodpovědná za 
praktickou realizaci české rozvojové spolupráce v prioritních cílových zemích. 

Od roku 2011 má ČRA odpovědnost za veškeré nové rozvojové projekty ve všech zemích a 
sektorech zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. V letech 2010-2017 se bilaterální 
zahraniční rozvojová spolupráce ČR soustředí do 10 prioritních zemí. Jedná se o Afghánistán, 
Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Moldavsko a Mongolsko (země s programem spolupráce), a 
dále o Gruzii, Kambodžu, Kosovo, Palestinu a Srbsko (země, v nichž spolupráce probíhá na 
bázi jednotlivých projektů). 

V roce 2011 realizovala ČRA v partnerských zemích 58 veřejných zakázek a 50 bilaterálních 
dotačních výběrových řízení a podpořila také 41 trilaterálních projektů (většinou 
spolufinancovaných Evropskou komisí) a 30 projektů na podporu budování kapacit a 
osvětovou činnost českých nevládních organizací. Celkem byly uskutečněny projekty v 
hodnotě 430 mil. Kč. 

Sektorově největší podíl zaujímá zásobování vodou a sanitace (27 %), výroba a dodávky 
energie (18 %), vzdělávání (15 %), zemědělství, lesnictví a rybolov (13 %). Projekty byly dále 
realizovány v sektorech zdravotnictví, podpora sociální infrastruktury a obecná ochrana 
životního prostředí. 

Na uskutečňování bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR se podílejí 
podnikatelské subjekty (cca 50 % objemu prostředků), nevládní organizace (cca 35 %), 
university i státní instituce (cca 15 %). ČRA rovněž spolupracuje s dalšími donory, realizuje 
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společné projekty a zasazuje se o uplatnění českých expertů. Při realizaci zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR usiluje ČRA také o využití zkušeností z transformace a z 
přístupových jednání do Evropské unie.  

 

12. 4. 2012  

Náměstek	T.	Dub	přijal	české	exportéry	do	zemí	SNS	

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dne 12. dubna 2012 přijal Václava 
Petříčka, předsedu představenstva, Františka Masopusta výkonné ředitele a členy Komory 
pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora SNS). Setkání se 
zúčastnili rovněž generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra a náměstek 
generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti Miroslav Somol.  

Předmětem diskuse byla především podpora státu a Ministerstva zahraničních věcí ČR při 
pronikání českých firem na trhy zemí SNS a další podpora jejich úspěšnému a stabilnímu 
působení v náročných, nicméně exportně velmi zajímavých teritorií. Právě v zemích SNS je 
možné pro české vývozce nalézt dobré příležitosti. MZV poskytuje českým podnikům 
potřebný servis, který hodlá zachovat i v budoucnu a přispět tak k dalšímu růstu vývozu do 
této oblasti. 

Vývozy českých firem do zemí SNS představoval v roce 2011 méně než pět procent celkového 
českého exportu (4,7 % - 5,53 mld. EUR). Potřeba diverzifikace českých vývozů a hledání a 
rozvoj nových odbytišť mimo Evropskou unii, při zachování dynamiky obchodní výměny s 
členskými zeměmi EU, tvoří jednu z hlavních priorit české zahraniční služby. 

Náměstek ministra Tomáš Dub vyslechl od představitelů významných firem působících v SNS 
názory na podporu exportních aktivit ze strany zastupitelských úřadů ČR. Předmětem debaty 
byla rovněž koordinace působení zastoupení promočních agentur a zastupitelských úřadů v 
zahraničí. Přítomní se shodli na primární roli velvyslanectví a velvyslanců a zdůraznili 
potřebu koordinovaného působení všech státních institucí v zahraničí a především v 
regionech. Diskutována byla i otázka vydávání vstupních víz pro partnery českých 
společností. 

 

13. 4. 2012 

MZV	a	VŠE	spolupracují	v	oblasti	ekonomické	diplomacie	a	podpory	exportu	

Dne 13. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub a rektor Vysoké školy 
ekonomické v Praze Richard Hindls Memorandum o spolupráci. Memorandum zahrnuje 
oblast výzkumu mezinárodních ekonomických vztahů a zahraničního obchodu, vzdělávání 
diplomatického personálu a prohlubování praktických znalostí studentů VŠE v oblasti 
mezinárodních vztahů a diplomacie.  

Cílem iniciativy je zkvalitnit výkon české diplomacie při podpoře ekonomických a obchodních 
zájmů České republiky a jednotlivých podnikatelských subjektů a zároveň umožnit odborný 
rozvoj studentům VŠE. 

Náměstek ministra Tomáš Dub po podpisu Memoranda uvedl: „Právě podepsanému 
Memorandu přikládám zásadní význam; česká diplomacie potřebuje mít silného partnera na 
akademické úrovni v oblasti ekonomiky a podpory exportu a VŠE patří k nejlepším 
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akademickým institucím v naší zemi. Zároveň chceme dát příležitost nejtalentovanějším 
studentům VŠE blíže se seznámit s fungováním ekonomické diplomacie v praxi ať už 
prostřednictvím stáží nebo formou zpracování projektů Toto je oboustranně výhodná 
spolupráce, ze které budou mít užitek v konečném důsledku české firmy a exportéři." 

Memorandum umožní MZV ve spolupráci s VŠE realizaci výzkumných projektů a studií v 
oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Důraz je kladen na mapování trendů vývoje 
globální ekonomiky, jednotlivých trhů a z toho vyplývajících příležitostí a rizik pro ČR. 

Studentům VŠE Memorandum otevře možnosti stáží na ústředí MZV i ambasádách a 
potřebnou konfrontaci teoretických znalostí s praktickou činností státní správy. 

Dalším bodem spolupráce je intenzivnější vzdělávací a přednášková činnost. Profesoři VŠE se 
již nyní podílejí na vzdělávání českých diplomatů v teoretických, ale i aplikovaných 
ekonomických disciplínách, jako je marketing, podnikání atd. Obdobně, čeští velvyslanci a 
diplomaté přednášejí v oblasti teorie a praxe mezinárodních vztahů studentům VŠE. 
Odborníci VŠE od roku 2011 rovněž vystupují a přednášejí při každoročních poradách 
českých ekonomických diplomatů v Praze. Formáty této spolupráce se budou dále rozšiřovat 
a zahrnovat rovněž výměny a společné účasti odborníků na konferencích, symposiích a 
panelových diskusích. 

Memorandum o spolupráci mezi MZV a VŠE je tak dalším praktickým krokem, kterým 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR zkvalitňuje služby státu v oblasti podpory exportu. 
Navazuje na nedávno podepsané Memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou, které 
umožňuje stáže pracovníků ČEB na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí s cílem získání 
informací a navázání pracovních kontaktů s partnerskými institucemi a podnikovým 
sektorem. Dochází tak k lepšímu zacílení využívání finančních nástrojů podpory exportu, 
které jsou podle hodnocení českých vývozců jednou z neúčinnějších forem proexportní 
asistence. 

 

17. 4. 2012 

Náměstek	ministra	J.	Schneider	přijal	indonéskou	delegaci	

První náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider přijal sedmičlennou indonéskou 
parlamentní delegaci vedenou místopředsedou Rady lidových zástupců p. Agus Gumiwang 
Kartasasmitou, která pracovně navštívila Českou republiku ve dnech 15. - 18. 4. 2012.  

Rozhovor na MZV ČR byl věnován především rozvoji a posílení bilaterálních vztahů – 
zmíněna byla státní návštěva prezidenta republiky V. Klause v Indonésii připravovaná na II. 
pololetí letošního roku, diskutovaly se možnosti rozvoje ekonomických vztahů a uzavření 
některých bilaterálních dohod. Dále se vedla diskuse o aktuálních regionálních a globálních 
otázkách, zvláště o vývoji v ASEAN, kdy připomenuto bylo velmi úspěšné předsednictví 
Indonésie v ASEAN v loňském roce. 

 

 

 

 

 

 

103 



17. 4. 2012  

Konference	MZV:	The	Prague	Agenda	‐	Accomplishments	and	Challenges	

V úterý 17. dubna 2012 se v Černínském paláci uskutečnila konference Prague Agenda - 
Accomplishments and Challenges (Pražská agenda – úspěchy a výzvy), kterou zahájil ministr 
Karel Schwarzenberg.  

Dva tematické panely se zabývaly tématem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a jaderné 
bezpečnosti. S příspěvky vystoupili vládní představitelé i nevládní experti na danou 
problematiku. Na závěr každého z panelů se zúčastnili diskuse čeští i zahraniční představitelé 
státní správy, odborníci na danou problematiku, studenti a příslušníci akademické obce. 

Konferenci uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ústavem 
mezinárodních vztahů u příležitosti druhého výročí podpisu smlouvy New START mezi USA a 
Ruskou federací a zejména třetího výročí projevu prezidenta USA Baracka Obamy v Praze. V 
něm představil svou vizi světa bez jaderných zbraní a další cíle v oblasti jaderného 
odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti a pro niž se vžilo označení 
Pražská agenda. 

 

18. 4. 2012  

Deklarace	Visegrádské	skupiny	„Responsibility	for	a	Strong	NATO“	

Deklarace Visegrádské skupiny „Responsibility for a Strong NATO“ byla slavnostně 
představena 18. dubna 2012 v Bruselu. Stalo se tak na okraj společného zasedání ministrů 
zahraničních věcí a obrany NATO, kterého se za ČR účastní první místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a ministr obrany Alexandr Vondra.  

Cílem poselství V4 je deklarovat před nadcházejícím květnovým summitem NATO v Chicagu 
odpovědnost zemí Visegrádské skupiny ve vztahu k implementaci Strategické koncepce 
NATO. Dále vyslat jasný signál o připravenosti Visegrádské skupiny konkrétním způsobem 
přispět k naplňování tří hlavních úkolů Aliance v oblasti kolektivní obrany, krizového 
managementu a spolupráce při zajišťování mezinárodní bezpečnosti. 

Slavnostní prezentace se uskutečnila za přítomnosti všech ministrů zahraničních věcí a 
obrany zemí Visegrádské skupiny. 

 

19. 4. 2012  

Ministři	zahraničí	V4	vydali	společné	prohlášení	

Ministři zahraničních věcí zemí V4 během své schůzky na okraj ministerského zasedání 
Severoatlantické rady 19. dubna 2012 přijali prohlášení k rozhodnutí Švýcarské vlády o 
obnovení omezení počtu vydávaných povolení k pobytu pro občany České republiky, 
Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska.  

Ministři vyjádřili politování nad rozhodnutím Spolkové rady Švýcarska z 18. dubna 2012, 
kterým Spolková rada rozhodla omezit počet některých povolení k pobytu občanům České 
republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Toto 
rozhodnutí neodůvodněně znevýhodňuje občany těchto osmi členských států EU. Migrace z 
dotčených zemí tvoří zanedbatelnou část celkové imigrace do Švýcarska a její dopad na 
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pracovní trh Švýcarska je minimální. Ministři naopak poukázali na přínosy volného pohybu 
osob a pracovních sil pro rozvoj ekonomiky zemí EU a Švýcarska. Ministři rovněž uvítali 
stanovisko vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Cathrine Ashtonové, ve kterém Catherine Ashtonová potvrzuje, že je toto rozhodnutí v 
rozporu s Dohodou o volném pohybu osob (ve znění Protokolu z roku 2004). 

 

19. 4. 2012 

Ministr	K.	Schwarzenberg	jednal	v	Bruselu	s	gruzínským	a	australským	
ministrem	zahraničí	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se v průběhu 
zasedání ministrů NATO v Bruselu setkal se svými protějšky z Gruzie a Austrálie.  

S gruzínským ministrem zahraničí Grigolem Vašadzem hovořili o aktuální bezpečnostní 
situaci na Kavkaze, parlamentních volbách v Gruzii letos v říjnu a nadcházejícím summitu 
NATO v Chicagu. 

Na schůzce s australským ministrem zahraničí Bobem Carrem projednávali ministři 
vojenskou a bezpečnostní situaci v Afghánistánu. Ministr Carr popřel informaci o 
předčasném stahování australského kontingentu a zdůraznil, že se nyní soustředí zejména na 
výcvik afghánských bezpečnostních složek. 

Dalším tématem byl postup sjednávání smlouvy o pracovních prázdninách, která by umožnila 
mladým lidem cestovat a pracovat v Austrálii a České republice. V současné době má ČR 
takovou smlouvu uzavřenou pouze s Novým Zélandem a Korejskou republikou. 

Ministři hovořili dále o uznávání českých řidičských průkazů. Ministr Carr informoval, že 
letos budou jednotlivé svazové státy Austrálie průběžně uznávat české/EU řidičské průkazy 
nového vzoru pro řidiče starší 25 let. 

 

21. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	na	pracovní	návštěvě	na	Ukrajině	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil ve 
dnech 20. a 21. dubna 2012 pracovní návštěvu Ukrajiny. 

Návštěva se uskutečnila na pozvání Nadace Arsenije Jacenjuka, ukrajinského opozičního 
politika. Nadace pravidelně organizuje Kyjevské bezpečnostní fórum. Ministr Karel 
Schwarzenberg na fóru vystoupil s příspěvkem na téma „Budoucí možnosti: EU – s Ukrajinou 
či bez ní?“. Během návštěvy jednal s ukrajinským ministrem zahraničních věcí K. 
Hryščenkem. Ministr Schwarzenberg se setkal i s jeho předchůdci, bývalými ministry B. 
Tarasjukem, V. Ohryzkem a A. Jacenjukem. 

Druhý den návštěvy ministra Schwarzenberga byl věnován návštěvě města Lvov, kde se setkal 
s místními představiteli řecko-katolické církve a také se zástupci občanské společnosti. 
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25. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	financí	Saudské	Arábie	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v 
Černínském paláci ministra financí Saúdské Arábie Ibrahima Al Assafa. 

 

26. 4. 2012 

Ministerstvo	zahraničí	uspořádalo	Diskusní	fórum	Rusko	–	obchodní	
partner	

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 proběhl v Černínském paláci již osmý ročník diskusního fóra 
„Rusko – obchodní partner“, pořádaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Českými centry, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty.  

Fórum zahájili generální sekretář ministerstva zahraničí Jaromír Plíšek a velvyslanec ČR v 
Ruské federaci Petr Kolář. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily zejména aktuální 
podmínky podnikání v Rusku a možnosti pronikání na ruský trh. Byly zde představeny změny 
zejména v návaznosti na Celní unii Rusko - Bělorusko - Kazachstán a vstup Ruska do Světové 
obchodní organizace WTO. Zástupcům firem byly představeny formy podpory exportu ze 
strany státních institucí ČR, profesních komor a bank. Prezentace a zvukový záznam 8. 
diskusního fóra je k dispozici viz níže. 

Na výše uvedená témata debatovali s exportéry diplomaté Ministerstva zahraničních věcí, 
velvyslanectví ČR v Moskvě, zástupci Českého domu v Moskvě, velvyslanectví Ruské federace 
v Praze, Ministerstva průmyslu a obchodu, zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě, 
Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Komory pro hospodářskou spolupráci se 
zeměmi SNS, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, České exportní banky, 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti a dalších institucí. 

MZV ČR považuje Rusko za jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů České 
republiky a jednoznačnou ekonomickou prioritu. Vzájemný obchod a zejména český export 
má od krizového propadu v roce 2009 rostoucí tendenci přesahující meziročně 40 %. Za 
první měsíce roku 2012 vývoz vzrostl dokonce o více než 50 %.  

K udržení a posílení této tendence směřuje i koordinovaná informační, finanční a logistická 
podpora českým vývozcům, která je poskytovaná ze strany MZV ČR a zastupitelských úřadů, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechTrade, ČEB, EGAP a dalších institucí. Diskusní 
fórum má kromě informační hodnoty význam také z hlediska získání zpětné vazby od 
podnikatelů, zejména co se týče konkrétních potřeb exportních firem.  

Fórum „Rusko – obchodní partner", určené zejména exportérům do Ruské federace, se těšilo 
mimořádné pozornosti českých firem. Zúčastnilo se jej více než 250 zástupců českých 
vývozců. 

 

27. 4. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	s	ministrem	energetiky	USA	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se 27. dubna 
2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR setkal s ministrem energetiky USA Stevenem 
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Chu. Setkání bylo součástí jednodenní pražské návštěvy amerického partnera, která mimo 
jiné zahrnovala také přijetí ministrem průmyslu a obchodu.  

Rozhovor ministrů Schwarzenberga a Chu se soustředil na česko-americkou spolupráci v 
civilní jaderné oblasti a v jejím rámci zvláště na přípravu založení česko-amerického centra 
spolupráce v civilním jaderném výzkumu. Oba ministři se krátce dotkli také probíhajícího 
tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, diskutovali o sankčních opatřeních USA a 
EU na odběr íránské ropy a ropných produktů a věnovali se současné situaci na světovém 
trhu s těmito komoditami. Oba partneři také stručně zhodnotili výsledky Summitu o jaderné 
bezpečnosti v korejském Soulu ve dnech 25. - 27. března 2012, na němž delegaci ČR vedl 
ministr Schwarzenberg. 

 

30. 4. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	slovenského	ministra	zahraničí	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 30. dubna 
2012 v Černínském paláci místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské 
republiky Miroslava Lajčáka.  

Jedná se o první bilaterální zahraniční návštěvu nového ministra zahraničních věcí Slovenské 
republiky. 

Hlavním tématem jednání byl přehled aktuálního stavu česko-slovenských vztahů, dále 
výměna názorů na aktuální vývoj ve středoevropském prostoru (slovensko-maďarské vztahy, 
regionální spolupráce, otázky visegrádské spolupráce), Východní partnerství, Západní 
Balkán, vývoj v EU a eurozóně, summit NATO v Chicagu, situace na Kavkazu a na Blízkém 
východě, vztah k Rusku. 

 

Květen	2012	

4. 5. 2012 

Náměstek	ministra	J.	Schneider	přijal	generálního	ředitele	Evropské	
organizace	pro	jaderný	výzkum	

První náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider přijal 4. května 2012 v 
Černínském paláci generálního ředitele Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) 
profesora Rolfa Dietera Hegera. Návštěva se uskutečnila v souvislosti s dvacetiletým výročím 
členství ČR v této organizaci. 

Kromě úspěšné bilance dvacetileté spolupráce mezi Českou republikou a Evropskou 
organizací pro jaderný výzkum se diskutovalo o možnostech jejího dalšího zlepšení. Zejména 
při uplatnění občanů ČR v rámci organizace nebo lepšího využívání obchodních příležitostí 
českými firmami a dále těsnějšího propojení CERN s programy ČR v oblasti vědy a výzkumu. 
Při realizaci těchto kroků bude MZV ČR nadále nápomocno. 

Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezivládní institucí se sídlem u Ženevy, na 
hranicích Švýcarska a Francie. Jejím cílem je spolupráce členských států v oblasti základního 
i souvisejícího jaderného výzkumu. 
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7. 5. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	navštívil	Palestinská	území	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg 
uskutečnil 5. a 6. května 2012 oficiální návštěvu na Palestinských územích. Jejím cílem bylo 
napomoci propagaci české rozvojové spolupráce, posílit dobrou pověst ČR na Palestinských 
územích a podpořit uplatnění českých firem, které na Palestinských územích působí zejména 
v energetice a ve vodohospodářství.  

Ministr Schwarzenberg jednal v Ramalláhu s premiérem Salámem Fajjádem a s ministrem 
zahraničních věcí Rijádem al-Malkím. Během rozhovorů ministr Schwarzenberg vyzdvihl 
existenci dobrých česko-palestinských vztahů a zdůraznil snahu pomoci rozvoji palestinské 
ekonomiky, která je důležitým předpokladem pro dlouhodobé mírové řešení izraelsko-
palestinského konfliktu. Mezi další témata patřily aktuální vnitropalestinská situace a její vliv 
na izraelsko-palestinský konflikt, plán budování palestinského státu či možnost přímé 
finanční pomoci Palestinské národní správě. 

Ministr Schwarzenberg se rovněž zajímal také o rozvojové projekty ČR v Tubásu, zejména 
další rozvoj českého opravárenského střediska na transformátory, jehož otevření se osobně 
účastnil v rámci poslední návštěvy Palestinských území v lednu 2011. Palestinští partneři 
využili přítomnosti ministra Schwarzenberga k prezentaci svých stanovisek v aktuálních 
otázkách, jako je izraelská výstavba na okupovaných územích včetně Jeruzaléma či 
mezinárodněpolitické kroky spojené s uznáním budoucího palestinského státu. 

V rámci návštěvy se ministr Schwarzenberg setkal také s Muníbem Masrím, významným 
palestinským podnikatelem, filantropem a politikem, který má díky svému postavení dobré 
kontakty napříč palestinským politickým spektrem včetně nejvyšších představitelů Fatahu a 
Hamásu. V roce 2007 založil politické hnutí Palestinské fórum (the Palestine Forum) jako 
alternativu k oběma zmíněným hnutím. Muníb Masrí během setkání obdržel od ministra 
Schwarzenberga oficiální pozvánku na letošní zasedání Fóra 2000 v Praze a přislíbil svou 
účast. 

Ministr Schwarzenberg uskutečnil 6. května 2012 rovněž krátkou pracovní schůzku s 
ministrem zahraničních věcí Státu Izrael Avigdorem Liebermanem zaměřenou na projednání 
bilaterálních témat. 

 

8. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	navštívil	Kypr	

Po příletu na Kypr v pondělí 7. května 2012 se první místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg zúčastnil slavnostní večeře pořádané na jeho 
počest Honorární konzulkou ČR v Kyperské republice paní Melitou Rolandis.  

Mezi pozvanými hosty byli představitelé politického i společenského života na Kypru 
společně se zástupci významných místních obchodních společností. 

Druhý den oficiální návštěvy Kyperské republiky se ministr Schwarzenberg setkal s 
nejvyššími představiteli Kyperské republiky prezidentem Demetrisem Christofiasem a 
ministryní zahraničních věcí paní Erato Kozakou-Marcoullis. Ministr Schwarzenberg během 
jednání zdůraznil zájem ČR o dobré vztahy a spolupráci s Kyperskou republikou, prohloubení 
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spolupráce v politické a obchodně-ekonomické rovině a vyjádřil podporu nadcházejícímu 
předsednictví Kyperské republiky v Radě EU.  

Ministr Schwarzenberg si vyslechl prezentaci priorit, které bude Kyperská republika 
prosazovat v rámci svého předsednictví a zároveň nastínil otázky, o jejichž řešení bude během 
tohoto období usilovat v EU Česká republika. Zmínil zejména pokračování politiky 
rozšiřování EU, vyjádřil podporu přístupu Bulharska a Rumunska do společného 
schengenského prostoru a další liberalizaci evropského vnitřního trhu. Část jednání byla 
věnována také ekonomické a finanční situaci v EU a možnostem jejího dalšího vývoje v 
návaznosti na výsledky voleb ve Francii a v Řecku.  

Dalšími tématy rozhovorů s kyperskými představiteli byly i otázky ohledně vzájemné 
bilaterální spolupráce, podpory aktivit českých firem na Kypru, kyperských rozhovorů a 
kyperské otázky, situace ve východním Středomoří a na Blízkém východu. 

 

11. 5. 2012 

Ministr	K.	Schwarzenberg	zahájil	konferenci	"Charitní	dílo	české	
arcidiecéze	ve	světě"	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg zahájil 
konferenci "Charitní dílo české arcidiecéze ve světě", která se konala v Černínském paláci. 
Ministr Schwarzenberg při této příležitosti také přijal arcibiskupa pražského, kardinála 
Dominika Duku a další zahraniční arcibiskupy účastníky konference. 

 

13. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	se	švédským	králem	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se 10. května 
2012 v Černínském paláci setkal se švédským králem Carlem XVI Gustafem.  

Švédský král navštívil ČR v rámci cesty Královské technologické mise pořádané švédskou 
Královskou akademií inženýrských věd, jejímž je patronem. Cílem výroční zahraniční cesty 
30 představitelů švédských vědeckých a vzdělávacích institucí a zástupců průmyslové a 
podnikatelské sféry bylo seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a 
technologií v ČR a navázání nových kontaktů pro další spolupráci v těchto oblastech. 
V Černínském paláci se uskutečnila závěrečná oficiální večeře Královské technologické mise 
pro zástupce partnerských a navštívených institucí v ČR. 

 

15. 5. 2012    

Náměstek	J.	Schneider	navštívil	Gruzii	

Hlavní město Gruzie Tbilisi bylo druhou zastávkou během cesty prvního náměstka ministra 
zahraničních věcí ČR Jiřího Schneidera po Jižním Kavkaze.  

Svůj program zahájil Jiří Schneider dne 14. května otevřením semináře věnovaného reformě 
veřejné správy. Jde již o třetí seminář, který v rámci Východního partnerství pořádá 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro odborníky ze šesti zemí Východní Evropy. Seminář 
bude trvat pět dní. 
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Jiří Schneider se poté setkal s náměstky ministra zahraničních věcí Gruzie Nikolozem 
Vašakidzem a Tornikem Gordadzem a s náměstkyní státního ministra pro evropskou a 
euroatlantickou spolupráci Elenou Koštariou. Jednání se týkala široké škály bilaterálních 
témat a otázek spojených s EU a NATO. Bilaterálním částem jednání dominovaly obchodní 
vztahy a zejména investiční projekty. 
Během setkání s tajemníkem Národní bezpečnostní rady Gigou Bokeriou byly podrobně 
projednány bezpečnostní otázky. Diskuse se soustředila na summit NATO v Chicagu, na 
otázky regionální bezpečnosti, dále na dvoustrannou spolupráci v boji proti organizovanému 
zločinu a také na situaci v gruzínském soudnictví a vězeňství. 
 
Setkání s náměstkem ministra pro reintegraci Irakliem Porčchidzem bylo věnováno 
hodnocení situace v separatistických regionech Abcházie a Jižní Osetie a způsobům jak 
realizovat politiku jejich zapojování. 

 

15. 5. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	zahraničních	věcí	Bosny	a	
Hercegoviny	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 15. května 
v Černínském paláci pana Zlatka Lagumdžiju, ministra zahraničních věcí Bosny a 
Hercegoviny.  

Ministři jednali o bilaterálních vztazích a ekonomické spolupráci, procesu evropské a euro-
atlantické integrace Bosny a Hercegoviny a podpoře České republiky tomuto úsilí. 

 

15. 5. 2012 

Náměstek	J.	Schneider	otevřel	nový	Zastupitelský	úřad	ČR	v	Jerevanu	

První náměstek MZV Jiří Schneider zahájil 15. května 2012 v Arménii činnost 
Zastupitelského úřadu ČR v Jerevanu. Arménii navštívil v rámci své cesty po zemích Jižního 
Kavkazu.  

Arménie byla dosud jediná země strategicky důležitého regionu Jižního Kavkazu a zemí 
Východního partnerství, kde ČR neměla zastupitelský úřad. Arménie přitom otevřela svou 
ambasádu v Praze v loňském roce. 

Ministerstvo zahraničí využilo iniciativu zemí V4 na sdílení zastupitelských úřadů a vyjednalo 
s Polskem možnost zřízení Velvyslanectví ČR v budově polské ambasády v Jerevanu. Česko-
polská dohoda byla podepsána dne 9. května 2012 ve Varšavě. 

Jde o první příklad česko-polské spolupráce v této oblasti, která je v době omezování 
rozpočtových výdajů jedním z možných modelů , jak zajistit úsporně diplomatickou 
přítomnost ČR v některých místech světa. Díky umístění českého diplomata na polském 
zastupitelském úřadě je možné minimalizovat náklady spojené se zřízením velvyslanectví a 
jeho provozem. 

ZÚ Jerevan má statut velvyslanectví, formálně je řízen velvyslancem působícím na 
zastupitelském úřadě v gruzínském Tbilisi. Vedoucím zastupitelského úřadu v Jerevanu byl 
jmenován Petr Mikyska a působí ve funkci rezidentního chargé d´affaires. 
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Rezidentní chargé d´affaires se bude zabývat politickou agendou a agendou ekonomickou, a 
to vzhledem k absenci kanceláře CzechTrade či jiné agentury podporující hospodářské či 
obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Bude také poskytovat mimořádnou pomoc v nouzi 
českým občanům. 

Vzhledem k omezené kapacitě jednočlenného zastupitelského úřadu bude z konzulárního 
hlediska Arménie i nadále spadat pod zastupitelský úřad v Tbilisi. 

V otázce vydávání krátkodobých víz by měl ČR v Arménii zastupovat konzulární úsek 
polského velvyslanectví. 

 

16. 5. 2012   

Česká	republika	vyslala	vojenské	pozorovatele	do	mise	OSN	v	Sýrii	
(UNSMIS)	

Česká republika přispívá k úsilí mezinárodního společenství o nalezení řešení kritické situace 
v Sýrii vysláním 3 příslušníků Armády ČR, kteří jsou od dnešního dne zapojeni do práce 
pozorovatelské mise OSN v Sýrii (United Nations Supervision Mission in Syria).  

Úkolem pozorovatelů bude dohled nad příměřím a podpora plné implementace 
šestibodového plánu Kofiho Annana, zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských států pro 
Sýrii. Mise získala mandát pro svou činnost na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 
2043 (2012), která byla jednomyslně přijata dne 21. 4. 2012. 

 

17. 5. 2012  

Náměstek	ministra	J.	Schneider	navštívil	Arménii	

 Dne 15. května zakončil v Jerevanu první náměstek ministra Jiří Schneider svoji pracovní 
cestu po zemích Jižního Kavkazu. V rámci návštěvy se setkal s náměstkem ministra 
zahraničních věcí Zohrabem Mnatsakanjanem.  

Prvním tématem politických konzultací byly bilaterální vztahy. Náměstek Mnatsakanjan 
v této souvislosti ocenil rozhodnutí MZV ČR otevřít v Jerevanu malou diplomatickou misi. 
Mezi dalšími diskutovanými tématy byla situace v Arménii po nedávných parlamentních 
volbách, vztahy mezi EU a Arménií, bezpečnostní politika Arménie a vztahy Arménie se 
sousedními státy a Ruskem. 

První náměstek Schneider rovněž navštívil polské velvyslanectví v Jerevanu, kde si prohlédl 
prostory pro českého diplomata, a poděkoval polskému velvyslanci Zdzislawu Raczynskému 
za jeho osobní přínos k tomu, že se nedávno podařilo uzavřít česko-polskou dohodu 
umožňující kolokaci velvyslanectví obou zemí. 
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17. 5. 2012  

Náměstek	ministra	T.	Dub	se	setkal	s	výkonnou	koordinátorkou	
Dobrovolníků	OSN	

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přijal ve čtvrtek 17. května. 2012 v 
Černínském paláci výkonnou koordinátorku Dobrovolníků OSN (United Nations Volunteers, 
UNV) Flavii Pansieri.  

Hlavním tématem rozhovoru bylo  zhodnocení dosavadní spolupráce České republiky s UNV 
a její perspektivy v nejbližších letech. UNV je pro Českou republiku jednou z prioritních 
agencií systému OSN v oblasti rozvojové spolupráce. ČR spolupracuje s UNV při vysílání 
českých dobrovolníků již od roku 1994. V letech 1995-2011 bylo do rozvojových zemí a 
krizových oblastí vysláno 262 českých dobrovolníků, kteří působili celkem v 39 zemích světa. 

 

17. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	s	izraelským	ministrem	zahraničních	
věcí	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se 17. května 
2012 v Černínském paláci setkal s izraelským ministrem zahraničních věcí Avidgorem 
Liebermanem u příležitosti společného zasedání české a izraelské vlády.  

Ministři hovořili o situaci na Blízkém východě, především o aktuálním vývoji v Sýrii, Egyptě, 
Íránu a o evropské a národní politice k regionu. Vyměnili si také názory na ekonomickou a 
politickou situaci v Evropě. 

V bilaterální části se ministři věnovali ekonomické, vědecké a kulturní spolupráci včetně 
možností výraznějšího propojeni firem a komerčních projektů obou zemí. Navázali na 
konzultace a setkání v rámci Česko-izraelského fóra v listopadu 2011. Během setkání oba 
ministři podepsali společnou deklaraci. 

Intenzívní dialog mezi zeměmi představuje i návštěva čtyř izraelských laureátů Nobelovy 
ceny, kterou ministr Lieberman avizoval a se kterými se ministr Schwarzenberg setká koncem 
května 2012 v Praze. 

 

18. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	zahraničních	věcí	Islandu	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 18. května 
2012 v Černínském paláci Össura Skarphédinssona, ministra zahraničních věcí Islandu, který 
je v ČR u příležitosti státní návštěvy prezidenta Islandu.  

Ministr Skarphédinsson přijel do ČR se záměrem diskutovat proces přístupových vyjednávání 
své země s EU, projednat spolupráci obou zemí v bezpečnostní oblasti včetně účasti našich 
pilotů v Air Policingu islandského vzdušného prostoru a nadcházející summit NATO 
v Chicago.  
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18. 5. 2012 

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	s	krajanskou	komunitou	a	senátorkou	
Jeanne	Shaheen	

V předvečer summitu NATO v Chicagu navštívil v sobotu 19. května ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg spolu s premiérem a ministrem obrany krajanskou restauraci Klas, kde 
pozdravil krajanskou komunitu. 

Ministr Alexandr Vondra zde také předal paní Tatianě Gard, dceři brigádního generála i.m. 
Františka Moravce, Kříž obrany státu ministra obrany ČR. Slavnosti se účastnila i bývalá 
ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. 

Na okraj jednání summitu se ministr Schwarzenberg setkal se senátorkou Jeanne Shaheen, 
předsedkyní Podvýboru pro Evropské záležitosti. Ministr jí poděkoval za nedávné prohlášení 
na podporu deklarace zemí V4 "Responsibility for a strong NATO". Oba se také shodli na 
potřebě jasné podpory aspirantům na členství v NATO, včetně Gruzie. Dále diskutovali 
situaci v Afghánistánu, na západním Balkáně a vztahy s Ruskem. Společně s prezidentem 
republiky, předsedou vlády a ministrem obrany se poté ministr zúčastnil zahájení 
Severoatlantické rady. 

 

22. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	na	Summitu	NATO	

Ve dnech 20. -  22. 5. 2012 se v Chicagu uskutečnil vrcholný summit představitelů zemí 
NATO na úrovni hlav států a vlád. V delegaci vedené prezidentem republiky Václavem 
Klausem byl také místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. 
Hlavními tématy summitu byly obranné schopnosti NATO, další působení v Afghánistánu a 
posilování vztahů s partnery.  

Debata k Afghánistánu se soustředila na podobu zapojení NATO v zemi po roce 2014, kdy 
skončí mise ISAF a odpovědnost za bezpečnost země přejde do rukou Afghánců. Na 
jednáních s nealiančními přispěvateli do této operace byla řešena i otázka zajištění 
udržitelnosti Afghánských národních bezpečnostních sil do budoucna a byl přijat Strategický 
plán pro Afghánistán. 

Jednání s klíčovými partnery NATO probíhalo ve dvou formátech. Se skupinou třinácti 
globálních partnerů budou diskutovány možnosti posílení spolupráce nad rámec jejich 
aktivního zapojení do operací Aliance, cílem setkání se čtyřmi aspirantskými zeměmi na 
vstup do NATO pak bude ocenění pokroku, kterého tito partneři dosáhli na své cestě 
k plnohodnotnému členství v Alianci.    

V přestávkách jednání uskutečnil ministr Schwarzenberg bilaterální setkání s ministry 
zahraničních věcí Rumunska, Marockého království, Kyrgyzstánu, Spojených arabských 
emirátů a Nového Zélandu. 
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22. 5. 2012 

Náměstek	ministra	T.	Dub	přijal	ministra	průmyslu	a	hornictví	Gabonu	

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přijal ministra průmyslu a hornictví 
Gabonské republiky Régise Immongaulta.  

 

22. 05. 2012 

Náměstek	J.	Schneider	přijal	státního	ministra	MZV	SRN	M.	G.	Linka	

Dne 22. května 2012 přijal 1. náměstek ministra – státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider státního ministra ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo 
Michaela Georga Linka, který v této funkci nahradil W. Hoyera po jeho odchodu na post 
prezidenta Evropské investiční banky.  

Cílem setkání bylo pokračovat ve spolupráci v řadě klíčových oblastí, která probíhá mezi 
oběma ministerstvy zahraničních věcí a jejich nejvyššími představiteli. Jednání bylo 
věnováno aktuálním otázkám Evropské unie, zejména jejímu dalšímu směřování, a to i v 
kontextu současné rozpočtové a dluhové krize, bezpečnostně - politickým tématům a česko-
německým vztahům.  

 

23. 5. 2012 

Dohoda	o	pracovní	dovolené	s	Korejskou	republikou	vstoupila	v	platnost	

Dne 1. června 2012 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 
Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná v Praze dne 19. prosince 2011 
(bude publikována pod č. 55/2012 Sb. m. s.).  

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 vykonávat 
pracovní činnost, 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 mladým občanům obou států za uvedených 
podmínek získání dlouhodobého víza včetně možnosti vykonávat na území druhého státu 
krátkodobá zaměstnání. 

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. 
Počáteční kvóta, tj. maximální počet osob, které mohou získat vízum podle této Dohody 
v jednom kalendářním roce, činí 300 osob s tím, že kvóta může být měněna. 

Podobné dohody o pracovní dovolené má Česká republika sjednány s Kanadou a Novým 
Zélandem. 
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24. 5. 2012   

Náměstek	ministra	J.	Schneider	se	zúčastnil	konzultací	v	Moldavsku	

Dne 24. května 2012 uskutečnil první náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník 
pro evropské záležitosti Jiří Schneider konzultace v Moldavské republice.  

Kromě setkání s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a evropské integrace 
Iurie Leancou a konzultací s jeho náměstkem Andrejem Popovem se první náměstek 
Schneider sešel s místopředsedou vlády a ministrem pro reintegraci Eugenem Carpovem a 
diskutoval s experty nevládních organizací, zabývajících se problematikou Podněstří. 

Hlavními tématy bilaterálních konzultací byly otázky politického dialogu ČR a Moldavska, 
možnosti rozvoje ekonomické spolupráce a stávající projekty českých firem, rozvojová a 
transformační spolupráce poskytovaná ČR (Moldavsko je jednou z pěti prioritních 
programových zemí bilaterální rozvojové spolupráce) a otázky spojené s Evropskou unií. 
V této oblasti první náměstek Schneider zopakoval ujištění o podpoře evropskému směřování 
Moldavska ze strany České republiky. Pozornost byla věnována i možnostem pokroku 
v otázce Podněstří. 

Konzultace proběhly v návaznosti na memorandum podepsané ministry zahraničí obou zemí 
v roce 2010 o spolupráci ministerstev zahraničních věcí v oblasti evropské integrace a též 
v roce, kdy si obě země připomínají dvacáté výročí navázání diplomatických vztahů. 

 

25. 5. 2012 

Náměstek	ministra	J.	Schneider	navštívil	Rumunsko	

1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider navštívil ve dnech 24.-25. května 
2012 Rumunsko, kde byl přijat ministrem zahraničních věcí Andreiem Margou a jednal se 
státními tajemníky MZV Luminitou Odobescu a Bogdanem Aurescu.  

Setkal se rovněž s poradcem prezidenta pro bezpečnostní otázky Iulianem Fotou. Jednání 
byla zaměřena na bilaterální otázky, přičemž zvláštní pozornost byla věnována českým 
investicím v Rumunsku a zlepšení podmínek pro rozvoj vzájemného obchodu. Diskutován 
byla i bezpečnostní problematika včetně nedávného summitu NATO v Chicagu a 
protiraketového štítu, jehož prvky budou umístěny v Rumunsku. Projednány byly rovněž 
aktuální evropské otázky, vývoj v oblasti Západního Balkánu, vztahy se zeměmi východní 
Evropy a vstup Rumunska do Schengenského prostoru. 

Jiří Schneider se zúčastnil spolu s bývalým prezidentem Rumunska Emilem Constantinescu a 
státní tajemnicí MZV Luminitou Odobescu inaugurace lipového stromořadí na počest 
Václava Havla a všech bojovníků za svobodu a demokracii v parku Izvor v blízkosti 
Parlamentního paláce. Stromy jsou darem českých firem městu Bukurešť. Vysazení lipového 
stromořadí je součástí Českého dne na Zahradnických dnech, které se konají 24. – 27. 5. 2012 
na Zemědělské uiniverzitě v Bukurešti za přispění Velvyslanectví České republiky v Bukurešti 
v rámci ekonomické diplomacie. 
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25. 5. 2012  

Konference	k	výročí	ratifikace	Úmluvy	o	ochraně	lidských	práv	a	základních	
svobod	na	MZV	

V Černínském paláci se v pátek 25. května 2012 konala konference k připomenutí dvacátého 
výročí ratifikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tehdejší Českou a 
Slovenskou Federativní Republikou. Konferenci zahájil náměstek ministra zahraničních věcí 
Vladimír Galuška.  

Ačkoli Česká republika nestála u jejího zrodu, v březnu 2012 uplynulo již 20 let od doby, kdy 
se Česká a Slovenská Federativní Republika stala uložením ratifikačních listin smluvní 
stranou této Úmluvy. Konference k dvacátému výročí ratifikace si kladla za cíl zhodnotit toto 
období z různých úhlů a zamyslet se nad některými dopady, které „život s Úmluvou“ přináší z 
pohledu českých orgánů. Mezi hosty konference byli přední odborníci na ústavní právo, 
lidská práva a fungování Evropského soudu pro lidská práva, mimo jiné soudci Jiří 
Malenovský, Karel Jungwiert, Daniel Šváby nebo současný velvyslanec ČR při Radě Evropy 
Tomáš Boček. 

 

31. 5. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	se	Skupinou	arabských	velvyslanců	

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 30. května pozvání Skupiny arabských 
velvyslanců v Praze a zúčastnil se pracovní večeře, kterou pro něj a ostatní tituláře uspořádal 
J. E. Belaid Hadjem, velvyslanec Alžírska, doyen arabské skupiny.  

Během večeře byly diskutovány aktuální regionální otázky – pan ministr znovu jednoznačně 
odsoudil nepřijatelné násilí v Sýrii a zdůraznil naši podporu Annanovu mírovému plánu. Dále 
s velvyslanci arabských zemí hovořil o blízkovýchodním mírovém procesu, situaci ohledně 
egyptských prezidentských voleb či íránských regionálních ambicích. Projednány byly také 
bilaterální otázky, především možnosti dalšího posílení vzájemné obchodní spolupráce mezi 
ČR a arabskými zeměmi. 

 

31. 5. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	přední	izraelské	a	české	vědce	

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal 31. května 
2012 čtyři izraelské laureáty Nobelovy ceny za chemii na slavnostním obědě, kterého se 
zúčastnili také přední čeští vědci.  

Prof. Aron Ciechanover, prof. Avram Herško (společně obdrželi NC v roce 2004), prof. Ada 
Jonathová (NC za rok 2009) a prof. Dan Schechtman (NC pro rok 2011) se ve dnech 30. -31. 
května zúčastnili konference pořádané Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd 
ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v Praze. 

Z českých vědců se setkání s ministrem Schwarzenbergem zúčastnili předseda Akademie věd 
ČR prof. Jiří Drahoš, bývalí předsedové AV ČR prof. Helena Illnerová, prof. Rudolf Zahradník 
a prof. Václav Pačes, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR prof. Václav Hořejší, ředitel 
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas, vědecký pracovník téhož ústavu 
Petr Cígler a Jana Humpolíčková z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. 
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Červen	2012	

1. 6. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	udělil	ceny	Gratias	Agit	2012	

1. června 2012 udělil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg dvanácti laureátům cenu Gratias Agit. Resortní ocenění ministr každoročně 
uděluje osobnostem, které se výraznou měrou podílejí na šíření dobrého jména České 
republiky v zahraničí. 

Cenu Gratias agit zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 1997 a ministr ji každoročně 
uděluje za příkladné aktivity v nevládní sféře, zaměřené na propagaci České republiky. 
Laureáty jsou čeští krajané, kteří žijí v různých částech světa a šíří věhlas své rodné země, ale 
také přátelé České republiky a význačné osobnosti, které nezištně podporují přátelské vztahy 
mezi svými zeměmi a naší vlastí. Jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé, vědci, podnikatelé, 
výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, pedagogičtí pracovníci nebo sportovci. 

Cenu tvoří plastika v podobě stylizované křišťálové zeměkoule, která je dílem akademického 
malíře Zdeňka Petra, diplom a odznak. 

Laureáti Gratias Agit 2012  

Nazmi AKIMAN, diplomat, podnikatel a předseda Česko-turecké  podnikatelské rady, 
Turecko 

Jalair Byaruuzana ALTAN-OCHIR, režisér loutkového divadla a pedagog, Mongolsko 

Sylva BERKOVÁ DE ARREDONDO, předsedkyně Českého spolku v Misiones, Argentina 

Vladimír BLÁHA, ochránce práv národnostních menšin a předseda České besedy, Bosna a 
Hercegovina 

Jiří CHMEL, signatář Charty 77 a zakladatel centra české exilové kultury ve Vídni, Rakousko 

Anna JANKŮ, zakladatelka a předsedkyně Sdružení českých žen v Káhiře, Egypt 

Eva JIŘIČNÁ, mezinárodně uznávaná česká architektka, Velká Británie 

Ladislav PAVLÍK, předseda mnichovské pobočky Československé společnosti pro vědy a 
umění, Německo 

Lucie SLAVÍKOVÁ BOUCHER, lékařka a zakladatelka České školy bez hranic, Francie 

Antonín TUČAPSKÝ, hudební skladatel, dirigent a pedagog, Velká Británie 

Natalia TUMAREC, ředitelka muzea Ivana Olbrachta v Koločavě, Ukrajina 

Ája VRZÁŇOVÁ STEINDLER, předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru 
zahraničních Čechů, USA 
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4. 6. 2012 

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	s	delegací	Národní	rady	Slovenské	
republiky	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v 
Černínském paláci delegaci Národní rady Slovenské republiky vedenou jejím předsedou 
Pavolem Paškou.  

 

6. 6. 2012 

Náměstek	ministra	T.	Dub	se	setkal	s	delegací	parlamentu	Ázerbájdžánu	

   

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub přijal 6. června delegaci ázerbájdžánského 
parlamentu vedenou Guler Ahmadovou, předsedkyní parlamentní skupiny přátel s Českou 
republikou a členkou komise pro mezinárodní a meziparlamentní vztahy.  

Jednání se týkalo bilaterálních vztahů, spolupráce v hospodářské oblasti a oblasti energetiky, 
podpory výměn studentů a mládeže. Strany si dále vyměnily názory na vízové otázky a na 
problematiku Náhorního Karabachu.  

 

8. 6. 2012 

Náměstek	ministra	J.	Schneider	navštívil	Švédsko	

První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider navštívil 7. června Švédsko.  

V rámci konzultací byl přijat ministryní pro záležitosti EU Birgittou Ohlssonovou. Dále jednal 
se svým protějškem, státním tajemníkem MZV Švédska pro zahraniční záležitosti Frankem 
Belfragem, s předsedkyní zahraničního výboru švédského parlamentu Riksdagu paní Sofií 
Arkelstenovou a se státní tajemnicí premiéra Reinfeldta paní Katarinou Areskoug 
Mascarenhasovou.  

Setkal se také s předsedou výkonné rady SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute) Göranem Lennmarkem a programovým ředitelem SIPRI Ianem Anthonym. 

Vedle možností rozvoje bilaterální spolupráce a možností spolupráce V4 a Severských zemí 
byla hlavními tématy rozhovorů se švédskými partnery zahraničně politická témata. K nim 
patřily především otázky transatlantických vztahů, bezpečnostní otázky včetně hodnocení 
vývoje v Afghánistánu, rozšíření EU, Východní partnerství, Západní Balkán, Jižní Kavkaz, 
Blízký východ. Hovořili rovněž o přípravě obou zemí na červnové zasedání Evropské rady a 
Rady pro obecné záležitosti. 

Konzultace náměstka Schneidera ve Švédsku potvrdily názorovou blízkost obou zemí v řadě 
otázek a poukázaly na potenciál vzájemné bilaterální spolupráce v oblasti politické, obchodní 
a vědecko-technologické. 
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8. 6. 2012   

Náměstek	ministra	J.	Schneider	přijal	představitele	americké	Rady	pro	
vysílání	

První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider přijal 8. června 2012 v Černínském paláci představitele americké Rady pro 
vysílání.  

Setkání potvrdilo podporu rádiu Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a podtrhlo jeho význam 
jako instituce přispívající k profesionální a vyvážené žurnalistice v mnoha zemích. Setkání se 
uskutečnilo na okraj výročního zasedání Rady vysílání, které se konalo v centrále rádia 
RFE/RL v Praze. 

 

14. 6. 2012 

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	slovenského	ministra	obrany	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 14. června 
2012 v Černínském paláci ministra obrany Slovenské republiky Martina Glváče. Předmětem 
jednání byly otázky bilaterální spolupráce a bezpečnostní problematika.  

 

15. 6. 2012 

Otevření	českého	honorárního	konzulátu	v	Botswaně			

Dne 4. června 2012 byl slavnostně otevřen honorární konzulát České republiky v Gaborone, 
hlavním městě Botswanské republiky.  

Nový honorární konzul Branko Cavrić bude pomáhat českých občanům, kteří se ocitli v tísni, 
zejména v případech onemocnění, nehody a ztráty cestovních dokladů či finančních 
prostředků. Slavnostního otevření se zúčastnila velvyslankyně ČR v Jihoafrické republice 
Blanka Fajkusová, stálý tajemník Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce 
Botswany Lapologang C. Lekoa a další hosté. 

Českou republiku a Botswanskou republiku pojí přátelské vztahy. Obě země sdílí základní 
principy zahraniční politiky, podporují dodržování lidských práv a demokratické principy. 
Úspěšně spolupracují v mezinárodních organizacích, např. v Radě pro lidská práva, jejímž 
jsou členy. Díky bezvízovému styku míří do Botswany také stále větší počet českých turistů. 

V České republice studuje na lékařských fakultách okolo stovky botswanských mediků, a to 
plně na náklady své vlády. Právě podpora rozvoje spolupráce v oblasti vysokého školství a 
ekonomické spolupráce, např. v sektoru energetiky, dopravy, důlního, sklářského, 
kožedělného průmyslu a cestovního ruchu, budou patřit mezi další priority působení 
honorárního konzulátu. 

První kontakty mezi příslušníky obou národů se datují již do druhé poloviny 19. století, kdy 
území dnešní Botswany navštívil český cestovatel a vědec Emil Holub. V 70. a 80. letech 19. 
století zde strávil delší dobu, setkal se náčelníky a získal cenný historický a etnografický 
materiál, díky němuž máme možnost porozumět historii této země. 
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15. 6. 2012  

Náměstek	J.	Schneider	přijal	velvyslance	zemí	EU	

První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a tajemník pro evropské záležitosti Jiří 
Schneider přijal v Černínském paláci velvyslance zemí EU akreditované v ČR.  

 

18. 6. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	saského	premiéra	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal v 
Černínském paláci 18. června 2012 k pracovnímu obědu ministerského předsedu Svobodného 
státu Sasko Stanislawa Tillicha.  

Saský premiér přijel do ČR u příležitosti slavnostního otevření Kontaktní kanceláře 
Svobodného státu Sasko v Praze. 

Saská kancelář bude symbolicky sídlit v budově Lužického semináře na Malé Straně, který je 
úzce spjat s historií Lužice a Lužických Srbů, slovanské menšiny, která žije na území 
současného Saska. 

 

19. 6. 2012   

Obchodní	seminář	„ČR	–	Brazílie	–	možnosti	spolupráce“	na	MZV	

Dne 19. června 2012 se v Černínském paláci uskutečnil seminář „Česká republika – Brazílie – 
možnosti spolupráce“, který pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Česko-brazilská 
obchodní komora. Cílem semináře bylo zhodnocení česko-brazilských ekonomických vztahů 
a perspektiva jejich dalšího rozvoje. Diskutovalo se o právních aspektech podnikání v zemi, o 
logistických výzvách přepravy zboží a o konkrétních zkušenostech českých podnikatelů.  

Účastníky semináře z více jak šedesátky českých firem, podnikatelských a státních organizací 
přivítal v sídle MZV náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub, který ve svém projevu 
zdůraznil nutnost diversifikace českého exportu:  „V minulém roce směřovalo 83% našich 
vývozů do zemí Evropské unie, zatímco do Latinské Ameriky pouze 0,75%. Na jedné straně je 
pochopitelné, že české podniky hledají odbytiště v relativně blízkém okolí, zatímco teritoria 
vzdálená geograficky, jazykově a mentalitou jsou pro ně příliš velkým rizikem. Nicméně 
zkušenosti řady firem, které se nebály riskovat a byly úspěšné, by pro ně měly být vzorem, že 
je možno uspět i v náročných mimoevropských teritoriích, Brazílie je dobrým příkladem.“ 

Brazílie je pro Českou republiku nejdůležitějším obchodním partnerem v Latinské Americe. 
Mezi léty 2005 a 2011 vzrostl český export do Brazílie o 134%, brazilský export do ČR pak 
zaznamenal nárůst o 75% za stejné období. Přesto doposud Brazílie zaujímá „pouze“ 34. 
místo v žebříčku zemí českého exportu. 

Brazílie jako nejsilnější latinsko-americká ekonomika představuje řadu příležitostí pro české 
investory a firmy. Vedle standardní spolupráce v  sektorech jako zemědělství, ochrana 
životního prostředí, letecký a obranný průmysl, automobilový průmysl, energetika, železniční 
doprava a vědecko-technická spolupráce, se dnes nabízí unikátní příležitosti spojené 
s mimořádnými sportovními akcemi, které bude Brazílie v blízké době hostit.  Ať už je to 
Mistrovství světa ve fotbale v roce 2014 nebo Letní olympijské hry v roce 2016. Není pochyb o 
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tom, že příprava těchto svátků světového sportu si vyžádá rozsáhlé projekty infrastruktury a 
české firmy v této oblasti rozhodně mají co nabídnout. 

MZV ČR konkrétně Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu ve 
spolupráci se zastupitelskými úřady ČR již po několik let připravuje projekty na podporu 
ekonomické diplomacie. Pozornost je upřena také na Brazílii, kde se například v loňském 
roce realizoval projekt „České technologie pro životní prostředí v Brazílii“. Na rok 2012 se 
připravují dva projekty: „České dny v Sao Paulo“, zaměřené na prezentaci sklářského a 
pivovarnického průmyslu a „Česká účast na veletrhu železničního dodavatelského průmyslu“. 
Pozvánka k aktivní účasti českých firem na výše uvedených akcích zazněla také při dnešním 
semináři k obchodním příležitostem v Brazílii. 

 

19. 6. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	se	setkal	se	Skupinou	latinoamerických	
velvyslanců	(GRULAC)	

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal 19. června pozvání Skupiny 
latinoamerických velvyslanců v Praze a zúčastnil se pracovního oběda, který na jeho počest 
uspořádal J. E. José Luis BERNAL RODRÍGUEZ, velvyslanec Spojených států mexických, 
doyen GRULAC.  

Během oběda se hovořilo zejména o aktuálních výzvách a nových příležitostech ve 
vztazích České republiky se zeměmi Latinské Ameriky, o biregionálním partnerství na úrovni 
Evropská unie-Latinská Amerika a o nadcházejících významných setkáních na nejvyšší 
úrovni (summit Rio+20 a summit Evropská unie-Latinská Amerika), která se uskuteční právě 
v Latinské Americe. Projednány byly také bilaterální otázky, především možnosti dalšího 
posílení vzájemné hospodářské a obchodní spolupráce mezi ČR a latinskoamerickými 
zeměmi. Ministr zahraničních věcí i všichni tituláři se v rámci přátelského setkání shodli na 
vůli obou stran vzájemné vztahy prohlubovat a hledat nové oblasti, možnosti a mechanismy 
posílené spolupráce. K tomu by měla sloužit rovněž připravovaná strategie české zahraniční 
politiky vůči zemím Latinské Ameriky. 

 

21. 6. 2012   

Humanitární	pomoc	pro	obyvatelstvo	Sýrie	

Dne 20. června 2012 schválil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3,5 mil. Kč pro obyvatelstvo Sýrie.  

Pomoc určená pro lidi postižené probíhajícím konfliktem bude poskytnuta prostřednictvím 
Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), který v zemi působí ve spolupráci se Syrským 
arabským červeným půlměsícem od počátku krize.  Syrské obyvatelstvo potřebuje pomoc jak 
vzhledem k přímým dopadům konfliktu (zranění, traumatizace, ztráta přístřeší a zdrojů 
obživy), tak vzhledem k selhávající infrastruktuře (dodávky vody, elektřiny, potravin a léků). 

Česká republika již letos v březnu přispěla 3 mil. Kč na regionální plán pomoci syrským 
uprchlíkům v Jordánsku, Turecku, Libanonu a Iráku. Počátkem června se podařilo dojednat 
Společný humanitární program pomoci uvnitř Sýrie, v jehož rámci nyní ČR zasílá pomoc 
přímo dovnitř země. 
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21. 6. 2012    

Ministr	K.	Schwarzenberg	přijal	ministra	zahraničí	Belgie	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal ve čtvrtek 
21. června v Černínském paláci Didiera Reynderse, ministra zahraničních věcí Belgického 
království.  

Ministři při jednání 21. června konstatovali velmi dobré bilaterální vztahy. Obě strany mají 
zájem posílit spolupráci v oblastech vědy, školství a jaderné energetiky. Shodují se na 
nutnosti fiskální konsolidace Evropské unie a na dokončení unijního vnitřního trhu. Belgie 
zdůrazňuje potřebu federalizace Unie. Obě strany stojí o posílení spolupráce V4 – Benelux. 
Ministři diskutovali o konfliktní situaci v Sýrii, ministr Reynders zmínil belgické snahy o 
zlepšení bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo. Při debatě o Západním 
Balkánu ministr Reynders vyjádřil očekávání rychlejší integrace regionu. Při projednávání 
Východního partnerství ministr Schwarzenberg zdůraznil, že bychom měli pokračovat ve 
spolupráci s Ukrajinou. 

 

22. 6. 2012  

Pracovní	snídaně	náměstka	ministra	T.	Duba	s	podnikateli	s	exportními	
zájmy	v	Malajsii	

V pátek dne 22. června 2012 se uskutečnila v Černínském paláci pracovní snídaně náměstka 
ministra zahraničních věcí Tomáše Duba za přítomnosti dvou desítek českých firem, které 
vyváží nebo mají potenciál a zájem vyvážet do Malajsie.  

Na pracovní snídaně si zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a čeští podnikatelé 
vyměnili poznatky a zkušenosti z již existující spolupráce mezi podnikateli a zastupitelským 
úřadem v Malajsii. Vyzdvižen byl trvající zájem ministerstva o usnadnění exportu a 
zprostředkování obchodních kontaktů mezi Malajsií a Českou republikou. Během pracovní 
snídaně se zástupci ministerstva a podnikatelé shodli na prohloubení přímé spolupráce a 
zintenzivnění podpory firem v perspektivních oblastech vzájemného obchodu a dále 
výzkumu, vývoje a vzdělání.  

Zúčastněné firmy se rekrutovaly z různých oborů činností, jako jsou environmentální 
technologie, zdravotnická technika a prostředky, letecká a obranná technika, průmyslová 
automatizace, dopravní systémy, energetika a potravinářské výrobky aj. Za všechny je možno 
jmenovat Vítkovice a.s. – výrobce strojírenských a environmentálních technologií, LINET – 
úspěšného exportéra nemocničních lůžek, ATX Automation – dodavatele průmyslové 
automatizace, ELDIS – výrobce telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, MAVEL – 
exportéra malých vodních elektráren 

 

22. 6. 2012  

Ministr	K.	Schwarzenberg	v	Černé	Hoře	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil na 
pozvání černohorské strany ve dnech 21. – 22. června 2012 oficiální návštěvu Republiky 
Černá Hora  
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V rámci své návštěvy se ministr Schwarzenberg setkal s Milanem Roćenem, ministrem 
zahraničních věcí a evropské integrace Černé Hory a Rankem Krivokapićem, předsedou 
Parlamentu Černé Hory. 

Hlavním cílem vzájemných rozhovorů bylo získání informací o černohorském pokroku v 
procesu euroatlantické integrace a o možnostech prosazování otázek spojených se zahájením 
přístupových rozhovorů mezi Černou Horou a EU. Návštěva byla rovněž příležitostí k posílení 
česko-černohorských vztahů, výměně názorů na bilaterální otázky, na politickou situaci 
v regionu a k podpoře českých podnikatelských projektů v Černé Hoře a vzájemného obchodu 
obou zemí. 

V rámci návštěvy byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o 
spolupráci v boji proti trestné činnosti. Cílem podpisu této prezidentské smlouvy je 
poskytnout potřebný právní rámec pro spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné 
činnosti. 

 

22. 6. 2012   

Humanitární	pomoc	pro	Mali	a	Guineu	

Dne 21. června 2012 schválil první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg poskytnutí humanitární pomoci Mali a Guineji v souvislosti se současnou 
kritickou humanitární situací v zemích západní Afriky.  

Do Mali budou poskytnuty 2 mil. Kč na okamžitou potravinovou pomoc prostřednictvím 
Charity ČR. Do Guineje budou poskytnuty rovněž 2 mil. Kč na zajištění základní zdravotní a 
nutriční péče se zaměřením na malé děti a těhotné i kojící ženy. Pomoc zajistí organizace 
Lékaři bez hranic. 

 

28. 6. 2012    

Prezentace	obchodních	příležitostí	v	Západní	Austrálii	na	MZV	

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sydney a 
Svazem průmyslu a dopravy uspořádalo jako doplňkovou akci k pravidelnému setkání 
ekonomických diplomatů s českými exportéry seminář pro české podniky o obchodních 
příležitostech v Západní Austrálii.  

V úvodu setkání, které se uskutečnilo v Kongresovém centru Praha ve čtvrtek 28. června, 
vystoupil vrchní ředitel Sekce ekonomické Ivan Jukl, který ve svém projevu představil českým 
firmám ekonomický potenciál Austrálie, shrnul hlavní trendy hospodářského vývoje a 
zdůraznil nevyužité možnosti pro český vývoz. Hlavním hostem a vystupujícím byl na 
semináři Kevin Skipworth CVO, vedoucí zastoupení vlády Západní Austrálie v Londýně, který 
představil českým firmám méně známý australský svazový stát, jenž díky svému 
surovinovému bohatství zažívá nesmírně dynamický hospodářský růst. Ve svém vystoupení 
se soustředil na investiční a vývozní příležitosti pro zahraniční firmy v klíčových sektorech 
domácí ekonomiky – těžba, stavebnictví, cestovní ruch, inovace (zejména biotechnologie). 
Zároveň připomenul, že tento stát se podílí 46% na australském exportu, díky komoditám 
jako železná ruda, ropa a zemní plyn, nikl, zlato a hliník. Silné obchodní vazby rozvíjí 
s asijskými sousedy zejména Čínou a Japonskem. Západní Austrálie je cílem mnoha 
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investorů, rozsáhlé projekty se soustředí na rozvoj těžby nerostů, ropy a zemního plynu, LNG 
a nutné infrastruktury. 

Semináře se zúčastnily české firmy zaměřené jak na tradiční, tak i  inovativní technologie pro 
těžbu surovin a navazující obory. Firmy mohly navázat přímý kontakt se zástupci Západní 
Austrálie, přičemž vzhledem k mimořádnému zájmu o tuto destinaci uvažuje Ministerstvo 
zahraničních věcí ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy o uspořádání podnikatelské 
mise. 

 

28. 6. 2012  

Náměstek	ministra	T.	Dub	přijal	poradce	prezidenta	Obamy		

Dne 28. června 2012 přijal náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub vědeckého 
poradce prezidenta Obamy a ředitele Kanceláře pro politiky ve vědě a technologiích Bílého 
domu, Johna D. Holdrena.  

Přijetí se konalo v rámci dvoudenní návštěvy J. Holdrena v České republice, kde se setká 
s vládní Radou pro vědu, výzkum a inovace, představiteli zainteresovaných resortů a též 
zástupci akademické a výzkumné obce. Tato návštěva je výrazem nové dynamiky ve vědecko-
technické spolupráci mezi oběma zeměmi. 

John Holdren tlumočil postoj Obamovy administrativy, že USA musejí spolupracovat ve 
výzkumu a vývoji nových technologií s ostatními zeměmi, neboť „výzvy jsou příliš velké a 
prostředky příliš omezené“. USA považují ČR za zemi s vysokou úrovní jak ve vědě, tak ve 
vzdělávání, včetně technického. Oceňují iniciativní přístup české strany, který byl 
manifestován během velké česko-americké konference Exploring the Innovation Oportunity, 
která se konala v březnu v Praze. Za důležitou považují rozvíjející se spolupráci v civilním 
jaderném výzkumu. 

Náměstek Dub vysvětlil, jak velkou roli má věda a výzkum při prosazování ekonomických 
zájmů naší země v globalizovaném světě. Jsme si vědomi, že bez vývoje nových technologií 
naše země nebude dlouhodobě konkurenceschopná. Připomněl též tradici české vědy a zmínil 
příklady vynikajících výsledků. 

Debata se věnovala vznikajícím centrům excelentního výzkumu a velkým výzkumným 
infrastrukturám na českém území. Obě strany též diskutovaly omezení, která brání využití 
existujícího potenciálu: zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie MZV Petr Kaiser uvedl, že 
česká strana potřebuje zpružnit svou legislativu tak, aby odpovídala potřebám navazování 
mezinárodní spolupráce. Pro intenzivnější spolupráci bude vhodné zkvalitnit výměnu 
informací o probíhajících projektech. Je též žádoucí plně využít platných bilaterálních dohod. 
Pro ČR bude cenná výměna zkušeností s komerčním využitím výzkumu. Na závěr se obě 
strany ujistily o vůli pokračovat v započatém dialogu. 

 

29. 6. 2012 

Asociační	dohoda	mezi	EU	a	Střední	Amerikou	

Dne 29. června 2012 Evropská unie a země Střední Ameriky (Guatemala, Salvador, 
Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama) slavnostně podepsaly dlouho vyjednávanou 
asociační dohodu.  
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K podpisu dokumentu došlo v honduraské Tegucigalpě během setkání prezidentů 
středoamerického integračního uskupení SICA, přičemž EU reprezentoval komisař pro 
obchod Karel De Gucht. 

Asociační dohoda jako taková je postavena na třech pilířích – politickém dialogu, spolupráci 
a obchodu. Ustanovení dohody týkající se volného obchodu by měla vstoupit v platnost 
nejpozději na počátku příštího roku, zatímco dohoda jako celek až po skončení ratifikačního 
procesu. 

 

29. 6. 2012   

Ministr	K.	Schwarzenberg	v	Maroku	

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg vykonal dne 
28. 6. pracovní návštěvu Marockého království.  

V rámci své návštěvy jednal se svým marockým protějškem, ministrem zahraničních věc í  a 
spolupráce Saad Dine Othmanim, a předsedou vlády Maroka Abdelilahem Benkiranem. 
Předmětem jednání byl rozvoj bilaterálních vztahů, zejména podpora vzájemných 
obchodních kontaktů, včetně chystané podnikatelské mise do Maroka, a připravovaná 
návštěva předsedy vlády Benkirana v ČR. Ministr Schwarzenberg se rovněž poklonil památce 
králů Mohammeda V. a Hassana II. v královském mauzoleu v Rabatu. 

 

29. 6. 2012 

Konference	ekonomických	radů	

Ve dnech 25. června až 29. června 2012 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Konferenci ekonomických radů, tedy diplomatů, kteří se na zastupitelských úřadech České 
republiky zabývají podporou českých ekonomických zájmů v zahraničí. Konference se vedle 
diplomatů reprezentujících ČR v 88 zemích světa zúčastnili rovněž zástupci hospodářských 
komor, podnikatelských svazů a asociací i českých exportních firem.  

 

29. 6. 2012  

Seminář	„Export	–	záchranná	brzda	v	krizi“	

V pátek 29. 6. 2012 se v rámci doplňkového programu Konference ekonomických radů 
uskutečnil celodenní seminář „Export- záchranná brzda v krizi“. V prostorách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ji ve spolupráci s MZV ČR uspořádala Unie malých a středních 
podniků (SME Union).  

Konferenci zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub, kterého poté u 
řečnického pultu vystřídal generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra. Dále 
vystoupili zástupce Hospodářské komory Jiří Hansl, výkonný ředitel Czech ICT Alliance 
Michal Zálešák a ekonomičtí radové ze zastupitelských úřadů ČR v Moskvě, Kyjevě, Minsku, 
Pekingu, Vídni, Bělehradu a Hanoji. 

V odpoledním bloku probíhaly konzultace několika desítek diplomatů s představiteli českých 
firem. O konferenci projevilo zájem bezmála 100 malých a středních firem. Pozornost 
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účastníků se soustředila na země regionu SNS zejména na Rusko, Kazachstán, Ukrajinu a 
Bělorusko. 

Tato unikátní akce se konala vůbec poprvé a impulsem jejího konání byla právě přítomnost 
českých ekonomických diplomatů zatupujících zájmy ČR ve světě, kteří přicestovali do Prahy 
na každoroční konferenci. 

Nečekaně vysoký zájem ze strany českých firem vyústil v předběžný příslib zorganizovat 
podobnou akci ve spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Unií malých a 
středních podniků i v příštím roce. Za pozornost podle účastníků stojí i možnost budoucí 
spolupráce při přípravě podnikatelských misí, které by doprovázely představitele MZV ČR 
 věcí při pracovních cestách do zahraničí. 

 

29. 6. 2012  

Obchodní	dohoda	mezi	EU	a	Kolumbií	a	Peru	

Dne 26. června 2012 v odpoledních hodinách byla v Bruselu slavnostně podepsána 
Mnohostranná obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru.  

Tato dohoda je založena na liberalizaci obchodu se zbožím a službami, investic, a dalších 
oblastí, čímž umožní další rozvoj vzájemné obchodní, ekonomické a investiční spolupráce. 
Několikaletá jednání byla ukončena na summitu EU - Latinská Amerika a Karibik v květnu 
roku 2010 a po dvou letech formálních úprav textů a překladů došlo konečně k jejímu 
podpisu. 
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Čeští	zástupci	v	evropských	strukturách	

Duben	2012	

3. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	navštívil	Ázerbajdžán	

Eurokomisař Š. Füle navštívil v pondělí a úterý Ázerbajdžan. Účelem návštěvy bylo posílení 
bilaterální spolupráce v rámci evropské sousedské politiiky a v rámci Východního partnerství. 
V Baku se setkal se s prezidentem Ilhamem Alijevem, předsedou parlamentu Ogtazem 
Asadovem, ministrem zahraničí Elmarem Mammadyarovem a dalšími členy vlády.   

 

13. 4. 2012  

Europoslanec	J.	Havel	interpeloval	eurokomisaře	Andora	a	Hahna	ve	věci	
čerpání	strukturálních	fondů	

Viníkem zásadních problémů s čerpáním stamiliard korun z fondů Evropské unie na rozvoj 
infrastruktury, školství a dalších oblastí je pravicová vláda Petra Nečase. Potvrdili to shodně 
oba dva komisaři EU Andor a Hahn, odpovědní za čerpání strukturálních evropských fondů, 
mj. v odpovědi na interpelaci poslance Evropského parlamentu Jiřího Havla.  

„Česká vláda, která léta prohlašovala, že žádné problémy fakticky nejsou a zprávy o potížích 
jsou jen věčnou opoziční písničkou, tak vědomě zamlčovaly závažné problémy a bohužel také 
nebyla schopná připravit taková opatření, která by dramatickou situaci změnila,“ uvedl Jiří 
Havel, poslanec EU. 

Komisař Andor ve své odpovědi uvedl: „Za fungování řídících a kontrolních systémů 
operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ jsou odpovědné české úřady. 
Nedávný audit Komise zjistil významné nedostatky ve fungování těchto systémů. K nápravě 
zjištěných nedostatků musí být proto co nejdříve provedena opatření, která pravděpodobně 
zahrnou finanční opravy. Jedině poté může dojít k obnovení plateb.“ V dalším komentáři se 
konstatuje, že 1. března Komise obdržela českou odpověď a nyní zkoumá, zdali jsou uvedené 
kroky dostačující k obnovení plateb. 

Andorova kritika české strany je tvrdá, doslova stejná jako nedávné vyjádření komisaře 
Hahna. Jde o společný závěr Evropské komise: „Hlavní nedostatky se týkají fungování 
řídicích a kontrolních systémů, uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
celkové administrativní kapacity pro realizaci činností ve vztahu ke strukturálnímu fondu. 
Další problémy se týkají výběru projektů a politického zasahování do procesu technické 
realizace projektů.“ 

Na otázku, zdali je čerpání v jeho působnosti ohroženo, říká komisař diplomaticky: 
„Nepředpokládají se významné problémy ve včasném provádění dvou ze tří českých 
operačních programů (OP) čerpajících z Evropského sociálního fondu. Více je však ohroženo 
čerpání z OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, zejména pro rok 2013, kdy je nutné 
certifikovat vysoké částky k dosažení souladu s pravidlem N+3/N+2. Požadavkem k zajištění 
plného čerpání je hladká realizace projektů přímo na místě.“ Přeloženo do běžného českého 
jazyka to znamená, že vyčerpání prostředků v resortu školství se už moc nevěří. 
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17. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	ministrem	zahraničí	BaH	

Eurokomisař Š. Füle se v Bruselu setkal s ministrem zahraničí BaH Zlatkem Lagumdžijem, 
aby spolu prodiskutovali pokroky BaH v integračním procesu.   "I have welcomed a number 
of recent positive developments including the adoption of the state aid and census laws which 
are crucial steps for progress on Bosnia and Herzegovina's European path. However there are 
still outstanding issues which require further efforts," řekl komisař Füle po setkání. 

 

17. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	chorvatským	vicepremiérem	

Eurokomisař Š. Füle se setkal v Bruselu s vicepremiérem Chorvatska Nevenem Mimicou, aby 
spolu prodiskutovali finální kroky před chorvatským vstupem do EU. „We expressed our 
common commitment to a successful and well-prepared accession on 1 July 2013. I am 
encouraged by the fact that overall Croatia has continued to make progress in its 
preparations for membership since the closure of accession negotiations in June 2011. Our 
discussions focussed on the upcoming regular monitoring by the Commission. We discussed 
in particular issues identified in the chapters on competition policy, judiciary and 
fundamental rights as well as justice, freedom and security", řekl komisař Füle po jednání.  

 

19. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	členskou	tureckého	parlamentu	

Komisař Š. Füle se ve Strasbourgu ve středu setkal s Leylou Zana, laureátkou ceny „European 
Parliament's Sakharov Prize Laureate for Freedom of Thought“ a nezávislou členkou 
tureckého parlamentu. Po setkání řekl:  "I have appreciated the opportunity to talk to Ms 
Zana. We had a fruitful exchange of views on the constitutional reform, human rights, 
freedom of expression and protection of minorities in Turkey.  I underlined that we expect 
the new civilian Constitution to provide a basis for further progress regarding the respect for 
fundamental rights and freedoms in Turkey. All political parties and sections of society are 
called upon to contribute constructively to the on-going work on the constitution. I also 
stressed that we sincerely hope that the Constitution will provide a useful and sustainable 
framework for further work on the democratic opening, in particular addressing the Kurdish 
issue.“ 

 

19. 4. 2012 

Europoslanec	M.	Cabrnoch	předložil	zprávu	EP	o	lepší	koordinaci	sociálních	
systémů	

Lidé podnikající ve více členských státech EU nepřijdou o dávky sociálního zabezpečení ani 
nebudou muset platit dvojí příspěvky. Evropský parlament přijal zprávu europoslance Milana 
Cabrnocha (ODS), která modernizuje a posiluje koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
sedmadvacítky. Jde přitom o legislativní nařízení, tedy o významnou právní normu, jaká se k 
poslancům z menších a nových členských států dostane jen zřídka. 
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„Jde skutečně hlavně o koordinaci tam, kde je to potřeba, nikoli o harmonizaci sociálních 
politik,“ vysvětluje Milan Cabrnoch. „Pracovní trh se rychle mění a lidé se za prací stěhují. 
Evropský soudní dvůr se musel v poslední době zabývat řadou nesrovnalostí nebo dokonce 
nespravedlností. Hlavním cílem nového nařízení bylo proto zajistit, aby pracovníci migrující v 
rámci EU byli za všech okolností pokryti systémem sociálního zabezpečení – se všemi právy i 
povinnostmi – a aby nebyli nuceni platit příspěvky ve dvou zemích zároveň.“ 

 

20. 4. 2012 

Europoslanci	ODS	naléhají	na	polské	kolegy,	aby	podpořili	výměnu	
informací	o	nebezpečných	potravinách	

Poslanecký klub ODS se obrací na všechny polské poslance Evropského parlamentu s 
naléhavou žádostí o podporu předávání informací vztahujícím se k bezpečnosti potravin. 

"Z veřejných zdrojů máme mnoho informací o tom, že některé polské podniky použily pro 
výrobu potravin suroviny, které nejsou pro výrobu potravin vhodné," uvedl v dopise 
europoslanec Milan Cabrnoch, který zastupuje Českou republiku ve výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 

 Polská vláda má údajně seznam výrobců, kteří nevhodné suroviny použili, ale odmítá tento 
seznam poskytnout vládě České republiky. Taková porucha komunikace je v zásadním 
rozporu s principy bezpečnosti potravin na společném trhu EU. V důsledku vede k obavám 
českých spotřebitelů kupovat veškeré potraviny polské produkce a poškozuje všechny polské 
výrobce potravin. 

 Europoslanci ODS žádají své polské kolegyně a kolegy, aby předání konkrétních informací 
mezi polskou a českou vládou podpořili. Otevřená komunikace a bezodkladné předání 
informací o nebezpečných potravinách je nezbytnou podmínkou vzájemné důvěry. Je v zájmu 
českých spotřebitelů i v zájmu polských výrobců potravin. 

 

20. 4. 2012 

Harmonizace	podnikových	daní	a	uhlíková	daň	poškodí	Českou	republiku	i	
konkurenceschopnost	Evropy	

Harmonizace podnikových daní a uhlíková daň. Dvě opatření, která schválil Evropský 
parlament, mají z hlediska České republiky jednoznačně negativní dopady: zdražení 
podnikání, zvýšení daní, další zdražení energií a propad na příjmové straně státního 
rozpočtu. 

Směrnice o tzv. Společném konsolidovaném základu daně právnických osob (CCCTB, 
Common Consolidated Corporate Tax Base) má zavést jednotný výpočet daňového základu 
společností, které podnikají ve více členských státech sedmadvacítky. Ve společném základu 
by firmy zohlednily počet zaměstnanců, příjmy a aktiva a základ by byl následně alokován 
mezi země podnikání. Tento "osmadvacátý daňový režim EU" by měl být během příštích pěti 
let povinný pro všechny evropské firmy. Ze stanovisek českých a evropských podnikatelů ale 
jasně vyplývá, že zavedení CCCTB by mělo smysl jen tehdy, pokud by byl tento režim pro 
firmy i státy volitelný. 
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 "Za prvé: EU má jisté pravomoci v oblasti nepřímých daní, ale CCCTB je pokusem o zásah do 
práva suverénních států stanovovat a vybírat přímé daně," argumentuje mluvčí ODS pro 
hospodářské a měnové záležitosti Ivo Strejček. "Za druhé, CCCTB je pouze předehrou k 
harmonizaci daňových sazeb a tedy k likvidaci daňové konkurence a vynucenému zvýšení 
daní v České republice. Musíme si uvědomit, že pro Českou republiku je - i vzhledem ke 
geografickým podmínkám - hlavním nástrojem podpory podnikání a investic právě nízká 
podniková daň. Nesmíme se o tuto výhodu nechat připravit státy, kde je podnikání drahé. Za 
třetí: zavedení CCCTB by u nás znamenalo především obrovské administrativní náklady a 
okamžitý výpadek ve výběru podnikových daní do státního rozpočtu." 

Evropský parlament také schválil zprávu o zdanění energetických produktů a elektřiny, která 
požaduje, aby se do zdanění těchto produktů zásadním způsobem promítly emise CO2, v 
podobě povinné minimální sazby 20 eur za tunu.  

"Většině europoslanců je jedno, že krizí trpí podniky i občané, a chtějí jim ještě více prodražit 
energie a palivo. Něco takového zásadně odmítáme," řekl po hlasování Ivo Strejček. "Pikantní 
také je, že oranžový Senát tyto návrhy ve svém usnesení označil za škodlivé pro Českou 
republiku, ale sociální demokraté je v Evropském parlamentu jednomyslně podpořili." 

 

24. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	pochválil	pokroky	Chorvatska	v	přístupovém	procesu	k	
EU	

Eurokomisař Š. Füle na tiskové konferenci po přijení monitorovací zprávy ohledně 
Chorvatska Evropskou komisí ocenil pokroky, které Chorvatsko udělalo v přístupovém 
procesu. Monitorovací zpráva zahrnujeo období od září 2011 do února 2012.  Ve většině 
kapitol je připravenost k členství dobrá, v omezeném počtu záležitostí jsou třeba další 
pokroky. Komisař Füle k tomu dodal: “The report shows that Croatia is on track. I am 
convinced that Zagreb will take all the final steps necessary to ensure that the country is fully 
prepared for membership. We want Croatia to be a success story for EU enlargement and we 
will continue closely monitoring its progress up to the date of accession. Although in the final 
stage before entry into the European Union, Croatia’s hard work in credibly preparing for 
membership did not end with the signature of the Accession Treaty last December. It 
continues right up until the date of entry in July 2013. This is a joint endeavour, important 
both for the Union and for Croatia.”  

 

25. 4. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	prvním	místopředsedou	vlády	Ukrajiny		

Eurokomisař Š. Füle se setkal s prvním místopředsedou vlády Ukrajiny Valerijem 
Choroškovským. Komisař Füle se velmi zajímal o léčbu expremiérky Julie Tymošenkové a 
trval na tom, aby ukrajinské úřady vysvětlily, co se stalo během převozu paní Tymošenkové 
z vězení do nemocnice 20. 4. a v dalších dnech. Komisař připomněl vicepremiérovi, že je pro 
Ukrajinu zásadní ukázat, že respektuje právo a demokratické hodnoty a odstranit 
pochybnosti o politické motivaci procesu. 

Zároveň spolu komisař EU a vicepremiér Ukrajiny krátce probrali vývoj ukrajinsko-
ervopských vztahů. 
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25. 4. 2012 

Europoslanec	O.	Vlasák	kritizoval	EK,	která	požaduje	rozpočtové	škrty,	
sama	je	však	nedokáže	

Pokus Evropské komise zvýšit evropský rozpočet v době, kdy členské státy musí své rozpočty 
krátit, vypadá na první pohled jako arogantní troufalost. Přestože se Komise snaží šetřit, 
škrty jsou spíše kosmetické. Pravicová Komise se tak ocitla ve vlastní pasti, když navrhované 
navýšení představuje do značné míry hlavně růst výdajů na krytí závazků z minulosti, a to 
zejména v oblasti infrastrukturních projektů financovaných z evropských fondů.  

Členské státy, které však musí počítat každé euro, s takovým navýšením pravděpodobně 
nebudou souhlasit. Lze proto očekávat, že výsledný rozpočet bude mít realističtější podobu.  
 Již v úterý (24. 4.) agentura Reuters zveřejnila informace o tom, že Evropská komise navrhne 
zvýšit rozpočet Evropské unie na rok 2013 o 6,8 procenta. Když dnes dopoledne sedmadvacet 
komisařů odsouhlasilo pro příští rok návrh rozpočtu ve výši 138 miliard eur (to je 3,45 
bilionu korun), tedy přesně tak, jak agentura Reuters tvrdila, nebylo to pro nikoho zas až tak 
velké překvapení. 
Přestože v době rozpočtových škrtů Komise navrhuje poměrně výrazné navýšení evropského 
rozpočtu, pokouší se také šetřit. Plní například dřívější cíl snižovat výdaje na úředníky o 
jedno procento tak, aby během pěti let došlo k pětiprocentnímu krácení. Nárůst svého 
administrativního rozpočtu navrhuje také „jen“ zhruba o dvě procenta, tedy na úrovni inflace. 
Evropské instituce jsou obecně ve škrtech velmi opatrné. Když jsme na předsednictvu 
Evropského parlamentu nedávno hlasovali o rozpočtu, nikdo nebyl ochoten výrazněji 
omezovat výdaje. Já jsem prosazoval absolutní zmrazení výdajů, ale se svým názorem jsem 
byl zcela v menšině. Při sestavování rozpočtu navíc na Komisi dopadl vlastní bič v podobě 
financování závazků u realizovaných evropských projektů. V příštím roce totiž dojde k 
souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011, což bude znamenat 
dvojnásobný nápor na výdaje. 

 Naštěstí se jedná jen o návrh, který bude schvalovat Evropská komise společně se členskými 
státy. A ty se již nechaly slyšet, že na takto ambiciózní (což přeloženo do češtiny znamená 
vysoký) rozpočet nekývnou. Podobně jako na domácí scéně nás tak čeká dlouhá přetahovaná 
o to, kde a kolik krátit. Jednání patrně budou trvat měsíce. Navíc nejspíš neskončí dřív, než se 
dohodneme na rozpočtovém výhledu pro roky 2014 až 2020. Výsledkem bude kompromis, 
dojde ke zvýšení rozpočtu, ale podstatně nižšímu. Jen pro připomenutí, loni Komise 
navrhovala pětiprocentní zvýšení rozpočtu a nakonec se zvýšil jen o dvě procenta. Výsledná 
čísla navíc ovlivní pravděpodobný vstup Chorvatska v červenci příštího roku, jehož dopady 
nejsou zatím v návrhu obsaženy a které se promítnou dalším zvýšením výdajů. Jedinou 
pozitivní zprávou zůstává, že evropský rozpočet musí být vždy vyrovnaný, deficit není ze 
zákona možný. Nemůže se tak stát, že by do budoucna občany členských států Evropská unie 
zatížila dalšími dluhy, se kterými musíme u nás doma bojovat. 

 

25. 4. 2012 

Europoslanec	H.	Fajmon	kritizuje	EK	za	utrácení		

Evropská komise požaduje, aby unijní rozpočet v roce 2013 utratil o sedm procent více, než v 
letošním roce. V absolutních číslech má jít o devět miliard eur. Europoslanci ODS budou i 
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letos svými hlasy podporovat rozpočet, na kterém se dohodnou premiéři v Radě EU, a nikoli 
absurdní návrh Komise. 

"Občanští demokraté v Evropském parlamentu vždy hlasují pro rozumný a úsporný rozpočet, 
proto návrh Komise ani tentokrát nepodpoříme," avizuje člen rozpočtového výboru Hynek 
Fajmon (ODS). "V době, kdy jsou členské státy nuceny - mnohdy i z Bruselu - k drastickým 
úsporám, musí i Evropská unie udělat něco, co ještě nikdy nezkusila - tedy začít šetřit a 
pečlivě zvažovat efektivitu a smysluplnost svých výdajů." 

Hynek Fajmon připomíná, že ODS v Evropském parlamentu dlouhodobě usiluje o zmrazení 
unijního rozpočtu a jeho reformu tak, aby výdaje skutečně podporovaly ekonomický růst a 
nabízely občanům přidanou hodnotu. ODS také nikdy nepodpořila navyšování poslaneckých 
náhrad nebo stovky absurdních výdajů Evropského parlamentu, jako například monstrózní 
návštěvnické centrum nebo "Dům evropské historie". Naproti tomu se ODS a jejich frakci 
Evropských konzervativců a reformistů podařilo prosadit omezení "stěhovacího cirkusu" 
mezi sídly EP v Bruselu a Štrasburku. 

"Ke zvládnutí většího objemu práce a splnění závazků nepotřebujeme více peněz, ale více 
efektivity. Místo vyhazování desítek milionů na zbytečné reklamní a propagandistické 
kampaně by měla Evropská komise usilovat o rušení zastaralých a nákladných regulací, o 
narovnání podmínek mezi zemědělci starých a nových členských států nebo o podporu méně 
rozvinutých regionů, kterým naopak hrozí ubírání prostředků," řekl Hynek Fajmon. 

 

26. 4. 2012  

Komisař	EU	Š.	Füle	se	setkal	s	premiérem	Libanonu	

Komisař EU pro rozšiřování a sousedskou politiku Š. Füle se dnes v Bruselu setkal 
s premiérem Libanonu Najibem Mikatim. Na tiskové konferenci po setkání řekl: "We have 
discussed Lebanon´s reform efforts and the EU´s assistance based on the more for more 
principle. For the EU it is important that Lebanon advances with reforms since they bring 
benefits to the people in the country and also open doors for more support and assistance 
from the EU."  

 

27. 4. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	stekal	s	prezidentem	Republiky	Moldova	

Eurokomisař Š. Füle se stekal se znovuzvoleným prezidentem Republiky Moldova. Po setkání 
na tiskové konferenci zdůraznil důležitost procesu reforem v Republice Moldova. 

"I had the pleasure to meet today Nicolae Timofti and congratulate him on his recent election 
as President of the Republic of Moldova. It was a timely, useful and encouraging meeting. We 
discussed domestic matters. In this context, we agreed that respect for the rule of law was 
fundamental. We also agreed how important it was to make all possible efforts to restore the 
cohesion of Moldovan society and to keep the reform process on track. I used the meeting as 
an opportunity to ask the President to strengthen the inclusivity of the reform process. I 
raised the issue of the withdrawal of the broadcasting license of the television channel NIT 
and underlined the importance of a pluralistic media landscape. The outstanding issues must 
be solved and same norms should apply the to all media in Moldova.“ 
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Květen	2012	

3. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	navštívil	Albánii	

Během své návštěvy Albánie eurokomisař Füle prodiskutoval pokroky v procesu reforem a 
agendě EU s albánskou stranou a také pormluvil před albánským parlamentem o důležitosti 
vstupu Albánie do EU. "Albania has an opportunity to take an important step in its EU 
accession process this year. But the pace of progress depends entirely on its performance in 
undertaking the necessary reforms," řekl eurokomisař v Tiraně. 

 

7. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	druhého	kola	přístupových	jednání	
s	FYROM	

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil druhého kola přístupových jednání s Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií (HLAD) ve Skopje. Po jednání řekl: "Together with Prime Minister 
Nicola Gruevski we looked at what concrete measures have been taken since our first session 
on 15th March and discussed the next set of issues for the coming period. Focus should now 
be on implementation of the key reforms measures by the time of the next HLAD in 
September."  

 

14. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	ministrem	zahraničí	Islandu	

Eurokomisař Š. Füle se dnes v Bruselu setkal s ministrem zahraničí Islandu Őssurem 
Skarphéðinssonem, aby spolu prodiskutovali stav přístupových jednání. Hovoři o 
nejnovějších pokrocích v přístupovém procesu. Komisař Füle připomněl, že nyní se jednání 
budou dotýkat významných kapitol jako zemědělství, rybářství, regionální politiky, 
bezpečnosti potravy, daní a životního prostředí. Komisař tyto kapitoly probere s islandskou 
stranou během své návštěvy na Islandu příští týden.  

 

15. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	schůzky	rady	pro	stabilizaci	a	přidružení	
s	Albánií	

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil schůzky rady pro stabilizaci a přidružení s Albánií. Na 
tiskové konferenci po schůzce vyzdvihl důležitost a konstruktivnost jednání, kterého se 
poprvé zúčastnil i zástupce opozice, předseda parlamentního výboru pro evropskou integraci 
pan Bushati. Komisař Füle k tomu řekl: „This is a very significant expression of the 
commitment of both the majority and the opposition to jointly work on the EU agenda. We 
acknowledged that the November 2011 political agreement reached between government and 
opposition and the resumption of the political dialogue and cooperation has paved the way 
for encouraging progress on the reform agenda."  
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16. 5. 2012 

Na	pozvání	europoslankyně	Z.	Brzobohaté	neziskové	organizace	jednaly	v	
Bruselu	

K pracovní návštěvě evropských institucí v Bruselu pozvala zástupce neziskových organizací z 
celé České republiky europoslankyně Zuzana Brzobohatá ve dnech 7. – 10. května. Za 
Pardubický kraj se akce, organizované Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace, zúčastnili radní Pardubického kraje Pavel Šotola a Jana Machová, 
ředitelka neziskové organizace Koalice nevládek Pardubicka. 

Neziskové organizace v Bruselu čekal bohatý pracovní program. Jejich zástupci navštívili 
Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a zúčastnili se konference s 
názvem Civil Society Day. Nechybělo ani pracovní jednání se zástupkyní stálého zastoupení 
Pardubického kraje v Bruselu Karolínou Brennerovou a na programu byla také podnětná 
diskuse s velvyslankyní Milenou Vicenovou a jejími kolegy. Probírala se celá škála 
nejrůznějších témat, z nichž nejvyšší prioritu měly dotační možnosti pro neziskový sektor v 
dalším programovacím období.  

 

17. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	tureckým	ministrem	pro	evropské	
záležitosti	

Eurokomisař Š. Füle se v Ankaře setkal s tureckým ministrem pro evropské záležitosti a 
šéfem vyjednavačů Egemenem Bağışem. Toto setkání mělo za účel rozproudit znovu 
integrační proces Turecka po období stagnace.  

 

23. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	ocenil	pokroky	Černé	Hory	v	přístupovém	procesu	

The European Commission has today adopted the report on Montenegro's progress in the 
implementation of reforms necessary to start negotiations of the EU membership.  The 
European Commission concludes that Montenegro has made further progress in the areas of 
rule of law and fundamental rights, including in the fight against corruption and organised 
crime. Given the degree of compliance with membership criteria, the Commission reiterates 
its recommendation that accession negotiations with Montenegro be opened in June. “This 
report shows that Montenegro is on track and ready to start accession negotiations in June," 
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle said. 
"Montenegro is a very good example of how EU enlargement policy can transform societies 
and stimulate reforms needed to achieve European standards in all areas of life. Building on 
the progress achieved to date, the good work needs to continue. I hope that today's report will 
provide further momentum for Montenegro to step up its efforts toward European 
integration", he added. 
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25. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	na	návštěvě	Islandu	

Hlavními tématy dvoudenní návštěvy eurokomisaře pro rozšíření a sousedskou politiku Š. 
Füleho na Islandu byly další kroky v přístupovém procesu.  Návštěva eurokomisaře se 
odehrála v době, kdy islandský parlament hlasoval o referendu o pokračování přístupových 
jednání. Eurokomisař po rozhodnutí Islandského parlamentu neuskutečnit referendum v této 
chvíli pro media řekl: "Iceland's fate is in its own hands and Iceland decided to maintain its 
move towards the EU," He pointed out that he was generally in favour of a referendum but 
the work of those ones involved in negotiating Iceland's accession should also be respected 
and a referendum should be held once there is an offer of the accession on the table. He 
stressed that such an offer would take into account Iceland's specificities and would respect 
its identity and heritage while fully respecting the principles of the EU aquis. 

 

29. 5. 2012 

IDU	se	rozrůstá	o	Evropské	konzervativce	a	reformisty	

Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) byla v úterý přijata za člena 
Mezinárodní demokratické unie (IDU). Stala se tak druhou evropskou nadnárodní politickou 
silou v IDU po Evropské lidové straně (EPP). AECR tak také získala křeslo v předsednictvu 
IDU. 

"Naše členství v IDU je dalším důkazem rostoucí legitimity a významu eurorealistického 
názorového proudu na mezinárodní scéně," řekl předseda AECR, český europoslanec Jan 
Zahradil. 

IDU je nejpočetnější světová organizace pravicových a pravostředových stran a politických 
organizací ze všech kontinentů. Jejím předsedou je bývalý australský premiér John Howard a 
jediným individuálním členem z České republiky je Občanská demokratická strana. Premiér 
Petr Nečas je od loňského roku jedním z místopředsedů IDU. 

Aliance  evropských konzervativců a reformistů (AECR) vznikla v roce 2009 jako zastřešující 
organizace eurorealistických politických stran, která nabízí alternativu k evropskému 
federalismu, představovanému právě eurolidovci.  

 

30. 5. 2012 

Europoslanci	kritizovali	Komisi	kvůli	kanadským	vízům		

Poslanci Evropského parlamentu během plenárního zasedání 21. - 24. května odsoudili 
přetrvávající vízovou povinnost pro cesty občanů Bulharska, Rumunska a České republiky do 
Kanady. Někteří vyzvali i  k odmítnutí dohody o volném obchodu s Kanadou (CETA), která je 
vyjednávána od roku 2009. 

Kanada zavedla vízovou povinnost pro Čechy 14. července 2009. Odůvodnila to cílem omezit 
žádosti o azyl z České republiky. Podle kanadského ministerstva vnitra dosáhl jejich počet od 
začátku roku 2007 do léta 2009 tří tisíc, přičemž ve většině případů se jednalo o žádosti 
obyvatel hlásících se k romské národnosti. 
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Kromě překážek při ratifikaci v českém parlamentu, které naznačil Nečas, není jisté ani 
vyslovení souhlasu Dohodě v Evropském parlamentu. Během rozpravy poslanců zazněla 
napříč politickým spektrem silná kritika Evropské komise, především za nedostatečně 
důrazné a rychlé jednání v otázce odstraňování vízové povinnosti pro všechny občany Unie. 

K nevyslovení souhlasu s Dohodou přímo vyzval místopředseda nejpočetnější frakce lidovců 
(EPP), Marian-Jean Marinescu. Podle zástupců socialistické frakce (S&D) by měla mít práva 
občanů přednost před ekonomickými dohodami. Současnou situaci označili za výsledek 
neschopnosti Evropské komise v této otázce jednat. 

 Místopředsedkyně liberálů (ALDE) Antonyia Parvanova společně s českým poslancem 
Pavlem Pocem (ČSSD) zmínila osobní dopis, kterým v říjnu loňského roku tito poslanci 
vyzvali kanadského premiéra k vyřešení vízové otázky během rozhovorů o Dohodě 
CETA. Nezačne-li Evropská komise v otázce bezvízového styku s Kanadou jednat, „nedivil 
bych se potížím s ratifikací dohody CETA nejen v Parlamentu České republiky," řekl Poc. 

 

30. 5. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	ocenil	zahájení	dialogu	o	úloze	práva	s	Kosovem	

Evropská komise a Kosovo zahájili dialog o úloze práva.  Eurokomisař Š. Füle ocenil zahájení 
dialogu, který klade důraz na justici, boj proti organizovanému zločinu a korupci.  Po setkání 
s kosovskými představiteli Füle pro media řekl: "It was a great day today for the relationship 
between Kosovo and the EU and it was a great day for Kosovo. We started the Structured 
Dialogue on the Rule of Law and at the same time, in the presence of my colleague Cecilia 
Malmström we have discussed the state of play on the Visa Roadmap. Everything is now set 
up for Cecilia to present the roadmap formally to Kosovo authorities later in June.“ 

Červen	2012	

5. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	prvního	setkání	neformálních	rozhovorů	
Východního	partnerství	

Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle a vicetajemnice Evropské služby pro 
vnější činnost Helga Schmid se zúčastnili prvního setkání neformálních rozhovorů 
Východního partnerství v hlavním městě Republiky Moldova Kišiněvě. Setkání organizovalo 
moldavské ministerstvo zahraničí a účastnili se ho zástupci pěti ostatních zemí Východního 
partnerství. 

 

6. 6. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	Rady	pro	stabilizaci	a	přidružení	s	
Chorvatskem	

Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Š. Füle se zúčastnil Rady pro stabilizaci a 
přidružení s Chorvatskem. Po jednání řekl:  “Today’s Stabilisation and Association Council 
with Croatia is the 8th one since we started the accession process with Zagreb and it might 
possibly be the last one before the accession of Croatia. Since our previous meeting in April 
last year, Croatia made substantial progress: closed the negotiations, signed the Accession 
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Treaty, approved it in the referendum and ratified it in the Parliament. We are almost there: 
having Croatia as the next new member of the European Union (when the ratification process 
in the Member States is completed). But: there is still work to be done and we had a good 
discussion today to assess the progress on Croatia's last preparations for membership". 

 

6. 6. 2012 

Místopředseda	EP	O.	Vlasák	vyjádřil	podporu	českým	podnikatelům	

U příležitosti oslav 10 let od svého založení uskutečnila Česká podnikatelská reprezentace při 
EU v Bruselu (CEBRE) 5. června 2012 setkání s europoslanci na půdě Evropského 
parlamentu.  

Této diskuse se zúčastnili zástupci zakladatelských organizací CEBRE Jan Wiesner, předseda 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Stanislav Kázecký, 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zahraniční vztahy a EU, a  tajemník 
 Hospodářské komory ČR Radek Pažout.   

„V debatě jsem se zaměřil na problematiku podnikatelskému sektoru, pro který je sledování 
toku legislativních rozhodnutí komplikované a náročné. Mimo jiné jsem  zdůraznil odlišnosti 
legislativního procesu Evropské unie v porovnání s podnikatelům dobře známým systémem v 
České republice,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák.  V této 
souvislosti Ing. Vlasák vyzdvihl pozitivní přístup CEBRE, která přispívá k informovanosti o 
dění v Bruselu a velmi kvalitně zde zastává zájmy české podnikatelské veřejnosti.   
Po vystoupení  místopředsedy EP následovala diskuse o současném podnikatelském prostředí 
v České republice a jeho budoucím vývoji v souvislosti s politikami Evropské unie. „Nejčastěji 
skloňovanými tématy byly otázky jednotného trhu včetně čtyř základních svobod – 
energetiky, průmyslu, přístupu podniků k financím a internacionalizace malých a středních 
podniků,“ zdůraznil hlavní body debaty europoslanec Oldřich Vlasák. 

 

7. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	tureckým		ministrem	zahraničí	a	ministrem	
pro	záležitosti	EU		

Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckým  ministrem zahraničí Davutoğluem  a ministrem 
pro záležitosti EU Bağisem a vyjádřil poděkování za otevřenou diskuzi. Po skončení dialogu 
v Istanbulu eurokomisař pro tisk řekl: "I would like to thank Foreign Minister Davutoğlu and 
Minister of EU Affairs Bağis for the open and good discussion we had during the last three 
hours. It has shown once again that we share many common objectives – the most important 
of them: keeping the EU-Turkey relations on a positive track, in the spirit of the positive 
agenda which we have launched in Ankara few weeks ago. This positive agenda being not a 
substitute to the accession talks but a way to put them back on track. The launch of positive 
agenda, as well as the meeting today, proves once again that we want to engage together and 
we want to solve problems together. We want to re-vitalise and re-energise our relations and 
we are doing it right now. We deserve dialogue. We deserve joint solution. We deserve 
positive agenda". 
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11. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	novým	srbským	prezidentem	

Eurokomisař Štefan Füle se zúčastnil inaugurace nového srbského prezidenta Tomislava 
Nikoliče v Bělehradu. Podpořil tak Srbsko na cestě do EU. Na tiskové konferenci pořádané po 
setkání s prezidentem Srbska eurokomisař řekl: "What a special day to be here. I have come 
to participate at the inauguration of President Nikolić to express the trust we have in Serbia 
to remain and advance on the road to the European Union. I also came because we share the 
same dream to see Serbia in the European Union one day. I appreciate that President Nikolić 
will come for his first official visit abroad to Brussels on Thursday, where he will meet High 
Representative Catherine Ashton, Council President Herman van Rompuy and President of 
the European Commission José Manuel Barroso. Serbia is now a candidate country and the 
next logical step would be the start of accession negotiations. I'd like underline that there is 
clarity, transparency and consistency in what is expected from Serbia so that the European 
Commission can recommend negotiations to start.“ 

 

13. 6. 2012 

Europoslanec	E.	Kožušník	podpořil	otevření	trhů	s	Peru		

Obchodní spolupráce s Peru má pro Českou republiku velkou cenu, zvláště pokud jde o 
leteckou techniku nebo petrochemický průmysl. Řekl to europoslanec Edvard Kožušník 
(ODS) na svém osobním setkání s peruánským prezidentem Ollantou Humalou. 

Jeho cesta do Štrasburku nebyla zvolena náhodně, před podpisem je dohoda o volném 
obchodu mezi EU, Peru a Kolumbií. Evropská unie je druhým největším obchodním 
partnerem Peru, v roce 2010 dosahovala vzájemná výměna zboží šestnácti miliard eur. 

Peru vykazuje každoročně zhruba šestiprocentní růst HDP, země se ale stále potýká s 
chudobou, sociální nerovností a organizovaným zločinem.  

Edvard Kožušník během setkání s prezidentem Humalou ocenil pragmatičnost vzájemných 
vztahů a zdůraznil právě roli mezinárodního obchodu jako klíčového nástroje rozvoje a tvorby 
bohatství. "Otevírání trhů je z dlouhodobého hlediska mnohem efektivnější, než tradiční 
forma rozvojové pomoci EU spočívající v nekonečných diskuzích o tom, kolik peněz se bude z 
unijního rozpočtu posílat," řekl po setkání Edvard Kožušník. Europoslanec současně pozval 
prezidenta Humalu a ostatní vysoké představitele Peru na oficiální návštěvu České republiky.  

 

13. 6. 2012 

Europoslanec	J.	Zahradil	podporuje	zmražení	rozpočtu	EU,	bankovní	unii	
nikoli	

Občanští demokraté v Evropském parlamentu podporují v příštím rozpočtovém období 2014 
- 2020 zachování současné výše rozpočtu EU. Současně usilují o reformu výdajů tak, aby 
Evropská unie snížila byrokratickou zátěž, podstatně omezila plýtvání na straně evropských 
institucí a prioritně podporovala ty oblasti, které podporují ekonomický růst, jako např. vědu 
a výzkum nebo rozvoj dopravní infrastruktury. 
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Europoslanci ODS zároveň odmítají návrhy na zavedení tzv. vlastních zdrojů rozpočtu EU, 
které by nutně představovaly nové evropské daně, například daň z finančních transakcí nebo 
nejrůznější formy uhlíkových daní. 

"Je to opravdu smutný pocit sedět v instituci, která ztratila smysl pro realitu tak moc, jako se 
to přihodilo Evropskému parlamentu," řekl ve Štrasburku europoslanec Jan Zahradil. 
"Většina si navíc stále ještě myslí, že reprezentuje evropské občany, že je možné vybudovat 
nějaký jednotný, centralizovaný federální státní útvar místo Evropské unie. A požadavky na 
zavedení vlastních zdrojů evropského rozpočtu bohužel patří do argumentační výbavy tohoto 
federalistického proudu. Vlastní zdroje evropského rozpočtu samozřejmě umožní 
Evropskému parlamentu a Evropské komisi tento rozpočet dále nafukovat. Oslabí linku mezi 
národními státy, tedy základními kameny evropské integrace, a evropskou úrovní. A umožní 
Evropské komisi a Evropskému parlamentu národní státy dále obcházet. Právě proto je tento 
princip zcela nepřijatelný  a doufám, že  Evropská rada a ty vlády, které ještě nepozbyly 
zdravého rozumu, řeknou tomuto plánu jasné NE." 

Stejně tak je podle šéfa europoslanců ODS Jana Zahradila potřeba odmítnout i plány na 
bankovní a fiskální unii. "Jako obvykle slouží i tato krize evropským federalistům k tomu, aby 
více či méně skrytě, podle hesla ´nikdy nepromeškej dobrou krizi´, dále prosazovali své plány 
na vytvoření jednotného evropského státu," řekl Jan Zahradil. "Vytvoření fiskální unie 
neznamená nic jiného, než podřízení našeho státního rozpočtu nějakému centrálnímu 
dohledu z Bruselu, a vytvoření bankovní unie neznamená opět nic jiného, než podřízení 
našich relativně zdravých bank stejnému centrálnímu dozoru. A ani jedna varianta pro nás 
není výhodná." 

 

14. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	na	výboru	pro	parlamentní	spolupráci	EU	–	Ukrajina	

Eurokomisař Š. Füle na výboru pro parlamentní spolupráci EU – Ukrajina zdůraznil, že EU si 
přeje pokroky ve vztazích s Ukrajinou. Viditelnou činnost by uvítala zejména ve třech 
oblastech: volby, problém selektivní spravedlnosti a urychlení reforem. Eurokomisař k tomu 
ve čtvrtek ve Štrasburku řekl: "The European Union has ambitious plans for its relations with 
Ukraine and wants traction in them, not distractions. We believe it is more important than 
ever to maintain a very focused and continuous dialogue with Kyiv. But I would prefer to 
spend my time talking about how to speed up reforms and how to support reforms, rather 
than fire-fighting and reacting to negative news stories which put Ukraine on the front pages 
but not in the way we would like to see," Mr Füle added and explained: "The European Union 
no longer wants explanations from Ukraine, it wants visible action, and in particular in three 
areas: elections, addressing the problem of selective justice and accelerating reforms." 

 

19. 6. 2012 

Zástupci	konzervativních	stran	EP	podporují	politicky	stabilní	a	
proevropsky	orientovanou	Gruzii	

Shodli se zástupci konzervativních stran sdružených v Asociaci evropských konzervativců a 
reformistů (AECR), včetně Občanské demokratické strany, kteří v Tbilisi jednali ve dnech 15. 
– 17. června o možné spolupráci především s gruzínskou stranou křesťanských demokratů.  
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Politickou situaci před podzimními parlamentními volbami v Gruzii a vyhlídky na povolební 
vývoj pak zástupci AECR diskutovali s představiteli všech významnějších pravicových 
gruzínských politických uskupení. 

Občanskou demokratickou stranu reprezentoval Milan Cabrnoch, poslanec Evropského 
parlamentu, který vede delegaci Evropského parlamentu v zemích Kavkazského regionu, a 
předseda sněmovního evropského výboru Jan Bauer. Na konferenci se zástupci gruzínské 
vládní strany a opozice je doplnil místopředseda Evropského parlamentu a člen 
předsednictva ECR Oldřich Vlasák. Setkání se zúčastnili také představitelé některých 
pravicových stran z Arménie a Ázerbájdžánu. 

 „Občanská demokratická strana jako součást frakce Evropských konzervativců a reformistů 
klade i na půdě Evropské unie důraz na spolupráci se státy bývalého sovětského bloku, které 
jsou navzdory své komplikované vnitropolitické situaci naším důležitým strategickým a 
ekonomickým partnerem. Právě Česká republika může být díky svým historickým 
zkušenostem aktivním hybatelem vztahů s kavkazskými zeměmi,“ uvedl mimo jiné Oldřich 
Vlasák a dodal: „Bylo by naivní věřit, že napjatá situace v tomto regionu včetně Gruzie se 
změní mávnutím kouzelného proutku. O to důležitější je aktivně komunikovat s představiteli 
gruzínských politických stran, těch vládních i opozičních, a hledat příležitosti ke spolupráci, z 
níž mohou těžit obě strany. A zároveň podporovat snahu Gruzie o zapojení do 
Severoatlantických struktur a procesu evropské integrace. Jednání s gruzínskými partnery 
opakovaně ukázala, že ze strany Gruzie nejde o plané fráze, ale vážně míněné úsilí, díky 
kterému jsou ke kompromisům ochotni i političtí soupeři.“  

  

20. 6. 2012  

Eurokomisař	Štefan	Füle	na	dvoudenní	návštěvě	Kypru		

Štefan Füle zahájil dvoudenní návštěvu Kypru jednáním s prezidentem Demetrisem 
Christofiasem, ministrem zahraničí Erato Kozakou-Marcoullisem a šéfem politické strany 
DISY Nicosem Anastasiadesem. Hovořili spolu nastávajícím předsednictví a o řešení 
kyperské otázky. Večer předtím se setkal s politickými leadery obou komunit, se kterými 
hovořil o potřebě dosáhnout úplného řešení rozdělení ostrova. Eurokomisař Š. Füle také 
otevřel obnovený starý trh v Nikosii, jehož rekonstrukce byla podpořena z prostředků 
Evropské unie.    

 

22. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	jednal	na	Radě	pro	přidružení	Turecka	

Na tiskové konferenci následující po jednáních prohlásil eurokomisař Š. Füle: ‘’We had a very 
extensive and friendly exchange of views covering the whole range of EU-Turkey relations. I 
have underlined that political reforms remain at the core of the accession process and that 
the work launched on implementing the 2010 Constitutional reform package as well as the 
new process to reform the constitution are steps in the right direction." 
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22. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	hovořil	na	Mezivládní	konferenci	o	přistoupení	Islandu	
k	EU	

Na tiskové konferenci následující po Mezivládní konferenci o přistoupení Islandu k EU 
eurokomisař Š. Füle ocenil pokroky v přístupových jednáních a uvedl: "Only one year after 
the first chapters have been opened, we have now an impressive balance of 18 chapters 
opened of which 10 have already been provisionally closed. This is a very good achievement. 
It is actually more than that, it is the fastest any other country has moved since 2006 when 
the renewed consensus on enlargement was adopted." 

 

26. 6. 2012 

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	premiérem	Republiky	Moldova	

Eurokomisař Š. Füle se setkal s premiérem Republiky Moldova. Ocenil pokroky, kterých 
země dosáhla na cestě k politické stabilitě a reformám. Na tiskové konferenci prohlásil: "I 
met today with the Prime Minister of the Republic of Moldova Vlad Filat.  I commended the 
Moldovans for the undisputable progress achieved by them: progress towards political 
stabilisation, with the election of President Timofti and the return of the Communist 
opposition to Parliament; progress in reforms, with the adoption of much-needed laws and 
strategies; progress on the Transnistria issue, including the personal investment of Prime 
Minister Filat and the leader of Transnitria Schevtchuk. We agreed the priorities to sustain 
the very active dynamics of EU-Moldova relations. We acknowledged the good spirit 
prevailing in our Association Agreement negotiations and the progress made since in talks on 
our future deep and comprehensive free trade area, which will deepen Moldova's economic 
integration with the EU.“ 

 

27. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	zúčastnil	prvního	přístupového	rozhovoru	s	BaH	na	
vysoké	úrovni	v	Bruselu	

Evropská unie a Bosna a Hercegovina spolu poprvé jednaly na vysoké úrovni o vstupu BaH 
do EU. Účelem rozhovorů bylo zahájit politický dialog ohledně přístupu do EU. Na tiskové 
konferenci eurokomisař řekl: „The European Union and Bosnia and Herzegovina (BiH) held 
the first ever meeting of the High Level Dialogue on the accession process in Brussels on 
Wednesday. The purpose of the Dialogue is to start a process with the country to explain the 
EU accession process in both political and technical terms. You started the political dialogue 
on EU accession process here today,". 

 

28. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	gruzínským	prezidentem	

Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Š. Füle se setkal s gruzínským prezidentem 

Mikhailem Saakashvilim. V Bruselu diskutovali o vztazích EU a Gruzie. Komisař Füle uznal, 
že Gruzie udělala velský pokrok ve své modernizaci a reformách. Evropská unie bude tento 
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proces nadále podporovat prostředky Východního partnerství.  "It is also clear that Georgia 
needs to take further steps and continue this path of modernization and to consolidate 
democracy. The parliamentary election in October and presidential elections in 2013 will be 
important test cases for Georgian democracy and we encourage all political forces to respect 
the electoral process and make sure that the voting is free and fair," řekl eurokomisař Füle po 
setkání. 

  

29. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	se	setkal	s	vůdcem	běloruské	opozice	Alexandrem	
Milinkevičem		

Štefan Füle, komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU, se setkal s vůdcem běloruské 
opozice Alexandrem Milinkevičem, aby spolu prodiskutovali současnou situaci v Bělorusku, 
perspektivy zářijových parlamentních voleb a vztahy Běloruska a EU.   

 

29. 6. 2012  

Eurokomisař	Š.	Füle	zahájil	přístupová	jednání	s	Černou	Horou	

Přístupová jednání s Černou Horou byla dnes zahájena v Bruselu. Po mezivládní konferenci 
s Černou Horou byl přístupový proces oficiálně zahájen. Eurokomisař Füle na tiskové 
konferenci po jednání uvedl: "I am very happy that we have opened accession negotiations 
with Montenegro today. I would like to thank the Danish Presidency for putting enlargement, 
and in particular Montenegro, so high on its agenda. 

Starting negotiations is a success for Montenegro: its authorities, politicians, the whole 
society. The broad national consensus and reform efforts have paid off. They also confirm 
that we judge candidates on their own merits. 

Montenegro already did a lot. But much more still needs to be done. This next phase of the 
accession process will mean even more work in more areas, with continued focus on 
fundamental freedoms, judiciary, fight against corruption and organised crime.“ 
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Zahraniční	politika	na	ostatních	úrovních	

Duben	2012	

1. 4. 2012 

Delegace	Moravskoslezského	kraje	ve	Volgogradské	oblasti		

Ve dnech 29. března – 1. dubna 2012 se uskutečnil v našem partnerském regionu Vologodské 
oblasti 11. ročník mezinárodního a meziregionálního veletrhu cestovního ruchu "Brána 
Severu". Při příležitosti veletrhu navštívila Vologodskou oblast rovněž delegace 
Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana kraje Jiřím Vzientkem.  

 

2. 4. 2012 

Velvyslanci	pobaltských	republik	navštívili	Kraj	Vysočina	

V rámci neformálního setkání podnikatelů se zástupci Česko – Pobaltské obchodní komory, 
které proběhlo pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje Martina Hyského, poctili 
svou návštěvou Kraje Vysočina také velvyslanci dvou pobaltských republik, estonský 
velvyslanec JE Lembit Uibo a velyvslanec Litevské republiky JE Aurimas Taurantas. 

Fórum se uskutečnilo dne 30. března 2012 na půdě sídla Kraje Vysočina za přítomnosti 
představitelů Kraje Vysočina, hospodářské komory a Agentury na podporu podnikání a 
investic CzechInvest. Přítomní se seznámili s hospodářským prostředím obou pobaltských 
republik a s možnostmi navázání spolupráce s tamními podnikatelskými subjekty. 
Proexportní aktivity do Pobaltí zastřešuje Česko – Pobaltská obchodní komora, jejíž zástupci 
se zaměřili na identifikaci oblastí podnikání, které by mohly být v budoucnu v Pobaltí pro 
české firmy lukrativní. Velmi zajímavou částí setkání bylo vystoupení zástupce České 
proexportní banky, který představil finanční produkty tohoto bankovního domu zaměřené na 
podporu nejen exportu, ale výrobního procesu exportovaných výrobků a dokonce i 
zahraničního importéra. Obchodní politika této banky se v poslední době obrací směrem 
k malému a střednímu podnikání a pomáhá tak posílení konkurenceschopnosti tohoto 
stěžejního segmentu českého podnikatelského prostředí. Představena byla rovněž nabídka 
podnikatelské mise, kterou připravuje Česko – Pobaltská hospodářská komora v dubnu 
letošního roku.  

 

2. 4. 2012 

Česko‐německý	kandidát	na	zápis	do	UNESCO	se	představilo	německým	
odborníkům	

Svobodný stát Sasko představil své kandidáty na zápis na Seznam světového dědictví Unesco 
na jednání v Drážďanech. Horkým želízkem v ohni je Českosaské Švýcarsko. Projekt má 
přeshraniční podporu a zázemí, které zvyšují jeho kredit na zápis na seznam. 

Před 19člennou komisí odborníků, které nominovalo saské ministerstvo vnitra, se v úterý 27. 
3. 2012 představilo všech deset kandidátů Svobodného státu Sasko, kteří usilují o zápis na 
Seznam světového dědictví Unesco. Mezi těmito žadateli je také společná přeshraniční žádost 
o zápis přírodního celku Českosaské Švýcarsko. 
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Český a německý stát zatím postupují podle procedurálních kroků každý samostatně až do 
dob, než budou známa oficiální stanoviska ministerstva životního prostředí na české straně a 
saského ministerstva vnitra na německé straně. Ministerstvo životního prostředí už dalo 
žádosti neoficiální podporu, proto je s napětím očekáváno, jak dopadne posuzování 
v Německu. 

Na jednání v Drážďanech přijeli Českosaské Švýcarsko společně obhajovat zemský rada 
Saského Švýcarska – Východního Krušnohoří Michael Geisler a radní za Ústecký kraj Radek 
Vonka, které doprovázeli další členové pracovní skupiny. 

Hned na začátku května se expertní komise sejde ke konečnému rozhodování, výsledky 
budou oficiálně oznámeny během června. Nyní lze jen pevně doufat, že kromě přírodní 
jedinečnosti celého území, pro které bychom chtěli Unesco vyhlásit, přispěje výborná 
českoněmecká spolupráce k tomu, že právě naše žádost se dostane až do Paříže.  

 

3. 4. 2012 

Český	projekt	na	ochranu	vzácných	šelem	v	Beskydech	zvítězil	v	
mezinárodní	soutěži		

Projekt, který si klade za cíl chránit vzácné velké šelmy, jako jsou například rysi nebo vlci, v 
Beskydech, uspěl v mezinárodní soutěži pořádané evropskou outdoorovou organizací. Z 
horských svahů na česko-slovenské hranici tak díky grantu nezmizí tzv. vlčí hlídky, které 
brání zvířata před pytláky. 

 „Je to neuvěřitelný úspěch. Zpočátku jsme ani nevěřili, že bychom mohli uspět v tak silné 
konkurenci. Rysi nebo vlci patří mezi nejvzácnější klenoty naší přírody. Náš projekt je má 
chránit před pytláky a napomoci jejich návratu do českých hor,“ komentoval české vítězství 
Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc, které za projektem stojí. 

Projekt na ochranu vzácných velkých šelem v Beskydech se o vítězství ucházel v kategorii 
Nature, kterou podporuje německý National Geographic, spolu s dalšími pěti projekty 
z celého světa. V online hlasování, které rozhodlo o vítězi, získal třetinu hlasů.  

Vítězstvím si tak zajistil grant pořádající organizace EOCA, největšího profesního sdružení 
outdoorového průmyslu v Evropě (European Outdoor Conservation Association).   

„Máme obrovskou radost, ze se nám podařilo získat podporu pro tento velmi zajímavý 
projekt, a opět tak do České republiky přinést významné finanční prostředky pro ochranu 
přírody,“ nechal se slyšet Tomáš Skala z Rock Point. 

 

4. 4. 2012 

Olomoucký	kraj	se	zúčastní	mezinárodní	spolupráce	pro	rozvoj	venkova		

Náměstek hejtmana Pavel Horák podepsal partnerskou smlouvu s francouzskou agenturou 
Regional Committee for Tourism Development of Auverge o účasti v projektu meziregionální 
spolupráce pro rozvoj venkova.  

Projekt se zaměří na hledání nástrojů k podpoře rozvoje venkova, které mají pozitivní dopad 
na zaměstnanost a služby (kulturní, turistické, sociální aj.). Analýza zhodnotí stav veřejných a 
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soukromých služeb poskytovaných na venkově. Mezinárodní partneři si následně vymění 
zkušenosti a budou prezentovat úspěšné projekty v oblasti venkova. 

Projekt je financován z programu Interreg IVC – „Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a 
služeb ve venkovských oblastech“. Kromě Olomouckého kraje se do něj zapojí dalších 
8 veřejnoprávních organizací z osmi zemí EU (Francie, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko, Kypr, 
Malta, Španělsko, Irsko). Potrvá od 1. května 2012 do 30. června 2014. 

 

5. 4. 2012  

Institut	pro	evropskou	politiku	vydal	první	společný	časopis	zemí	
Visegrádské	skupiny		

U příležitosti 20 let trvání Visegrádské spolupráce vyšlo v březnu 2012 pod názvem Visegrad 
Insight první číslo nového analytického časopisu, který se věnuje tématice Střední Evropy.  

Časopis vydává nadace Res Publica ve Varšavě a vedou ho zkušení redaktoři ze zemí 
Visegrádské skupiny. Časopis vychází dvakrát ročně ve 4000 výtiscích a je dostupný také v 
online verzi. Časopis je doprovázen jednou týdně aktualizovaným webzinem s názvem 
Visegrad Revue, který vydává pražský Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Časopis a webzin vychází s podporou Mezinárodního visegrádského fondu. 

 

6. 4. 2012 

V	ústeckém	kraji	se	sešli	zástupci	česko‐saského	projektu	k	pracovnímu	
jednání	

Ve čtvrtek 5. dubna se v nově zrekonstruované budově Muzea města Ústí nad Labem, 
v přednáškovém sále, konalo již druhé setkání všech partnerů projektu „Sasko-české vztahy 
v proměnách času – pomocná výuková publikace“. Setkání bylo ryze pracovní. Kromě všech 
tří partnerů, tj. zástupců Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně a Technické univerzity 
v Drážďanech, se jednání zúčastnili také všichni autoři textů jednotlivých částí do 
připravované publikace. Jednání řídila doc. Kristina Kaiserová, CSc. z Filosofické fakulty 
UJEP, která je odborným garantem připravované publikace. V průběhu jednání se partneři 
dohodli na společné metodice při psaní odborných textů, dále na rozsahu textů a zejména na 
výběru příběhů, které budou pro studenty středních škol zajímavé u nás i v Sasku. Ukázalo se, 
že témat a konkrétních příběhů, které by stály za zpracování je mnoho. Takže bude velmi 
těžké rozhodnout, který z nich je ten pravý, který zaujme studenty, ale i občany a návštěvníky 
tohoto příhraničního regionu.  

 

12. 4. 2012 

Moravskoslezský	kraj	spolupracuje	s	Francií	v	oblasti	středního	školství	

Moravskoslezský kraj a Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Francouzskou aliancí 
v Ostravě uspořádali ve čtvrtek 12. dubna 2012 výběrové řízení pro studenty středních škol 
z Moravskoslezského kraje, kteří budou moci v rámci projektu "Rok v Lotrinsku" strávit rok 
studia na francouzském lyceu.  
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12. 4. 2012  

Zástupci	Českobratrské	církve	evangelické	navštívili	Lužické	Srby		

Čtyři zástupci Českobratrské církve evangelické se setkali v Budyšíně (Německo) s Janem a 
Trudlou Malinkowými, farářem jednoho z deseti sborů, kde se konají srbsko-německé 
bohoslužby, a šéfredaktorkou časopisu evangelických Srbů Pomhaj Bóh. Synodní senior ČCE 
Joel Ruml, synodní kurátorka ČCE Lia Valková, člen synodní rady Pavel Stolař a tajemník pro 
ekumenu Ústřední církevní kanceláře ČCE Gerhard Frey-Reininghaus navštívili manžele 
Malinkowy cestou do Berlína koncem března. 

Ačkoli se sedělo na německé půdě a evangeličtí Srbové jsou církevně příslušni k Saské 
Luterské církvi i částečně k Evangelické církvi Berlín-Braniborsko-slezská Horní Lužice 
(Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz , EKBO), mluvilo se celou dobu 
česky a srbsky. V příjemném prostředí obývacího pokoje u Malinků se jednalo o navázání 
užších kontaktů mezi sbory v Horní a Dolní Lužici a českými evangelíky. Padly návrhy na 
spolupráci při vzájemné podpoře studentů, výměně církevních časopisů a při organizaci 
častějších osobních kontaktů. Synoptická Bible s paralelním textem podle Kralických a s 
ekumenickým překladem byla dobrým a vřele přijatým dárkem. Hornolužická srbština a 
čeština k sobě mají blízko a český text je srozumitelný i pro tyto naše slovanské sousedy. 
Synodní senior dostal od faráře Malinka zpěvník evangelických Srbů, jmenuje se Spěwarske 
za ewangelskich Serbow, dedikován „Bohu k česči a Serbam k wužitku“. Tomu také každý 
Čech porozumí. 

 

13. 4. 2012  

VŠE	a	MZV	spolupracují	v	oblasti	ekonomické	diplomacie	a	podpory	exportu	

Dne 13. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub a rektor Vysoké školy 
ekonomické v Praze Richard Hindls Memorandum o spolupráci. Memorandum zahrnuje 
oblast výzkumu mezinárodních ekonomických vztahů a zahraničního obchodu, vzdělávání 
diplomatického personálu a prohlubování praktických znalostí studentů VŠE v oblasti 
mezinárodních vztahů a diplomacie.  

Cílem iniciativy je zkvalitnit výkon české diplomacie při podpoře ekonomických a obchodních 
zájmů České republiky a jednotlivých podnikatelských subjektů a zároveň umožnit odborný 
rozvoj studentům VŠE. 

Náměstek ministra Tomáš Dub po podpisu Memoranda uvedl: „Právě podepsanému 
Memorandu přikládám zásadní význam; česká diplomacie potřebuje mít silného partnera na 
akademické úrovni v oblasti ekonomiky a podpory exportu a VŠE patří k nejlepším 
akademickým institucím v naší zemi. Zároveň chceme dát příležitost nejtalentovanějším 
studentům VŠE blíže se seznámit s fungováním ekonomické diplomacie v praxi ať už 
prostřednictvím stáží nebo formou zpracování projektů Toto je oboustranně výhodná 
spolupráce, ze které budou mít užitek v konečném důsledku české firmy a exportéři." 

Memorandum o spolupráci mezi MZV a VŠE je tak dalším praktickým krokem, kterým 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR zkvalitňuje služby státu v oblasti podpory exportu. 
Navazuje na nedávno podepsané Memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou, které 
umožňuje stáže pracovníků ČEB na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí s cílem získání 
informací a navázání pracovních kontaktů s partnerskými institucemi a podnikovým 
sektorem. Dochází tak k lepšímu zacílení využívání finančních nástrojů podpory exportu, 
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které jsou podle hodnocení českých vývozců jednou z neúčinnějších forem proexportní 
asistence. 

 

16. 4. 2012 

Adra	zahájila	nový	lidskoprávní	projekt	v	Gruzii	

Nový lidskoprávní projekt organizace ADRA se zaměřuje na posílení role občanského sektoru 
v oblasti ženských práv v Gruzii. Ačkoliv země přistoupila roku 1994 k Úmluvě o odstranění 
všech forem diskriminace žen, čímž přijala závazek zajištění rovnosti mužů a žen, situace se v 
tomto ohledu příliš nezlepšila. Proto chce projekt podporovat státní politiku, která by 
směřovala k větší transparentnosti ženské otázky, a skrze to i ke stabilizaci silnější občanské 
společnosti. 

Klíčová přitom bude přímá podpora místních neziskových organizací, které hrají na poli 
dodržování lidských práv v Gruzii zásadní roli a které pracují přímo s oběťmi domácího násilí. 
To je v zemi, která sice nastoupila cestu transformace do demokracie, pořád ještě tabuizované 
téma. Ačkoliv průzkumy v roce 2009 ukázaly poměrně vysoké procento obětí domácího násilí 
mezi vdanými ženami, tlak tradiční společnosti, vysoká míra finanční závislosti a 
nedostatečná kapacita azylových domů ženám neumožňují rodinu opustit. 

Projekt se proto zaměřuje na zajištění lepšího přístupu žen k potřebným právním a sociálním 
službám, které jim ve valné většině poskytují právě nevládní neziskové organizace. Těm 
ADRA společně s českou partnerskou organizací proFem, o.p.s. nabízí posílení odborných 
kapacit při prosazování změn v gruzínské legislativě, stejně jako efektivnější propojení s 
dalšími organizacemi a konzultace s místními i zahraničními odborníky. Zároveň bude 
docházet k proškolování a podpoře sociálních pracovníků, právníků a psychologů, kteří 
přicházejí do přímého kontaktu s lidmi ohroženými domácím násilím i jeho oběťmi. Těm by 
se skrze to mělo dostat kvalitnější péče a lepších sociálně-právních služeb. Zásadním krokem 
je i zvýšení informovanosti o tomto problému ve veřejném prostoru, a to skrze konference, 
propagační materiály i semináře pro studenty práv, kterým bude nabídnuta možnost 
nastoupit na odbornou stáž u partnerských organizací projektu. 

V březnu 2012 proběhla první cesta českých odborníků – právničky/advokátky, psychologa a 
koordinátora programů prevence kriminality do Gruzie. Během této návštěvy došlo jednak k 
detailnímu průzkumu potřeb partnerských organizací, ale hlavně k prvnímu cyklu školení pro 
pomáhající profesionály, právníky a modelovému školení pro policisty. 

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 
transformační spolupráce. 

 

17. 4. 2012  

Turecký	velvyslanec	navštívil	Karlovarský	kraj		

Lázeňství a turistický ruch, to byla hlavní témata, o nichž na svém jednání diskutovali 
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a turecký mimořádný a zplnomocněný 
velvyslanec v České republice Cihad Erginaye.  

Turecko je slibně se rozvíjející zemí, jejíž HDP v loňském roce vzrostl o 10 procent. „Naše 
země nebyla zasažena hospodářskou krizí tolik jako Evropa. V loňském roce dosáhl náš obrat 
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v obchodování s Českou republikou 3 miliardy dolarů. Zhruba stejný obrat měla směrem k 
Turecku i vaše země,“ uvedl turecký velvyslanec, kterého na jednání doprovázel i obchodní 
rada Tureckého velvyslanectví Netsmi Uğurlu.  

Podle jeho slov by turečtí obchodníci a podnikatelé chtěli navázat kontakty s našimi 
podnikatelskými subjekty především v lázeňství, ale i v jiných oborech.  

„Naši podnikatelé jsou poměrně konzervativní, orientovaní spíše na západ. Tam jsou daná 
jasná pravidla. Postupně si ale uvědomují, že se některé východní trhy rozvíjejí dynamičtěji 
než západní a tak jak je před dvaceti lety opustili, se tam opět vracejí,“ vysvětlil hejtman Josef 
Novotný. Turecký velvyslanec se také mimořádně zajímal o karlovarské letiště a možnosti 
zavedení pravidelných linek do Turecka, například do Istanbulu.  

 

17. 4. 2012   

První	centrum	českého	skla	a	designu	v	Indii	

16. dubna 2012 otevřel v Bombaji velvyslanec České republiky první stálé centrum českého 
skla a designu v Indii, nazvané Czech Art Gallery. Prosazování českých zájmů bude v Bombaji 
napomáhat i nová honorární konzulka České republiky Rashmi Jolly, která byla při této 
příležitosti slavnostně uvedena do funkce.  

Vzniku centra předcházela úspěšná prezentace českých sklářů v Indii v květnu 2011, kterou za 
finančního přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci podpory ekonomické 
diplomacie realizovalo české velvyslanectví v Dillí ve spolupráci s agenturami CzechTrade a 
CzechTourism. Prezentace připomněla věhlas českého sklářství a společně se zájmem movité 
indické klientely vyústila v otevření permanentní české umělecké galerie. Slavnostního 
otevření se zúčastnila řada politiků, bollywoodských celebrit, indických obchodních špiček a 
dalších bezmála 700 hostů. 

 

21. 4. 2012 

Zástupci	Krajské	hospodářské	komory	Ústeckého	kraje	jednali	v	Bruselu	

Zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje se ve spolupráci se Zastoupením 
Ústeckého kraje v Bruselu zúčastnili celé řady jednání k navázání další mezinárodní 
kooperace v oblasti podpory podnikání, regionálního rozvoje, transferu znalostí, vzdělávání a 
cestovního ruchu. 

Předseda KHK ÚK František Jochman a ředitelka KHK ÚK Martina Francírková ocenili 
především setkání se Zastoupením Hospodářské komory Chorvatska a sdružením 
hospodářských komor sedmi regionů na území alpského pohoří a Středozemního moře 
ALPMED. Přítomní vzájemně představili své činnosti a hovořili o tématech, které mohou vést 
ke společným mezinárodním projektům. Příležitosti ke spolupráci s chorvatskými místními a 
regionálními úřady stejně jako hospodářskými komorami vidí delegace Ústeckého kraje 
zejména ve sdílení zkušeností v čerpání fondů Evropské unie v předvstupní fázi i krátce po 
vstupu Chorvatska do EU, procesu restrukturalizace hospodářství v regionu i nových 
investicích. Jednání se zástupci sdružení hospodářských komor ALPMED a italského regionu 
Piemonte se naopak soustředilo zejména na způsoby podpory zaměstnanosti v Ústeckém 
kraji.  
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Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje se rovněž zajímala o možnosti zapojení se do 
programu Evropské komise Erasmus pro začínající podnikatele a sešla se tak se zástupkyní 
Bohemia EU Planners Vendulou Raymovou, aby konzultovala praktické kroky pro akreditaci 
KHK ÚK coby zastřešující instituce pro výměnné pobyty absolventů vysokých škol 
v Ústeckém kraji a mladých podnikatelů ze zahraničí. 

 

21. 4. 2012  

Předseda	ČSSD	B.	Sobotka	jednal	se	slovenským	premiérem	

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se dnes odpoledne v Lidovém domě setkal s premiérem 
Slovenské republiky a předsedou strany SMER-Sociální demokracie Robertem Ficem.  

Na neformální schůzce se věnovali především politické situaci v České republice v souvislosti 
s možností předčasných voleb, prvním krokům nové slovenské vlády v hospodářské a sociální 
oblasti, ekonomicky složité situaci v EU a spolupráci mezi ČSSD a stranou SMER-SD v 
příštích měsících. 

„Velice si vážím dlouholetých dobrých vztahů mezi stranami ČSSD a SMER-SD a oceňuji, že 
si Robert Fico našel při své první zahraniční cestě v roli premiéra čas i na naše setkání v sídle 
ČSSD. Mohl jsem mu tak dnes osobně popřát jménem českých sociálních demokratů hodně 
štěstí a úspěchů v jeho staronové roli předsedy vlády Slovenské republiky.  

Situace na Slovensku byla před několika měsíci velmi podobná současné situaci v České 
republice, kdy se tamní pravicová koalice zmítala ve vnitřních sporech a skandálech a zcela 
ztratila důvěru občanů. ČSSD velmi přivítala, že v předčasných volbách na Slovensku 
jednoznačně uspěla strana SMER-SD a Slovenská republika je další evropskou zemí, kde se 
budou ve vládě prosazovat sociálně demokratické koncepty sociálně spravedlivé konsolidace 
veřejných rozpočtů a podpory hospodářského růstu.  

Historický volební výsledek SMER-SD je pro českou sociální demokracii velkou inspirací a 
motivací. S panem předsedou Ficem jsem dnes hovořil o výměně zkušeností, kterou bychom 
chtěli v příštích měsících mezi našimi politickými stranami výrazně posílit, o navázání 
kontaktů mezi stínovými ministry ČSSD a zástupci SMER-SD ve slovenské vládě a také o 
potřebě koordinace našich stanovisek v rámci strany Evropských sociálních demokratů. 
Roberta Fica jsem dnes rovněž pozval na programovou konferenci ČSSD, která se uskuteční v 
polovině června v Hradci Králové,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.  

 

23. 4. 2012 

Česká	katolická	charita	pomáhá	v	Indonésii		

Z inspekční cesty do Indonésie, kde vede Charita ČR několik projektů, se v sobotu 21. dubna 
2012 vrátil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je v rámci České biskupské konference 
zodpovědný za charitní službu, a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. 

Do Indonésie oba zástupci české charity přiletěli počátkem minulého týdne. Odcestovali 
nejprve do Banda Acehu, města na severu země. Charita proto v této oblasti pracuje většinou 
s muslimskými partnery. „Do tohoto regionu šlo asi sedm miliard dolarů a na každém kroku 
bylo vidět, že peníze americké a japonské vlády pomohly – ať už to byly opravené silnice a 
budovy, nebo náhradní bydlení,“ řekl Haičman a dodal: „Večer jsme se ještě zastavili u 
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památníku obětem tsunami. Památník je ve tvaru vysokých vln, které tam v roce 2004 
dosahovaly výšky až 14 metrů. V okolí památníku bylo pochováno 46 tisíc lidí a jen v Acehu 
zahynulo při tsunami 90 tisíc lidí.“ 

Druhý den byl věnován návštěvě projektů, na nichž se Charita ČR podílí. Arcibiskup Jan 
Graubner se podle svých slov zajímal o to, proč se charita v této oblasti věnuje právě 
zemědělství. „Objasnila to návštěva konkrétních míst. Jde o území, odkud byli lidé vyhnáni 
kvůli válce, a nová generace si po návratu neuměla poradit, takže ji sužovala chudoba. Charita 
na sebe na žádost místních úřadů vzala úkol koordinátora a velmi tak lidem pomohla. Z 
jiných částí oblasti a ostrovů sehnala odborníky , kteří usilují právě o to, aby místním 
pomohli z chudoby. Tamní rodiny žily předtím v úplné chudobě, nestačilo jim na jídlo, vůbec 
nepřipadala v úvahu škola. Dnes mají jídla dost, mohou ještě prodávat a zajistit dětem školu. 
Odborníci pořádají další a další akce, jejich školeními prošlo už dva a půl tisíce lidí,“ popisuje 
olomoucký arcibiskup a dodává: „Věřím, že taková charitní pomoc má smysl.“ 

 

23. 4. 2012  

Generální	ředitel	NK	Tomáš	Böhm	byl	nominován	na	členství	v	
mezinárodním	výboru	CENL	

Generální ředitel Národní knihovny ČR Ing. Tomáš Böhm byl nominován na členství v 
tříčlenném Výkonném výboru Konference evropských národních knihoven (CENL). 

CENL je organizací sdružující všechny evropské národní knihovny a členství ve Výkonném 
výboru je uznáním kvalit a významu Národní knihovny ČR v celoevropském kontextu. CENL 
byl založen roku 1987 na svém prvním zasedání v Lisabonu zástupci jedenácti evropských 
národních knihoven. Aktuálními tématy činnosti CENL jsou zejména harmonizace a inovace 
národních politických cílů týkajících se knihoven, zavádění nových informačních technologií, 
standardizace struktury dat a komunikace mezi členy a zachování důležitých evropských 
sbírek. Členy CENL jsou národní knihovny členských států Evropské Rady. V současnosti má 
CENL celkem 49 členů ze 46 evropských států. Výkonný výbor je složen ze tří členů Rady 
CENL, jeho pracovní náplní je management a prezentování organizace.  

Zastoupení České republiky ve výkonném výboru CENL umožní českému knihovnictví podílet 
se významně na přípravě a rozvoji projektů zaměřených na ochranu evropského kulturního 
dědictví a zpřístupnění tohoto dědictví světové veřejnosti. Nezanedbatelnou je také role, 
kterou CENL hraje při přípravě a projednávání veškerých legislativních norem týkajících se 
knihovnictví a knižní kultury v rámci Evropského parlamentu a jiných evropských institucí. 

 

23. 4. 2012 

Čínská	delegace	navštívila	Karlovarský	kraj		

Na půdě krajského úřadu přijali náměstek hejtmana Miloslav Čermák a radní pro oblast 
zdravotnictví Václav Larva delegaci z partnerského Changpingu. Hlavním tématem jednání o 
spolupráci bylo zdravotnictví. 

"Jsme rádi, že se naše vzájemná spolupráce rozvíjí i v odborných disciplínách jako je 
zdravotnictví," uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.  
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Václav Larva seznámil čínskou delegaci s postupem výstavby pavilonu akutní medicíny a 
pozval čínské odborníky, aby se seznámili s jeho chodem, až bude sloužit pacientům. Obě 
delegace dále diskutovaly například o záchranném systému v obou zemích a vzdělávání 
odborného personálu ve zdravotnictví. 

  

26. 4. 2012  

Česko‐slovenská	spolupráce	ozbrojených	sil	se	rozvíjí	také	v	oblasti	
logistiky	

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 navštívila delegace Ozbrojených sil Slovenské republiky Českou 
republiku a uskutečnila pracovní jednání na Univerzitě obrany. Nešlo o nahodilý akt zejména 
proto, že to byla právě Univerzita obrany v Brně, kde se slovenští partneři podpisem 
memoranda Letter of Intent připojili k Mnohonárodnímu centru pro koordinaci logistiky 
(MLCC – Multinational Logistics Coordination Centre), které vzniklo před třemi lety v Praze.  

MLCC bylo vytvořeno na základě české iniciativy představené aliančním partnerům na 
jednání hlavních představitelů logistiky NATO (SNLC – Senior NATO Logisticians 
Conference) v říjnu 2008. 

„Mohli bychom spolupracovat zejména při přípravě příslušníků logistických jednotek pro 
úkolová uskupení v zahraničních operacích a v oblasti metrologie,“ shrnul generál Halenka 
z MO ČR.  

Univerzita obrany svojí činností fakticky prokazuje, že není pouhým centrem vojenského 
vysokoškolského vzdělávání, ale že právě v oblasti logistiky dokáže aktivně reagovat na 
požadavky a potřeby zahraničních partnerů a napomáhá MLCC upevnit si své postavení ve 
struktuře aliančních agentur. 

 

26. 4. 2012 

Ve	Zlínském	kraji	jednali	o	spolupráci	s	Podkarpatským	vojvodstvím	v	
oblasti	středního	školství	

Účastí na středečním slavnostním vyhlašování ankety Sportovec Zlínského kraje začala 
třídenní návštěva ředitelů dvaceti středních škol z Podkarpatského vojvodství v Polsku ve 
Zlínském kraji, jejímž cílem je navázat a prohloubit spolupráci mezi oběma regiony v oblasti 
vzdělávání.  

Delegaci vedenou náměstkyní maršálka Annou Kowalskou přivítal dnes v sídle kraje hejtman 
Stanislav Mišák společně s radním Josefem Slovákem.  
„To, co nás v obou regionech spojuje, jsou přátelští a pohostinní lidé a to je základ pro 
spolupráci, která může být opravdu užitečná,“ řekl přítomným hejtman Stanislav Mišák.  
Radní Josef Slovák, zodpovědný za školství, přiblížil polským kolegům trendy a problémy 
současného českého školství. Za smysl tohoto mezinárodního setkání označil vyjasnění 
možností další spolupráce škol, na niž by bylo možné využít evropské fondy. „Kromě již 
existujících programů, které se dobře osvědčují, se otevírají nové možnosti například v oblasti 
podpory sportu. Tím hlavním cílem vzájemné spolupráce by neměly být jen výměnné pobyty, 
ale především předávání dobrých zkušeností z obou stran, které povedou ke zkvalitňování 
úrovně školství,“ řekl Josef Slovák.  
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Začátek partnerství Zlínského kraje a Podkarpatského vojvodství se datuje k dubnu 2003, 
kdy byla podpisem deklarace vyjádřena vůle k oboustranné spolupráci hlavně v cestovním 
ruchu a kultuře.  

 

27. 4. 2012  

Další	jednání	ve	věci	zápisu	“Hornické	kulturní	krajiny	
Krušnohoří/Erzgebirge“	na	Seznam	světového	dědictví	UNESCO	

Třetí zasedání dne ve věci zápisu “Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge“ do 
seznamu UNESCO 25. dubna 2012 přineslo další pokroky na cestě k podání žádosti o zápis na 
Seznam světového dědictví. Bylo dosaženo shody o přípravě společného memoranda („letter 
of intent“), ve kterém by měly být dokumentovány nejdůležitější principy společného 
projektu nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového dědictví a s 
ním spojené úzké spolupráce. V této souvislosti česká i saská strana opětovně potvrdily, že je 
jejich společným cílem předložit česko-německý projekt světového dědictví „Hornická 
kulturní krajina Krušnohoří“ k nominaci nejdříve 1. února 2014. Podklady k žádosti mají být 
dobrovolně předloženy organizaci UNESCO o půl roku dříve k 30. září 2013 k ověření jejich 
úplnosti. 

 

27. 4. 2012  

Čeští a němečtí záchranáři rozšiřují v Karlovarském kraji spolupráci  

Spolupráci v oblasti krizového řízení a připravenosti na mimořádné události, ale i při řešení 
legislativní problematiky poskytování přednemocniční neodkladné péče a předávání pacientů 
na cizím území zahájili ve středu na půdě krajského úřadu náměstek pro lékařskou péči 
Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ÚZZS KK)  Roman Sýkora  a 
vedoucí útvaru krizového managementu karlovarské záchranné služby David Steindl.  

Jejich partnery byli zástupci záchranných služeb Spolkové republiky Německo z oblastí 
Sasko, Horní Franky a Bavorsko. „Jednání proběhlo za podpory Karlovarského kraje v rámci 
projektu CLARA II, což je projekt přeshraniční spolupráce v oblasti veřejné správy a 
bezpečnosti území. Kromě jednání v rámci samotného projektu ale byla nastartována i 
spolupráce s německými kolegy na úrovni samotných záchranných služeb,“ popsal vedoucí 
krizového managementu David Steindl. 

Karlovarská záchranná služba tak bude se svými německými kolegy více spolupracovat v 
otázkách legislativní problematiky poskytování přednemocniční neodkladné péče a předávání 
pacientů na cizím území. Zahájena byla také vlastní součinnost v oblasti krizového řízení a 
připravenosti na mimořádné události. „To se týká především vzájemné výpomoci v rámci 
přípravy týmů a techniky,“ upřesnil Steindl.  

 

27. 4. 2012 

Olomoucký kraj bude spolupracovat s regionem z Ázerbájdžánu  

Olomoucký kraj a ázerbajdžánský region Ganja včera uzavřely memorandum o spolupráci. 
Dokument podepsal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík společně s primátorem 
města Ganja Elmarem Valiyevem. „Ganja je starobylé město se spoustou památek, proto 
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věřím, že máme mnoho společného,“ konstatoval primátor Valiyev, který během dne 
absolvoval prohlídku Olomouce. Podle hejtmana Martin Tesaříka chtějí regiony 
spolupracovat v oblasti turistiky, obchodu, kultury a vzdělávání. 

Podpisu memoranda přihlížel také velvyslanec Ázerbajdžánu v České republice Tahir 
Taghizade. „Naše země stojí o rozvoj těchto kontaktů. Na partnerství regionu Ganja s 
Olomouckým krajem by v budoucnu měly navázat vztahy dalších partnerů,“ uvedl  Taghizade. 

Region Ganja leží v západní části země a jeho hlavní město Ganja je druhé největší město 
Ázerbájdžánu. 

 

27. 4. 2012  

Členové Zemského sněmu Porýní-Falce navštívili Středočeský kraj 

Členové Zemského sněmu v čele s prezidentem Joachimem Mertesem a zemskými 
viceprezidenty Hannelore Klammovou (SPD), Heinzem – Hermannem Schnabelem (CDU) a 
Dr. Bernhardem Braunem (Zelení) absolvovali dvoudenní návštěvu partnerského regionu 
Středočeského kraje, který je součástí evropské spolupráce čtyř regionů.  

Spolupráce obou regionů v oblasti školství a obnovitelných zdrojů energií byla hlavním 
předmětem diskuze zástupců Porýní - Falcka s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. 
Davidem Rathem, radním pro oblast školství mládeže a tělovýchovy Dr. Milanem Němcem a 
náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Milošem Peterou a 
stala se hlavním bodem programu jednání o spolupráci  představitelů obou regionů.  

Zemský prezident Mertes v rozhovoru jasně definoval evropský modelový charakter 
spolupráce. Evropané by měli silněji regiony posunout do popředí  tak, aby se staly základem 
státu. K regionální spolupráci patří také, aby regiony pečovaly mezi sebou o dobrý kontakt, 
řekl  Joachim Mertes. Můžeme jen ocenit, když se poznáme. Popsal jeden z úkolů spolupráce 
čtyř regionů, Porýní – Falcka se Středočeským krajem, polským Opolským vojvodstvím a 
francouzským Burgundskem.  
 

29. 4. 2012 

Oficiální návštěva metropolity Varšavského a celého Polska v Pravoslavné církvi 
v českých zemích a na Slovensku  

Jeho Blaženost Sáwa,metropolita varšavský a celého Polska spolu s vladykou metropolitou 
Kryštofem zakončili bratrskou návštěvu naší církve dne 29. dubna 2012 slavnostní 
bohoslužbou v českém katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Jak bývá zvykem, 
oba hierarchové byli před chrámem obdarováni květinami zástupci mladých věřících s 
mátuškou Evou, sestrami 
Petrou Poliakovou a Julií Bobitkovou, dále duchovními v čele s představeným chrámu otcem 
Jaroslavem Šuvarským, který připomněl hostům pohnutou historii umučení sv. Gorazda, 
jeho druhů a milovaných věřících v době heydrichiády, zdůraznil význam jejich činu pro naši 
církev a vlast. Za zpěvu pěveckého sboru, vedeného Mariem Christou a Valentinou Shuklinou 
proběhla slavnostní sv. liturgie za velké účasti věřících. 
V průběhu bohoslužby jsme prožili velkou duchovní událost. Vladyka metropolita Sáwa 
vysvětil na jáhna bratra Alexandra Lukaniče, syna významného zpěváka Pražské filharmonie 
pana Mirona Lukaniče,dříve též dirigenta pěveckého sboru naší katedrály. V závěrečném 
slově oba hierarchové potvrdili blízkost obou autokefálních církví a vladyka Kryštof 

 

153 



vyznamenal metropolitu Sáwu nejvyšším církevním řádem sv. Cyrila a Metoděje- zlatou 
hvězdou. Vladyka Sáwa věnoval naší církvi ikonu přesvaté Bohorodice. Církevní obec 
připravila vzácným hostům skromné pohoštění a jejím jménem předal otec Jaroslav 
představiteli polské pravoslavné církve ikonu sv. mučedníka Gorazda a některé publikace z 
Národního památníku hrdinů heydrichiády, který si hosté s pohnutím prohlédli. Poklonili se 
památce našich hrdinů. 

 

Květen	2012	

2. 5. 2012 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	přijal	zástupce	Farmy	československo‐
čínského	přátelství	

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve středu 2. května 2012 společně s 
představiteli významných společností a institucí působících v regionu zástupce Farmy 
československo-čínského přátelství. S čínskou delegací, kterou vedl předseda farmy Lv 
Zhenhua, jednal v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje mimo jiné o spolupráci v 
oblastech zemědělství, vědy, výzkumu a inovací. 

Čínskou delegaci zaujalo zejména jihomoravské vinařství a vinohradnictví a její představitelé 
projevili zájem o dovoz jihomoravského vína. „Čína je největším světovým trhem s vínem, na 
dnešní jednání naváže vytipování konkrétních partnerů spolupráce,“ uvedl po jednání 
hejtman Hašek. „Rádi bychom dováželi výtečná jihomoravská vína, která budou pro naše 
spotřebitele obohacením,“ řekl předseda Farmy československo-čínského přátelství Lv 
Zhenhua. 
Hejtman Hašek zdůraznil, že čínské hosty zaujalo také jihomoravské lázeňství, zejména 
vznikající projekt v Pasohlávkách. Zástupci Farmy československo-čínského přátelství se 
seznámili také s činností Jihomoravského inovačního centra a projevili zájem o konkrétní 
spolupráci při rozvoji nejmodernějších technologií. 

 

3. 5. 2012 

Velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví navštívila Moravskoslezský kraj  

Hejtman Jaroslav Palas přijal ve čtvrtek 3. května 2012 mimořádnou a zplnomocněnou 
velvyslankyni Lichtenštejnského knížectví pro Českou republiku a Rakousko J. J. Marii-Pii 
Kothbauer, princeznu z Liechtensteinu. 

Po úvodním představení Moravskoslezského kraje hejtmanem Palasem se rozproudila 
diskuze na téma meziregionální spolupráce. Podle velvyslankyně je Lichtenštejnsko 
„specialistou“ v přeshraniční spolupráci vzhledem ke své rozloze i poloze mezi sousedním 
Rakouskem a Švýcarskem v údolí Alpského Rýna. Bezpečnost, krizové řízení, doprava, 
zdravotnictví, školství, kultura a také cestovní ruch jsou oblasti ve kterých se svými sousedy 
intenzivně spolupracují. Hejtman navázal, že vzhledem k zakládanému Evropskému 
seskupení územní spolupráce TRITIA (mezi Moravskoslezským krajem, Slezským 
a Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem) může být zkušenost 
Lichtenštejnska zajímavá i pro Moravskoslezský kraj. 
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V oblasti školství se Lichtenštejnsko orientuje na oblast mobilit a např. s využitím Norských 
fondů přijelo k dnešnímu dni do Lichtenštejnska studovat (převážně architekturu 
a ekonomii) více než tři desítky studentů z ČR. 

 

3. 5. 2012 

Zasedání Správní rady FEDARENE za účasti Ústeckého kraje 

Na konci dubna se odehrálo další zasedání Správní rady FEDARENE, jejímž členem je i 
Ústecký kraj. Tentokrát se jednání uskutečnilo v rumunském Ploiesti. Region na zasedání 
reprezentoval člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda sociálního výboru Petr Husák. 

Ústecký kraj byl v říjnu loňského roku na zasedání Valné hromady ve francouzském Lyonu 
přijat za člena mezinárodní asociace FEDARENE, jež se zaměřuje na oblast energetiky a 
životního prostředí. Valná hromada členů FEDARENE se schází vždy dvakrát do roka. 
Schvaluje se na ní akční plán, rozpočtové otázky i další záležitosti této asociace.  

FEDARENE je evropskou sítí regionálních a místních organizací a institucí, které 
implementují, koordinují a připravují politická opatření v oblasti energetiky a životního 
prostředí na regionální a místní úrovni. FEDARENE má statut neziskové asociace, 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. FEDARENE iniciuje 
společné mezinárodní projekty svých členů zaměřené na energetiku a životní prostředí, 
předkládá poziční dokumenty k návrhům evropské legislativy v těchto oblastech, hraje roli 
diseminačního centra informací, podporuje výměnu zkušeností a poskytuje svým členům 
poradenství šité na míru. 

 

4. 5. 2012 

Hejtmanka	Ústeckého	kraje	se	zúčastnila	jednání	Komise	ENVE	

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová se spolu s primátorem města Chomutov Janem 
Marešem zúčastnili v Bruselu dalšího zasedání Komise ENVE. V termínu 3. - 4. května 2012 
se pak koná plenární zasedání Výboru regionů, na kterém nebude hejtmanka Jana Vaňhová 
jako jeho řádný člen a Jan Mareš jako delegovaný náhradník rovněž chybět.  

Zasedání komise ENVE v rámci svého programu projednalo stanovisko k prioritám 
energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť a některá předběžná stanoviska komise. Dále se zabývala 
návrhem na regulaci programu LIFE pro životní prostředí a klima, a mechanismy 
monitorování emisí skleníkových plynů. V neposlední řadě se věnovala také stanoviskům 
týkající se energetické účinnosti ve městech a zemědělských oblastech, které na jednání 
podnítily živou diskuzi. Většina zpravodajů těchto stanovisek se mimo jiné zúčastnila studijní 
návštěvy Komise ENVE v Ústeckém kraji v červnu loňského roku. 
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4. 5. 2012 

Hejtman	Zlínského	kraje	se	setkal	s	představiteli	Farmy	čínsko‐
československého	přátelství	

Tato návštěva navázala na setkání představitelů Zlínského kraje se zástupci farmy v 
Cangzhou, které se uskutečnilo v říjnu 2010 během obchodní mise Zlínského kraje do Číny. 
Výstupem tehdejší mise byl mimo jiné podpis deklarace o hospodářské spolupráci mezi 
farmou a Zlínským krajem. 

Středeční pracovní večeře se kromě hejtmana zúčastnili například i rektor a prorektor 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a představitelé společnosti JZD Slušovice, kteří již dříve 
navázali s farmou kontakty a později spolupráci v oblasti vinařství. Zástupci Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně přítomné informovali o výměně studentů, výuce čínštiny na univerzitě a 
možnosti rozvoje další spolupráce v oblasti vzdělávání. Zástupci Farmy čínsko-
československého přátelství projevili zájem o konkrétní spolupráci při rozvoji 
nejmodernějších technologií. 

Farma čínsko-československého přátelství je čínský konglomerát, který byl založen v roce 
1956 jako zemědělský podnik ve spolupráci s Československem, které Číně darovalo šest set 
zemědělských strojů a vyslalo na místo své odborníky. V současné době se podnik zabývá 
zemědělstvím pouze okrajově, jeho nejdůležitější činností je těžba i zpracování ropy a 
průmyslová výroba. Z původního statku vzniklo průmyslové město, které má v dohledné době 
pojmout milion obyvatel. V současnosti Farma čínsko-československého přátelství 
zaměstnává zhruba 180 tisíc lidí. 

V rámci spolupráce Zlínského kraje a farmy již byla realizována první fáze projektu v kulturní 
oblasti, jehož cílem je představení kulturních tradic a zvyklostí. Ve spolupráci farmy, 
Zlínského kraje a Folklórního sdružení České republiky byl s podporou českého 
velvyslanectví v Číně zahájen projekt výměny folklórních souborů. Konkrétně byl 
zorganizován pobyt a vystoupení Souboru valašských písní a tanců Vsacan v Cangzhou. 
Následně by měl naopak Českou republiku navštívit folklórní soubor z města Cangzhou. 

 

6. 5. 2012  

ČSSD	přivítala	zvolení	socialisty	Hollanda	za	prezidenta	Francie	

Česká strana sociálně demokratická vítá s radostí první informace o dnešním zvolení nového 
francouzského prezidenta, kterým bude socialista Francois Hollande. Jde po dlouhých 17 
letech střídání pravicových prezidentů o důležitou změnu jak pro Francii, tak pro celou 
Evropu.  

Úspěch socialistů v prezidentské volbě v jedné z nejvýznamnějších evropských zemích je také 
silným povzbuzením pro sociální demokraty v celé EU, včetně ČSSD, která se intenzivně 
připravuje na říjnové krajské a senátní volby. 

„Vítězství Francoise Hollanda je důležité pro celou evropskou levici. Po úspěchu sociálních 
demokratů v Dánsku a na Slovensku jde o klíčový signál obratu a naděje pro všechny, kdo 
chtějí spravedlivější a sociálně únosnější reakci na dluhovou krizi. Hollande teď bude muset 
svést tvrdý boj za prorůstová opatření se všemi, kdo doposud v EU obhajovali plošné 
radikální škrty, dusící poptávku a sunoucí Evropu do ekonomické stagnace. V tomto zápase 
bude mít podporu i českých sociálních demokratů,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 
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6. 5. 2012 

Kardinál	D.	Duka	navštívil	Londýn	

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP podnikl ve dnech 4. - 6. května 2012 cestu do 
Londýna. Setkal se s westminsterským arcibiskupem Mons. Vincentem Nicholsem, pozdravil 
se s krajany žijícími ve Velké Británii a navštívil místa spjatá s životními osudy svého otce. 

 

7. 5. 2012 

Asociace	krajů	ČR	se	zapojila	do	Plánu	ekonomické	a	obchodní	spolupráce	
mezi	Čínou	a	Střední	a	Východní	Evropou		

Rada Asociace krajů ČR se tak rozhodla v uplynulém týdnu na svém jednání v Plzni. Plán 
ekonomické a obchodní spolupráce představila hejtmanům českých a moravských krajů 
zástupkyně čínského velvyslance v ČR.  

Asociace krajů rozpracuje kompletní a detailní postup, jak konkrétně se do ekonomického 
plánu zapojit. Zároveň požádala Smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce o 
rozpracování projektů vyplývajících z Plánu ekonomické a obchodní spolupráce mezi Čínou a 
SVE.  
Trend navazování spolupráce v oblastech ekonomiky a obchodu mezi Evropou a Čínou 
vyvrcholil na 2. ekonomickém fóru Číny a států Střední a Východní Evropy ve Varšavě, na 
kterém se čínský premiér Wen Ťi-Pao sešel s 16 premiéry středoevropských a balkánských 
zemí a přivezl s sebou delegaci tří set čínských podnikatelů 

Již dříve některé kraje uzavřely partnerství s jednotlivými čínskými provinciemi, například 
Plzeňský kraj s provincií Zhejiang nebo Karlovarský kraj se správním obvodem čínského 
Pekingu Changping. Jihomoravský kraj zase zamýšlí uzavřít partnerství s čínskou provincií 
Hebei.„Obzvláště s postupujícími ekonomickými problémy Evropy je navazování spolupráce s 
druhou nejsilnější ekonomikou světa zcela bezpodmínečné,“ poznamenal jihomoravský 
hejtman Hašek.  
Kromě nastavení pravidelné komunikace představitelů obou asociací jde také o to 
 zkoordinovat svou spolupráci v ekonomických i obchodních oblastech, zaměřit se na 
kooperaci v rámci průmyslu, vzájemných investic, budování infastruktury, ale i o  rozvoj dnes 
nezbytných high-technologií či nových zdrojů energie.  

 

12. 5. 2012 

Arcibiskupství	pražské	oslavilo	450	let	od	svého	obnovení	

Ve svatovítské katedrále 12. května 2012 vyvrcholily oslavy obnovení pražského 
arcibiskupství po husitských válkách v roce 1562. V den výročí posvěcení pražské katedrály 
celebroval kardinál Christoph Schönborn OP jako papežský legát spolu s biskupy z mnoha 
koutů světa mši svatou.  

Vídeňský arcibiskup nebyl jedinou významnou osobností, která při této příležitosti 
přicestovala do Prahy. Spolu s ním celebrovalo kromě českých a moravských biskupů v čele s 
kardinálem Dominikem Dukou také mnoho biskupů ze zemí, kde Arcidiecézní charita Praha 
rozvíjí své aktivity. Přítomni byli arcibiskupové a biskupové z Běloruska, Ugandy, Indie a 
Rakouska, ale také Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí. Při příležitosti výročí 
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obnovení svatovojtěšského stolce se totiž den před samotnou slavností ve Velkém sále 
Černínského paláce uskutečnila mezinárodní konference k charitnímu dílu pražské 
arcidiecéze.  

 

12. 5. 2012  

Na	Dni	Evropy	v	Bruselu	se	představily	české	kraje	

V rámci dne otevřených dveří se v sobotu 12. května prezentovalo celkem 40 regionů a měst 
z nejrůznějších koutů EU. Kromě Ústeckého kraje se zapojily také kraje Jihočeský, 
Jihomoravský, Olomoucký a Karlovarský. Nechyběla agentura CzechTourism. Na stáncích 
byly představeny tradiční regionální speciality, například lázeňské oplatky, Becherovka, 
Budweiser Budvar, müsli tyčinky Fit a jihomoravská vína. „Dále kraje představily svá 
turisticky zajímavá místa formou znalostně-zábavného kvízu, kde se objevovaly otázky, jako 
např. kde zemřel nechvalně proslulý svůdník Giacomo Casanova /Zámek Duchcov u Teplic/ 
či jaké město v Jihočeském kraji se nachází na seznamu UNESCO /Český Krumlov/,“ sdělila 
Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu. Za správně vyplněný kvíz 
návštěvníci obdrželi drobné dárkové předměty.  

Jihočeská kancelář v Bruselu se letos zaměřila na propagaci kongresových pobytů, což je 
finančně velmi zajímavá část cestovního ruchu. A jižní Čechy mohou nabídnout kvalitní 
kongresové zázemí na téměř padesáti místech," říká hejtman Zimola.  

Na Dni Evropy se prezentoval také Olomoucký kraj. Nabídl zahraničním zájemcům tištěné 
propagační materiály o kraji a ochutnávku regionálních specialit. "Den otevřených dveří je 
jednou z mnoha propagačních aktivit, kterými se Olomoucký kraj představuje veřejnosti v 
Bruselu," uvedl Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 

 

14. 5. 2012 

Setkání	vedoucích	představitelů	evropských	církví	Světového	luterského	
svazu	

Ve dnech 10. -14. května 2012 se v Ostravě konalo setkání vedoucích představitelů 
evropských církví Světového luterského svazu. Těchto celoevropských konzultací s ústředním 
mottem „S nadšením pro církev a pro svět“ se zúčastní přibližně osmdesát oficiálních hostů, 
spolu s tlumočníky a organizátory jde o konferenci čítající něco málo přes sto lidí. 

V pátek 11. května 2012 v 18:00 se v rámci setkání v evangelickém kostele v Ostravě 
uskutečnila bohoslužba, na kterou jsou zváni všichni věřící i široká veřejnost. V neděli 13. 
května 2012 účastníci konference navštívili jednotlivé farní sbory SCEAV a ČCE po celém 
Moravskoslezském kraji, tak měli možnost seznámit se s projekty, životem a činností 
jednotlivých farních sborů. 

Z České republiky se konference účastní delegace Českobratrské církve evangelické a Slezské 
církve evangelické a. v. Mezi účastníky konzultace jsou biskupové a představitelé luterských 
církví z pobaltských a skandinávských zemí, velkou skupinou jsou představitelé jednotlivých 
zemských církví z Německa, přijedou také zástupci církví ze Slovenska, Maďarska, Rakouska 
a dalších zemí jižní a západní Evropy. 
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15. 5. 2012 

Člověk	v	tísni	postavil	v	DR	Kongo	dvě	školy	

Na východě Demokratické republiky Kongo otevřely brány dvě nové školy, které bude 
navštěvovat 600 žáků. Školy v obci Amina a Kaboge v provincii Jižní Kivu si zrekonstruovaly 
místní komunity z velké části samy s pomocí prostředků od společnosti Člověk v tísni a 
španělských organizací AECID a RESCATE. 

Nové školní budovy mají po šesti třídách a jsou vybavené tabulemi, lavicemi i židlemi. V 
každé třídě je místo pro padesát žáků. Na slavnostní ceremonii dorazili vesničané, kteří 
pomáhali se stavbou škol a žáci připravili působivé procesí s palmovými listy. Otevření 
nových škol si pochvaloval i nejvyšší zástupce ministerstva školství v provincii Jižní Kivu.  

 

16. 5. 2012 

České	neziskové	organizace	jednaly	v	Bruselu	

K pracovní návštěvě evropských institucí v Bruselu pozvala zástupce neziskových organizací z 
celé České republiky europoslankyně Zuzana Brzobohatá ve dnech 7. – 10. května. Neziskové 
organizace v Bruselu čekal bohatý pracovní program. Jejich zástupci navštívili Evropský 
parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a zúčastnili se konference s názvem Civil 
Society Day. Nechybělo ani pracovní jednání se zástupkyní stálého zastoupení Pardubického 
kraje v Bruselu Karolínou Brennerovou a na programu byla také podnětná diskuse s 
velvyslankyní Milenou Vicenovou a jejími kolegy. Probírala se celá škála nejrůznějších témat, 
z nichž nejvyšší prioritu měly dotační možnosti pro neziskový sektor v dalším programovacím 
období.  

Další pracovní jednání se uskutečnilo na stálém zastoupení ČR při EU. V něm mimo jiné 
zazněly přání a požadavky zástupců neziskového sektoru na vyšší míru zapojení neziskovek v 
programu Leader, který je důležitým dotačním nástrojem pro financování projektů nejen 
neziskového sektoru. „V dalším programovacím období, které se otevře počínaje rokem 2014, 
bude vhodné rozšířit tento program prostřednictvím místních akčních skupin na celé území 
České republiky,“ soudí radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Jako prioritu označila 
program Leader i velvyslankyně Vicenová.  

 

17. 5. 2012 

Podnikatelská	mise	Moravskoslezského	kraje	do	Vologodské	oblasti	

Ve dnech 14. – 17. 5. 2012 se uskutečnila podnikatelská mise z Moravskoslezského kraje do 
Vologodské oblasti. Podnikatelská mise byla připravena ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Vologodskou obchodní a průmyslovou 
komorou a navázala na misi z Vologodské oblasti do Moravskoslezského kraje z roku 2010.  

Mise se zúčastnili zástupci společností Lázně Darkov a.s., Czasch s.r.o., Hon a.s., Ochranné 
systémy s.r.o., Letiště Ostrava a.s. a KHK MSK. Propagační materiály s kontakty dodaly 
společnosti FerrComp a Easy Logistic.  

Jelikož má vologodská strana má zájem rozvíjet spolu s hospodářskou spoluprací také oblast 
vzdělávání, na další setkání přicestuje s vicegubernátorem Vologodské oblasti, prezidentkou 
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Vologodské hospodářské a průmyslové komory a ředitelem Korporace rozvoje Vologodské 
oblasti rovněž rektor Čerepovské státní univerzity 

 

17. 5. 2012  

Královéhradecký	kraj	se	prezentoval	v	Estonsku	

Na pozvání velvyslanectví České republiky v estonském Tallinu se zúčastnila delegace 
Královéhradeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Helmutem Dohnálkem prezentace ve 
dvou nejvýznamnějších městech Estonska v Pärnu na „Dnech České republiky“ a v hlavním 
městě Tallinnu na „Dni Evropy“ s cílem propagace českých regionů v Estonsku.  

Na celkových nákladech akce se výraznou měrou podílelo i velvyslanectví ČR. Jak bylo patrno 
z reakce estonské veřejnosti, která zejména v Tallinnu měla obrovský zájem o 
královéhradecké zastoupení, tak i z vyjádření estonských médií vyplynulo, že zastoupení 
Královéhradeckého kraje bylo hodnoceno v rámci všech národních zastoupení z celé Evropy 
jako vůbec nejzdařilejší. Přispěli k tomu značnou měrou jak pracovníci krajského úřadu, tak i 
celkové pojetí expozice kraje. Zejména díky hudebníkům z Týniště nad Orlicí a české 
gastronomii reprezentované specialitami firmy Adeva pana Hubálka zaznamenala česká účast 
enormní zájem z řad veřejnosti i estonských médií. Velvyslanec ČR v Estonsku a jeho 
zástupce pan Šedo ocenili, že celá akce má i konkrétní přínosy v dohodách o další spolupráci 
např. mezi českými a estonskými touroperátory a českými a estonskými odbornými školami. 
„Velice chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném výsledku celé akce, všem kdo ji 
připravovali a pracovníkům velvyslanectví za mimořádnou podporu a servis, který nám 
poskytli“, uvedl Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana. 

 

17. 5. 2012  

Bahrajnská	delegace	navštívila	Pardubický	kraj	

Delegace třinácti představitelů samospráv z Bahrajnského království v rámci svého týdenního 
pobytu na území České republiky ve středu zavítala do Pardubického kraje. Na půdě 
hejtmanství je přivítal radní Pardubického kraje Martin Netolický, aby je seznámil s 
fungováním krajů v systému veřejné správy České republiky. V rámci dopoledního programu 
představila své projekty také Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 

„Je pro nás potěšující, že si starostové a radní z Bahrajnského království pro svou studijní 
cestu vybrali Pardubický kraj. Chtěli čerpat z našich zkušeností při poskytování veřejných 
služeb. Zajímali se například o fungování systému ve zdravotnictví, školství či sociální 
oblasti,“ uvedl radní Netolický. Mezi váženými hosty nechyběl ani starosta hlavního města 
Bahrajnského království Manamy, Majeed Aljazeeri, kterého stejně jako jeho kolegy 
prezentace radního velmi zaujala. Po skončení úvodní části totiž následovala zajímavá a 
podnětná diskuze. „Ukazuje se, že otázky efektivního vynakládání prostředků při poklesech 
příjmů rozpočtů jsou aktuální po celém světě bez ohledu na státní zřízení,“ doplnil Netolický. 
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18. 5. 2012 

Do	Ústeckého	kraje	přijela	delegace	ze	Slovenska	

Hejtmanka Jana Vaňhová přivítala v Ústeckém kraji delegaci ze Žilinského samosprávného 
kraje v čele s předsedou Jurajem Blanárem. Oba kraje loni v lednu podepsaly v Žilině dohodu 
o vzájemné spolupráci, která se zaměřuje na oblasti cestovního ruchu, školství a podnikání.  

 

21. 5. 2012 

Adra	ukončila	první	fázi	zemědělského	projektu	na	Haiti		

Téměř tři sta účastníků zemědělského projektu ADRA na Haiti se třetí dubnovou neděli sešlo 
k oslavě zdárného ukončení jeho první fáze. Závěrečná slavnost představovala pomyslnou 
tečku za podporou zemědělské produkce v oblasti Petit Goave, kterou v roce 2010 ochromilo 
ničivé zemětřesení. Po zakončení této fáze pomoci se ADRA chystá učit místní komunity, jak s 
vypěstovanými produkty obchodovat a zajistit si tak ekonomickou soběstačnost. 

 

21. 5. 2012 

Člověk	v	tísni	otevřel	na	jihu	Mongolska	Agrocentrum	pro	dvě	stě	farmářů	

Člověk v tísni otevřel ve městě Sajnšand v provincii Dornogobi na jihovýchodě Mongolska 
Agrocentrum. V kraji sužovaném obrovskou nezaměstnaností by mělo sloužit především jako 
poradenské centrum a modelová farma pro dvě stě farmářů v oblasti větší než Česká 
republika. Rolníci zde budou moct získat kvalitní osivo a farma jim zároveň poskytne 
nezbytné nářadí a další vybavení. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili místní zemědělci, guvernér provincie Pantiin Gankhuyag, 
zástupkyně české ambasády Pavla Žáková i lidé z ministerstva zemědělství i Asociace 
mongolských zemědělských družstev. 

Při otevření centra dostali farmáři ze šesti regionů v okolí vybavení pro pěstování zeleniny a 
ovoce. Již nyní na začátku sezóny se nemohou dočkat letošní úrody, která bude díky novému 
nářadí a semenům bohatší a pestřejší a bude o ní i větší zájem na místních trzích.  

 

21. 5. 2012 

Člověk	v	tísni	otevřel	novou	školu	na	Haiti	

Člověk v tísni postavil z prostředků sbírky SOS Haiti dvě nové budovy místní školy College 
Mixte Roi Salomon. Původní škola ve Vialet v regionu Petit Goave byla zničená při 
zemětřesení v lednu 2010 a žáci se museli tísnit při vícesměnném vyučování ve spřátelené 
škole.  

O novou školu požádal jménem komunity její ředitel Louise Myrtil už před několika měsíci, 
stavbu dvou trojtřídek odolných vůči častým zemětřesením a hurikánům ale zdržel nevhodný 
pozemek bývalé školy. Vhodnout parcelu nakonec ředitel našel asi kilometr od původní 
budovy.  
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Na stavbě se Louise Myrtil podílel spolu se svými přáteli a členy místní komunity, což je jedna 
z podmínek ČvT pro zahájení stavby. Pomohli především s výkopovými pracemi, hlobením 
jámy pro latríny nebo stavbou oplocení. 

 

23. 5. 2012  

Šéf	ČSSD	B.	Sobotka	jednal	v	Bruselu	s	evropskými	sociálně	
demokratickýmilídry		

Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka dnes v Bruselu jednal na setkání s 
evropskými lídry sociálnědemokratických a socialistických stran, sdružených ve Straně 
evropských socialistů (PES), především o opatřeních k povzbuzení hospodářského růstu a 
vytváření nových pracovních míst.  

„Neúspěšná politika pravicových vlád tlumí ekonomický rozvoj a prohlubuje celkovou 
společenskou, hospodářskou a sociální krizi v Evropě. Naším společným 
sociálnědemokratickým cílem je znovu hospodářský růst obnovit a zaměřit se na aktivní 
politiku zaměstnanosti,“ sdělil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 

Dalšími tématy jednání lídrů, mezi nimiž nechyběli například premiér Slovenska Robert Fico, 
Francie Jean-Mark Ayrault, Belgie Elio Di Rupo či Rakouska Werner Faymann, bylo zavedení 
daně z finančních transakcí v EU, navýšení finančních prostředků Evropské investiční banky, 
vydávání společných dluhopisů a problémy spojené s řeckou ekonomikou. Jednání 
předcházelo neformálnímu summitu Evropské rady, který svolal její předseda Herman Von 
Rumpuy. 

 

23. 5. 2012 

Opolské	vojvodství	se	prezentovalo	v	Olomouckém	kraji		

Od čtvrtka 24. do soboty 26. května se na Horním náměstí v Olomouci představilo polské 
Opolské vojvodství. Součástí prezentace byla také prezentace společného česko-polského 
projektu Cestování v čase, katalogu Stezka času a výstavy fotografií. Občané rovněž mohli 
zhlédnout ukázky uměleckého kovářství a hrnčířství, seznámit se s přípravou tradičních 
pokrmů a získat informační materiály zaměřené na turistické zajímavosti Opole a okolí. 

 

24. 5. 2012 

Olomoucký	kraj	a	Jihomoravský	kraj	podporují	podnikání	v	Srbsku	

Náměstek hejtmana Pavel Horák dnes v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce zahájil 
devátý ročník kulatého stolu pro podnikatele a zájemce o podnikání v Srbsku. Seminář se 
zaměřil na praktické a aktuální otázky uznávání evropských certifikátů nebo problematiku 
homologace výrobků dodávaných do Srbska. Prostor věnoval také českým firmám, které na 
srbském trhu již delší dobu působí. Seminář pořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s krajem 
Jihomoravským a poradenskou firmou Rosiva Šumperk.  

„Se srbským regionem Vojvodinou spolupracujeme již od roku 2003. Mezi oběma regiony 
panují přátelské vztahy. Snažíme se region dlouhodobě podporovat. Každý rok financujeme 
česko-srbské tábory pro děti. V letošním roce plánujeme předat české menšině v Srbsku 
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školní autobus. Již třetím rokem realizujeme ve Vojvodině semináře zaměřené na evropské 
projekty a čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Hejtman kraje Martin Tesařík se 
v loňském roce osobně zúčastnil otevření kanceláře Vojvodiny v Bruselu,“ popsal dílčí aktivity 
spolupráce Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Kulatý stůl o příležitostech 
v Srbsku je naší tradiční aktivitou. Snažíme se zájemcům poskytnout ucelené informace o 
možnostech podnikání v Srbsku, kde se za dobu spolupráce etablovalo již několik 
významných firem z našeho kraje. Letos v březnu získalo Srbsko statut kandidátské země 
Evropské unie. Očekáváme tedy snazší přístup k evropským penězům. Pro naše podnikatele 
je zde veliký prostor k ekonomické činnosti například v oblasti energie, ekologie, strojírenství 
či zemědělství a potravinářství," dodal Pavel Horák. 

Náměstek hejtmana Pavel Horák se také setkal s Milijou Markovićem, ekonomickým radou 
Republiky Srbsko v České republice. Rada Marković přijel do Olomouce při příležitosti 
konání obchodního kulatého stolu o Srbsku. „Cením si podpory srbského velvyslanectví při 
aktivitách, které Olomoucký kraj v regionu i v zahraničí organizuje. Srbsko je místem pro 
investice a nabízí pro české firmy mnohé příležitosti. Jsem proto velice rád, že ekonomický 
rada Marković přijal pozvání na seminář pro podnikatele a představil potenciál Srbska pro 
obchodní spolupráci,“ uvedl Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro 
regionální rozvoj. 

Každoročně se akce účastní nejen představitelé podnikatelského sektoru, ale také zástupci 
samospráv či odborná veřejnost. Přednášející přijíždějí ze Srbska, reprezentují velvyslanectví, 
ale také významné státní a regionální úřady. V roce 2011 se kulatý stůl konal 
v Jihomoravském kraji. 

 

25. 5. 2012 

Společná	oslava	k	poctě	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	Římě	

25. května 2012 se uskutečnila v Římě společná oslava k poctě sv. Cyrila a Metoděje. Českou 
republiku na této události oficiálně reprezentoval premiér Petr Nečas a ministryně kultury 
Alena Hanáková. Za Českou biskupskou konferenci se zúčastnili kardinál Dominik Duka, 
kardinál Miloslav Vlk a arcibiskup Jan Graubner.  

 

25. 5. 2012 

Liberecký	kraj	navštívila	delegace	z	Orenburské	oblasti	v	Rusku		

Delegace z Orenburské oblasti, partnerského regionu Libereckého kraje v Rusku, vedená 
gubernátorem Jurijem Alexandrovičem Bergem navštívila Liberecký kraj. Na třídenní 
návštěvě Libereckého kraje delegaci doprovázeli postupně hejtman Libereckého kraje 
Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK Vít Příkaský, radní Jaroslav Podzimek a Pavel 
Petráček (všichni ČSSD) a ředitel Krajského úřadu LK René Havlík. Jedním ze stěžejních 
bodů programu bylo setkání s podnikateli Libereckého kraje, kterého se účastnili také 
představitelé ruského velvyslanectví a obchodního zastoupení Ruské federace (RF) v ČR, a to 
Sergej Vagin z ekonomického úseku Velvyslanectví RF v ČR, generální konzul RF v Karlových 
Varech Sergej Ščerbakov a obchodní rada RF v ČR Alexander V. Turov.  

„V září loňského roku jsme navštívili Orenburskou oblast v Rusku, kde se podařilo dojednat 
další formu spolupráce Orenburské oblasti s Libereckým krajem. Delegace tedy přijela 
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podepsat Memorandum o spolupráci s naším krajem. Další Memoranda o spolupráci 
podepsali dnes také zástupce Orenburské státní univerzity s Technickou univerzitou Liberec a 
zástupci Hospodářské komory z Libereckého kraje a Orenburské oblasti. Stěžejním bodem 
programu třídenní návštěvy bylo ale setkání představitelů Orenburské oblasti a představitelů 
ruského velvyslanectví a obchodního zastoupení s podnikateli Libereckého kraje,“ vysvětlil 
hejtman. 

Cílem setkání s podnikateli bylo především představení Orenburské oblasti a možnosti 
navázání nových obchodních vztahů. Orenburská oblast je nejbezpečnější místo pro investice 
v Ruské federaci. Vláda oblasti vytváří absolutně nejlepší možné podmínky pro příliv 
zahraničních investic do země. 

„Na základě naší návštěvy Orenburské oblasti si dovolím tvrdit, že je zde mocný 
podnikatelský potenciál například v odvětví plynárenského a těžkého průmyslu, výstavbě 
spaloven a čističek odpadních vod nebo rekonstrukci a výstavbě silnic a mostů,“ doplnil 
hejtman. 

 

26. 5. 2012 

Návštěva	bulharské	delegace	v	Jihomoravském	kraji		

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák a předsedkyně výboru pro 
meziregionální vztahy Zastupitelstva JMK Anna Matějková se v sobotu dne 26. května 2012 
setkali v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích s bulharskou delegací v čele s 
viceprezidentkou Bulharské republiky Margaritou Popovou. 

Cesta bulharské delegace do Mikulčic na Hodonínsku se uskutečnila u příležitosti zdejší 
Cyrilometodějské pravoslavné pouti. Představitelé kraje spolu s bulharskou viceprezidentkou 
položili u sousoší sv. Cyrila a Metoděje v areálu památníku kytice. 

 

28. 5. 2012 

Setkání	s	delegací	OBSE‐ODIHR	na	ústeckém	krajském	úřadě	

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Úřad pro demokratické instituce 
a lidská práva (ODIHR) vyslal do České republiky své představitele, aby se zde zabývali 
postavením Romů ve společnosti. Setkání na krajském úřadě se za Ústecký kraj zúčastnil 
radní Martin Klika, který má na starosti pracovní skupinu pro sociálně vyloučené lokality. 

Náplní setkání bylo několik témat: vzdělávání, protiromské nálady, preventivní aktivity 
Policie ČR, kriminalita. 

Jednání na půdě krajského úřadu předcházela návštěva zástupců OBSE-ODIHR v základních 
školách určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve Šluknově, 
Rumburku a v Trmicích. Všechny návštěvy byly hodnoceny delegací kladně, komise vyzdvihla 
zejména podmínky vzdělávání a přístup k žákům na Střední škole a Základní škole, Trmice, 
příspěvková organizace. 

V rámci diskuse na krajském úřadě byl členům delegace osvětlen stávající systém organizace 
povinné školní docházky v ČR a přiblíženy konkrétní podmínky v Ústeckém kraji.  

Členové delegace na základě svých pozitivních poznatků projevili zájem o další spolupráci 
s odborníky na tuto oblast veřejného života, kteří působí na území Ústeckého kraje. 
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28. 5. 2012 

Češi	a	Němci	společně	řešili	zaměstnanost	a	poptávku	trhu	práce		

Setkání saských a karlovarských podnikatelů se konalo v polovině května a němečtí 
organizátoři na ně pozvali představitele a členy Regionální hospodářské komory Poohří nebo 
žáky ISŠ Cheb. Hostitelé z obchodního a inovačního centra – Bussinesss and Inovation 
Centre – BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF e.V.) v Lichtentanne/Stenn diskutovali 
s českými protějšky o tom, co je nejdůležitější pro životní uplatnění mladých lidí a současně i 
pro dobré fungování firem v obou příhraničních regionech. Z referátů a workshopů 
vyplynulo, že hlavní je správná volba budoucí profese u mladých lidí na straně jedné a na 
druhé straně pak aktivní účast firem v procesu výběru, odborné přípravy a výchovy 
budoucích zaměstnanců. 
O výsledcích zkoumání poptávky zaměstnavatelů na Karlovarsku po pracovnících ve všech 
oborech a profesích hovořil zástupce Regionální hospodářské komory Poohří Radek Pašava. 
Podle něj je na Karlovarsku je značný nedostatek pracovníků, přestože nezaměstnanost je zde 
velmi vysoká. Chybějí totiž hlavně kvalifikovaní řemeslníci, zatímco ekonomů je přebytek a 
podobně i silové resorty také nedostatkem lidí netrpí (armáda, policie, hasiči, bezpečnostní 
agentury).  

 

29. 5. 2012 

Zástupci	Moravskoslezského	kraje	navštívili	své	partnery	ve	Slezském	
vojvodství		

Na pozvání členů Komise pro zahraniční spolupráci a evropskou integraci zastupitelstva 
Slezského vojvodství se ve dnech 28. – 29. května 2012 uskutečnilo výjezdní jednání členů 
Výboru zahraničního zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jednání se konalo 
v Katovicích. 

 

30. 5.2012 

V	Cieszyně	se	setkali	lídři	čtyř	přeshraničních	regionů	

V polském Cieszyně se ve středu 30. května 2012 setkali hlavní představitelé čtyř regionů 
zakládajících Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA. Jednání se zúčastnil hejtman 
Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, predseda Žilinského samosprávného kraje Juraj 
Blanár, Slezské vojvodství reprezentoval maršálek Adam Matusiewicz a Opolské vojvodství 
maršálek Józef Sebesta. 

Hlavním důvodem setkání bylo projednání dalších kroků souvisejících se založením ESÚS 
TRITIA a stanovení společného postupu při vyjednávání pozice seskupení v novém 
programovacím období EU 2014–2020. Cílem ESÚS TRITIA je podpořit spolupráci 
sousedících regionů a efektivně tím rozvíjet společné území, na kterém žije bezmála 8 
milionů obyvatel. Prostředkem k tomuto efektivnímu rozvoji by měla být realizace společných 
projektů. Je tedy důležité, aby bylo v nadcházejícím programovacím období možné čerpat 
finanční prostředky Evropské unie také na trilaterální přeshraniční projekty. „Hospodářská 
krize ovlivnila naše kraje natolik, že musíme najít jiné způsoby, jak efektivně rozvíjet naše 
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území. Měli bychom maximálně využít možnosti, které nám Evropská unie nabízí“, uvedl 
hejtman Palas. 

K vyjednávání priorit ESÚS TRITIA bude sloužit rovněž zpracovaná strategie celého území 
seskupení, která bude syntézou bilaterálních strategických dokumentů vzniklých v rámci 
právě realizovaných tří přeshraničních projektů. Dokončení syntézy strategií je plánováno na 
podzim tohoto roku. 

Oficiální založení ESÚS TRITIA by mělo proběhnout v druhé polovině tohoto roku. 
V současnosti se čeká na stanovisko z polského ministerstva zahraničních věcí. Pokud bude 
stanovisko kladné, pak nebudou v cestě žádné překážky k registraci seskupení a k zahájení 
jeho fungování. 

 

31. 5. 2012  

Společný	mezinárodní	výcvik	vojenských	sil	v	rámci	programu	vojenské	
spolupráce	s	USA	

Ve dnech 28. až 31. května se uskutečnil společný mezinárodní výcvik vojenských policií. 
Statickou ukázkou jednotlivých mobilních pracovišť Oddělení ochrany letadel určených pro 
střežení a monitoring vojenských letišť, míst velení a jiných zájmových objektů skončil 
společný týdenní výcvik příslušníků čety NRF Vojenské policie, příslušníků Texaské Národní 
Gardy (United States National Guard Military Police/Security Forces) a příslušníků Aktivních 
záloh Vojenské policie.  

Tento výcvik proběhl v rámci programu vojenské spolupráce s ozbrojenými silami USA (Mil 
to Mil) na teritoriu Odborné školy Vojenské policie ve Vyškově. V jeho průběhu se účastníci 
recipročně seznámili s organizačními strukturami, výstrojí a výzbrojí vojenských policií. 
Zajímavá výměna zkušeností proběhla v oblasti, která se týkala zabezpečení jednotek obou 
zemí v operacích. Náplní tohoto výcviku nebyla jen teoretická výměna zkušeností, velkou roli 
hrála také část praktická, kdy si všichni vyzkoušeli odlišné pojetí policejních technik a 
zákroků. 

"Odvážíme si od vás spoustu zkušeností i zážitků," řekl na závěr výcviku vedoucí americké 
delegace Msgt James Restau. 

 

Červen	2012	

1. 6. 2012 

Červený	kříž	pomáhá	v	Sýrii	

Již déle než rok trvají nepokoje a násilnosti v Sýrii. Humanitární situace velkého počtu 
Syřanů je velmi obtížná.  

V zemi operují dvě složky Mezinárodního hnutí ČK&ČP: Mezinárodní výbor Červeného kříže 
a Syrský Červený půlměsíc, které již poskytly zdravotní a humanitární pomoc statisícům 
potřebných. MVČK také kontroluje zacházení s vězněnými. 

Mají - i když komplikovanou - možnost pohybu po Sýrii a přístupu k lidem v nouzi. Personál 
Syrského ČP v terénu čítá na 10.000 školených osob. I během bojů působilo např. v Homsu 
každodenně 1.500 příslušníků Syrského ČP, kteří poskytovali zdravotnickou pomoc a 
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distribuovali základní životní potřeby, potraviny, hygienické potřeby a léky. Svou pomoc 
poskytl i bezprostředně po krvavých událostech v al-Húlá.  

V obtížné situaci ztratil Syrský ČP i svého generálního tajemníka. Mezinárodní výbor ČK je 
jedinou mezinárodní organizací mající do Sýrie přístup. 

 

1. 6. 2012 

Vladyka	metropolita	Kryštof	přijal	spolupracovníka	alexandrijského	
patriarchy	

Blízkého spolupracovníka alexandrijského patriarchy Theodora II. a nositele významného 
titulu „Megas archondas“ pana prof. Dr. Spyridona Th. Camalakise přijal vladyka metropolita 
Kryštof v pražské rezidenci v pátek 1. června 2012. Vladyka se nejprve se vzácným hostem 
pomodlil v kapli svatých Christofora a Vladislava a poté jej vyznamenal Řádem svatých Cyrila 
a Metoděje. Pan prof. Dr. Spyridon Th. Camalakis tlumočil vladyku metropolitovi osobní 
pozdravy alexandrijského patriarchy a vyznamenal jej tradičním řádem alexandrijské církve. 
Přijetí se zúčastnili kromě doprovodu návštěvy také tajemník Posvátného synodu prof. ThDr. 
Milan Gerka, CSc. a tajemník úřadu Metropolitní rady mitr. prot. Mgr. Ján Novák 

 

1. 6. 2012 

Velitel	francouzské	vojenské	školy	Saint‐Cyr	Coëtquidan	navštívil	Česko	

Ve dnech 29. až 31. května 2012 se uskutečnila historicky první návštěva významného 
reprezentanta francouzských ozbrojených sil – velitele vojenské školy Saint-Cyr Coëtquidan 
generálporučíka Érica Bonnemaisona v České republice a na Univerzitě obrany. V Brně ho 
doprovázel francouzský přidělenec obrany plukovník Bruno Bucherie. 

Generálporučík Éric Bonnemaison velí škole, která byla založena v roce 1802 Napoleonem 
Bonapartem a dnes představuje obdobu amerického West Pointu nebo britského Sandhurstu. 
Předtím velel brigádě o síle 6000 mužů, skládající se ze šesti pluků francouzské námořní 
pěchoty. Má patnáctileté operační zkušenosti z velení; byl nasazen v operacích v Čadu, 
Somálsku, Mogadišu, Gabonu a Kongu. Působil i na mezinárodním poli (práce na 
Ministerstvu obrany USA, člen Rady pro výcvik civilních a vojenských představitelů Afriky a 
Blízkého východu, poradce francouzského ministra obrany pro Afriku a Střední východ). 
Působí také ve strategické a diplomatické oblasti, jakož i v pracovních týmech na předcházení 
krizím (Libanon, Kongo, Pobřeží slonoviny, Dárfúr, Írán, Etiopie, Somálsko a Perský záliv). 

V Praze se nejprve setkal se zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíkem 
Petrem Pavlem, ředitelem sekce personální MO Vladimírem Karaffou a dalšími významnými 
reprezentanty resortu. V Brně jednal především o další vzájemné spolupráci s rektorem 
Univerzity obrany brigádním generálem v záloze Rudolfem Urbanem a dalšími představiteli 
univerzity. 
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2. 6. 2012 

Otevření	Plzeňského	domu	v	Bruselu	

Plzeňský kraj dnes po Praze jako druhý z českých regionů otevřel zastoupení ve vlastním 
domě v Bruselu. Chce být blízko zásadním rozhodnutím EU a ovlivňovat regionální programy 
pro další plánovací období. Do "ambasády", deset minut pěšky od Evropského parlamentu i 
komise, vzal do podnájmu Jihomoravský i Pardubický kraj. Investice 23 milionů korun se má 
vrátit do 14 let. Při slavnostním otevření to ČTK řekl zástupce kraje v Bruselu Zbyněk Prokop.  

Zásadním tématem pro kraje jsou podle plzeňského hejtmana M. Chovance dotace EU v 
letech 2014 až 2020. Chápeme, že je třeba dělat projekty pro inovace (podle strategie EU 
"Evropa 2020"), ale chybí nám peníze na silnice, kanalizace a vodovody, hlavně v malých 
obcích, dodal. Nové zastoupení má pomoci peníze vybojovat.  

"Jsem moc rád, že tu vzniklo takové společné zastoupení. Nyní je velmi důležité, aby regiony 
měly přímý kontakt s Bruselem a lobovaly tu za své zájmy," řekl jihomoravský hejtman 
Michal Hašek (ČSSD). Podle něj se nyní bude rozhodovat o budoucí podobě kohezní politiky 
a finančním rámci do roku 2020 a zastoupení bylo otevřeno "za pět minut dvanáct". "Chceme 
aktivně ovlivňovat připravovaná rozhodnutí Evropské komise i parlamentu a rozhodně 
nečekáme, jak se dohodnou evropští politici," uvedl. Podle něj mají regionální "ambasády" 
minimální počty lidí i náklady, očekává ale vysokou efektivitu i rychlý přísun informací. 

 „Tím, že Plzeňané koupili budovu, vyslali signál, že to myslí s Evropou vážně. Náš kraj s nimi 
našel společnou řeč a stal se tak symbolem toho, že se dokážeme domluvit,“ řekl hejtman 
Pardubického kraje R. Martínek při zahájení. Při otevření nového sídla vyslovil přání, aby 
vzkvétaly kraje i evropská integrace. „Evropa je budoucnost nás všech,“ je přesvědčený 
hejtman Martínek.  

Pozvání na slavnostní otevření přijali mimo jiné český ambasador v Belgii Ivo Šrámek, 
velvyslanec při NATO Martin Povejšil a členové evropských institucí. 

 

5. 6. 2012 

Moravskoslezský	kraj	uspořádal	seminář	„Příležitosti	pro	spolupráci	
s	Indonésií	v	oblasti	obchodu,	investic	a	turistiky“	

Dne 5. června 2012 byl uspořádán ve spolupráci s Velvyslanectvím Indonéské republiky 
v Praze, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajskou hospodářskou komorou MS 
kraje seminář s názvem „Příležitosti pro spolupráci s Indonésií v oblasti obchodu, investic 
a turistiky“.  

Podnikatelské veřejnosti z našeho regionu byly představeny možnosti spolupráce 
s Indonéskou republikou v oblasti průmyslu, turismu a služeb. Po krátkém uvítání předsedou 
Zahraničního výboru Moravskoslezského kraje Ing. Ivanem Strachoněm vystoupila 
velvyslankyně Indonéské republiky J. E. Emeria W. A. Siregar a stručně představila 
Indonéskou republiku. 

Během programu seznámil účastníky Moga Simatupang, zástupce indonéského Ministerstva 
obchodu, se všeobecnými informacemi o indonéské ekonomice a obchodu. Zároveň všechny 
přítomné pozval na Tradexpo, což je významný mezinárodní obchodní veletrh konající se 
vždy v říjnu v hlavním městě Jakartě. Jako další vystoupil Meyer Siburian, zástupce Rady pro 
koordinaci investic, který informoval přítomné zájemce jak o již existujících investičních 
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projektech, tak i o aktuálních možnostech investic v Indonésii. V rámci své přednášky také 
uvedl příklady finančních pobídek, které jsou potenciálním českým investorům 
a podnikatelům k dispozici. Seminář uzavřela p. Budiharjanti z Ministerstva cestovního 
ruchu a kreativní ekonomiky s prezentací zaměřenou na možnosti podnikání v oblasti 
turismu. 

Po skončení oficiálního programu měli účastníci prostor k navázání osobních kontaktů 
s indonéskou stranou, která jim nabídla pomoc v případě zájmu o budoucí podnikání. 
Seminář ukázal, jak veliký podnikatelský a investiční potenciál se skrývá v Indonésii a jak ho 
naši podnikatelé mohou co nejlépe využít. 

 

5. 6. 2012 

Italský	velvyslanec	navštívil	Plzeňský	kraj	

Velvyslanec Itálie Pasquale D´Avino přijel 5. června na krajský úřad, kde ho přijal hejtman 
Plzeňského kraje Milan Chovanec společně se svým náměstkem Ivo Grünerem a radním 
Františkem Bláhou.  

Velvyslanec J.E. Pasquale D´Avino na úřad zavítal do Plzeňského kraje poprvé. Svůj pobyt v 
Plzni zahájil ve Škodě Transportation, kde si prohlédl areál. 

Během setkání se diskutovala současná situace hospodářství v Evropě, možná řešení a 
východiska ze současné krize. 

„S panem velvyslancem jsme se shodli na tom, že je potřeba podporovat technické obory, 
výrobu, konkurenceschopnost a podporovat vývoz evropských produktů na trhy třetích 
zemí,“ říká k setkání hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. 

Velvyslanec J.E. Pasquale D´Avino při setkání pozval členy Rady Plzeňského kraje na 
prezentaci italských regionů na italskou ambasádu do Prahy, které se uskuteční v polovině 
června. Hejtman Milan Chovanec připojil pozvání na podzimní veletrh ITEP. 

„Byli bychom rádi, kdyby Plzeňský kraj navštěvovalo čím dál víc italských turistů,“ dodal na 
závěr hejtman. 

 

8. 6. 2012 

První	konference	pořádaná	platformou	TOPAZ:	Lidská	práva,	ekonomika	a	
vzdělanost	

První akcí, kterou se veřejně představil think-tank TOP 09, TOPAZ, byla dnešní Evropská 
konference věnovaná čtyřem stěžejním tématům: Bělorusku, Rusku a energetické 
bezpečnosti, pozici České republiky v rámci Evropské unie a vědě, výzkumu a vzdělanosti 
v evropském kontextu. „Každá politická strana, která usiluje o to, aby nezamrzla na jednom 
místě, potřebuje dvě věci,“ uvedl první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek aktivity 
TOPAZu, „a to vzdělanostní základnu, protože naši lidé se musí neustále vzdělávat, a 
myšlenkové prostředí, v němž se může rozhodovat nikoli pod tlakem každodenní operativy. 
TOPAZ toto prostředí TOP 09 poskytuje.“ 

Konferenci zahájil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg: „Pamatuji, jak jsem byl 
v osmdesátých letech vděčný, když se nějaký západní think-tank zabýval naší zemí. Je 
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důležité, abychom v tomto nyní pokračovali my. Jako členům Evropské unie je nám svěřen 
úkol, abychom pracovali pro Evropu celou, včetně západního Balkánu, Ukrajiny, Běloruska či 
Moldavska.“ 

 

13. 6. 2012 

Brněnskou	Univerzitu	obrany	navštívili	důstojníci	ze	Saúdské	Arábie	

Na Univerzitu obrany včera zavítali nejlepší absolventi kurzu generálního štábu ozbrojených 
sil Saúdské Arábie. Šestnáctičlennou delegaci, kterou do České republiky pozval ministr 
obrany Alexandr Vondra, vede brigádní generál Mesfer Swalem Al Ghanem. Během 
týdenního pobytu navštíví ministerstvo obrany, generální štáb, některé vojenské základny a 
Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově. 

Na Univerzitě obrany hosty přivítal jménem jejího vedení prorektor pro vědeckou činnost 
plukovník Martin Macko. Připravená prezentace návštěvníky seznámila s celkovou 
geografickou situací ČR a jižní Moravy, historií a významnými pamětihodnostmi regionu a 
města Brna. Po zhlédnutí videa o Univerzitě obrany pokračoval vedoucí studijního oddělení 
Univerzity obrany podplukovník Antonín Müller seznámením se systémem vojenského 
vzdělávání v České republice, strukturou, posláním a hlavními úkoly Univerzity obrany. 

Vzhledem k charakteru návštěvy byla na závěr věnována výraznější pozornost celoživotnímu 
vzdělávání, které prezentoval zástupce vedoucího katedry celoživotního vzdělávání Fakulty 
ekonomiky a managementu UO podplukovník gšt. Ivo Pikner. Otázky položené zástupcům 
univerzity v diskuzi směřovaly právě do vojenské oblasti. Hosty například zajímalo, zda kurzy 
celoživotního vzdělávání připravují absolventy na společné operace více složek ozbrojených 
sil nebo jak se Univerzitě obrany daří skloubit přípravu vojenských a civilních studentů. 

Program návštěvy pokračoval v Centru simulačních a trenažérových technologií. To sídlí v 
Brně, avšak organizačně je součástí Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.  

 

13. 6. 2012 

Největší	teleskop	světa	vznikne	za	účasti	ČR	

Rada mezinárodní organizace ESO (European Southern Observatory) odsouhlasila výstavbu 
největšího a technicky nejdokonalejšího astronomického teleskopu na světě nazvaného E-
ELT. 
Teleskop by měl být vybudován do roku 2022 na náhorní plošině v poušti Atacama v Chile. 
Zařízení bude schopné přijímat a analyzovat signály z nejvzdálenějších koutů vesmíru 
přenášené na oku neviditelných vlnových délkách a výrazně tak napomoci lidstvu odhalit 
dosud skrytá tajemství o vzniku, vývoji i předpokládané budoucnosti vesmíru. 
Kromě České republiky, kterou v organizaci ESO reprezentuje MŠMT a Akademie věd ČR, se 
na tomto rozsáhlém mezinárodním projektu budou podílet Německo, Švýcarsko, Rakousko, 
Nizozemsko a Švédsko, předběžný souhlas s účastí vyslovily pak Velká Británie, Belgie, 
Finsko a Itálie.  
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14. 6. 2012 

Představitelé	Jihomoravského	kraje	se	zúčastnili	setkání	u	příležitosti	Dne	
Ruska	

Náměstek hejtmana Václav Božek a radní Pavel Balík se ve čtvrtek 14. června 2012 zúčastnili 
setkání na Generálním konzulátu Ruské federace v Brně. Společenské setkání se uskutečnilo 
u příležitosti státního svátku Dne Ruska. Svátek vyhlášení ruské nezávislosti se slaví od roku 
1990, na Den Ruska byl přejmenován v roce 2002. Jihomoravský kraj v Ruské federaci 
spolupracuje Leningradskou a Nižnonovgorodskou oblastí a také s Chanty-Mansijským 
autonomním okruhem – Jugrou. Rozvoji úzké spolupráce s regiony v Rusku napomáhá 
fungující přímé letecké spojení mezi Brnem a Moskvou. 

 

14. 6. 2012 

Člověk	v	tísni	otevřel	v	Angole	čtyři	pedagogická	centra	

Člověk v tísni otevřel v okresu Cuemba v Angole čtyři pedagogická centra. Učitelům nabídnou 
vzdělávací kurzy, přednášky nebo knihovnu vybavenou učebnicemi a dalšími studijními 
materiály. Prostory s počítačem nebo multifunkční tiskárnou ale budou také sloužit pro 
setkávání učitelů s komunitou.  

Centra jsou součástí projektu Člověka v tísni (ČvT), jehož cílem je zvyšování kvality 
základního vzdělávání ve venkovských oblastech okresu Cuemba. Programy v Angole 
realizujeme spolu s českou vládou, která na ně poskytla finanční prostředky. 

„V centrech se uskuteční například kurzy alfabetizace pro ženy. Učitelé sem budou chodit na 
přednášky, ale budou také místem pro jejich samostudium,“ vysvětluje koordinátorka 
vzdělávacích projektů v Angole Klára Jelínková. „Učitelé se v centrech také budou soustředit 
na osvětu pro vlastní komunitu,“ dodává. Vesničané se ostatně na stavbě center sami podíleli. 

 

15. 6. 2012 

V	Ostravě	proběhla	konference	„Česká	republika	–	Polsko:	Vytváříme	
prostor	pro	spolupráci	v	regionu	střední	Evropy"	

V pátek 15. června 2012 se v Ostravě konala, pod záštitou generální konzulky Polské 
republiky v Ostravě Anny Olszewské, hospodářská konference „Česká republika – Polsko. 
Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy u příležitosti XVIII. setkání 
podnikatelů 2012". 

Slavnostního zahájení odborné konference se ujali nejenom generální konzulka Anna 
Olszewska, ale i předseda představenstva Česko-polské obchodní komory Jiří Cienciala, 
a také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Marian Lebiedzik.  

Jejich proslovy tak odstartovaly sérii přednášek zaměřených na různé aspekty česko-polské 
spolupráce, kterým naslouchalo více než sto účastníků této konference. Řečníci se postupně 
zabývali tématy, kterými byly kupříkladu perspektivy česko-polské politické a hospodářské 
spolupráce, spolupráce Visegrádské skupiny či české předsednictví Visegrádské čtyřky. 
Odpolední část konference pak byla věnována česko-polské transhraniční spolupráci 
a programům EU. V rámci tohoto bloku vystoupil i Hynek Orság, vedoucí odboru evropských 
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projektů KÚ MSK, a představil česko-polskou iniciativu ESÚS TRITIA a možnosti, které toto 
územní seskupení mezi kraji Moravskoslezským, Slezským, Opolským a Žilinským nabízí. 

 

15. 6. 2012 

V	Bruselu	proběhla	Czech	Street	Party	za	účasti	českých	krajů	

Jedinečnou příležitost k prezentaci využilo 11 českých krajů včetně metropole Prahy, České 
centrum Brusel, agentura CzechTourism a Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj 
(CZELO). 
Pořadatelem již šesté párty bylo stálé zastoupení, kraje ČR a další české organizace. Akce 
přilákala mnoho lidí různých národností, kteří měli možnost ochutnat krajové speciality 
a nápoje, ale také dovědět se více o přírodních či historických krásách regionů. Během večera 
se na pódiu představily kapely Charlie Straight, Pub Animals, Dan Bárta s beatboxerem 
En.dru a skupina Nightwork. 

 

19. 6. 2012 

Hejtman	Zlínského	kraje	přijal	velvyslance	Francie	

Velvyslance Francouzské republiky, Jeho Excelenci Pierra Lévyho, přijal dnes hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Jedná se o první oficiální návštěvu Pierra Lévyho v regionu. 

„Hodně jsem stál o to, abych mohl navštívit Zlín. Jsem velmi rád, když mohu vycestovat z 
Prahy a hovořit s regionálními politiky, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s občany. Naše 
země si jsou velmi blízké a mám zájem zjistit, jak by bylo možné prohloubit vzájemnou 
spolupráci,“ prozradil o důvodech své cesty do Zlínského kraje velvyslanec Francie. 

Hejtman Stanislav Mišák pohovořil se svým hostem o vývoji ekonomiky v regionu, která je 
závislá na celosvětové hospodářské recesi. „Nežijeme ve skleníku a dopady krize na nás 
doléhají. Kraj letos dává do investic dvě miliardy korun, čímž se v regionu stává významným 
investorem. Bohužel chybí prorůstové věci, protože centrální orgány seškrtaly, co mohly. 
Obzvláště negativně pociťujeme, že se zastavily investice do dopravní infrastruktury. Přesto 
však neklesáme na mysli a se vzniklou situací se denně pereme. U nás máme heslo: Hledáš-li 
pomocnou ruku, najdeš ji na svém levém rameni,“ řekl hejtman s tím, že Zlínský kraj se 
navzdory krizi připravuje na možnost nabídnout investorům dobré podmínky pro realizaci 
podnikatelských záměrů, jakmile bude ekonomika opět na vzestupu. 

Oba muži se v družném rozhovoru shodli na tom, že s novou politickou situací ve Francii by 
se mohla zvednout také prorůstová politika, která může být příkladem lepšího řešení pro 
ostatní země Evropy. 

 

19. 6. 2012 

Hejtman	Libereckého	kraje	se	zúčastnil	zasedání	komise	ECOS	v	Itálii	

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler 
(ČSSD) se zúčastnil odborného semináře na téma aktivního stárnutí a 14. zasedání komise 
ECOS při Výboru regionů Evropské Unie v Jesi (Ancona, Itálie). 
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„Komise projednávala několik návrhů stanovisek jako je Program pro konkurenceschopnost 
malých a středních podniků s výhledem do let 2014-2020, dále zadávání veřejných zakázek 
subjektům působícími ve vodním hospodářství, energetice, dopravě a poštovních službách. 
Komise ECOS dále doporučila Výboru regionů své zásadní stanovisko k udržitelnosti 
důchodů,“ přiblížil jednání hejtman. 

V rámci zasedání komise se konal seminář na téma aktivního stárnutí s tím, jaká opatření na 
evropské úrovni jsou zapotřebí, aby podpora aktivního stárnutí ve všech jejích aspektech byla 
součástí všech politik Evropské Unie. 

V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity byly vytyčeny priority 
pro místní a regionální samosprávy se zapojením zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotní 
péče tak, aby zaměstnanost, účast ve společnosti a nezávislý život seniorů byly zajištěny. 

 

22. 6. 2012 

Konference	o	hornických	památkách	usilujících	o	zápis	do	UNESCO	v	Ústí	
nad	Labem	

Konference byla realizována v rámci projektu „Středoevropská kulturní krajina 
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“, který je 
financován Evropským fondem pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti, 
prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3. 

Projektovými partnery jsou na české straně Ústecký kraj a Oblastní muzeum v Mostě, saskou 
stranu zastupuje Technická univerzita báňská ve Freibergu a Förderverein Montanregin 
Erzgebirge. 

Jedním z posledních výstupů projektu Montanregion je prezentace jedinečného výběru 
českých a saských montánních památek široké veřejnosti. Během realizace tohoto projektu 
došlo k úspěšnému zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na český Indikativní 
seznam, předběžný seznam památek usilujících o zápis. Česká republika tak následovala 
Svobodný stát Sasko a obě strany začaly pracovat na společné nominační dokumentaci. 

 

22. 6. 2012  

V	Jihočeském	kraji	se	konala	konference	o	využití	památek	s	mezinárodní	
účastí	

V rámci projektu Porta Culturae, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská 
územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013, se ve čtvrtek 21. června 2012 
uskutečnila konference „Nové využití památkově chráněných objektů při jejich částečně či 
úplně změněné funkci aneb Žijeme v památkách" v prostorách Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.  

Na konferenci se sešli významní architekti, památkáři, právníci a další odborní pracovníci z 
Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje nebo Dolního Rakouska. 
Konference byla zahájena 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Ing. Františkem 
Štanglem a vedoucí Odboru památkové péče a kultury Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Ing. Kamilou Hrabákovou. Setkání se zaměřilo především na zhodnocení a prezentaci nového 
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využití památkově chráněných objektů při jejich změněné funkci, především pak v jižních 
Čechách, na Vysočině, jižní Moravě a Dolním Rakousku.  

Ze zajímavých příkladů můžeme jmenovat úspěšnou rekonstrukci Městské knihovny v 
Soběslavi, kterou realizoval Ateliér Kročák a která získala i četná ocenění (Grand prix 
architektů 2011 v kategorii rekonstrukce, Presta nebo Inspira - Cena jihočeského hejtmana za 
přínos pro rozvoj regionu). Dalším významým hostem byl starosta obce Neupölla Ing. Johann 
Müllner z Dolního Rakouska, který představil vydařenou rekonstrukci zříceniny Dobra, kde 
se v současnosti pořádají zajímavé kulturní akce. 

 

22. 6. 2012 

Delegace	z	Vologodské	oblasti	se	zúčastnila	Ruských	dnů	v	Ostravě	

Ve dnech 19. až 22. června navštívila Moravskoslezský kraj delegace z partnerského regionu 
Vologodská oblast. Delegace vedená Denisem Zaitsevem, vedoucím odboru mezinárodních 
a meziregionálních vztahů a turismu Vologodské oblasti přijela v rámci Ruských dnů 
konaných v Ostravě ve dnech 15. – 22. června 2012.  

Kromě účasti na vybraných akcích programu Ruských dnů měla delegace možnost jednat na 
Krajské hospodářské komoře, kde byly prodikutovány podnikatelské možnosti pro české 
a ruské podnikatele a zavítala také do Dolní oblasti Vítkovic, kde si prohlédla tento čerstvě 
zrekonstruovaný památkový unikát. Prezidentka Vologodské průmyslové komory Galina 
Telegina konstatovala, že naše regiony jsou si velmi podobné jak strukturou průmyslu, tak 
současnými problémy, které s sebou přináší restrukturalizace průmyslu a globalizace. 
I v Rusku totiž citelně ochabuje zájem mládeže o tradiční řemesla a o technické profese, 
a proto by byla případná výměna zkušeností v této oblasti pro obě strany výhodná. 

Významným členem delegace byl i rektor Čerepovecké státní univerzity Dmitrij Afanasjev, 
který během svého pobytu navštívil naše regionální univerzity a jednal o spolupráci se 
zástupci Ostravské univerzity a rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
v Ostravě. Právě s Vysokou školou báňskou bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Do 
budoucna se rýsuje spolupráce zejména v oblasti informačních technologií v rámci projektu 
IT4 Innovations. 

Během mezinárodní konference Ruský Business Day v hotelu Clarion Ostrava dne 21. června 
měli naši hosté možnost představit široké podnikatelské veřejnosti Vologodskou oblast, což 
zajisté přispěje k dalšímu rozvoji spolupráce. Poslední den členové delegace věnovali uctění 
památky ruských vojáků u památníku v Hrabyni. 

 

25. 6. 2012 

Olomoucký	kraj	školil	srbské	úředníky	v	efektivním	čerpání	evropských	
peněz		
Strategické plánování, řízení projektů a možnosti čerpání dotací z evropských fondů byly 
tématy čtyřdenního školení, které zorganizoval Olomoucký kraj ve svém partnerském regionu 
Vojvodina v Srbsku pro vládní úředníky autonomní oblasti. Seminář probíhal v rámci 
společného projektu vojvodinské vlády a Olomouckého kraje. Zúčastnilo se ho 23 úředníků. 

„Školili jsme ve dnech 12. až 15. června v městečku Krivaja. Zájem mezi úředníky byl veliký. 
Srbsko se v letošním roce stalo kandidátskou zemí pro vstup do Evropské unie. Proto témata, 
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které jsme pro úředníky v rámci semináře připravili, byly velice aktuální. Chceme předávat 
našim partnerům zkušenosti s evropskými projekty. Naším cílem je proškolit úředníky 
prakticky tak, aby byli sami schopní si projekt napsat a obhájit,“ uvedl Pavel Horák, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. „Školení ve Vojvodině realizujeme již od roku 2008. Za ty roky 
jsme proškolili zhruba 269 účastníků. Další vzdělávací workshop na téma hodnocení, 
monitoringu a udržitelnosti projektů plánujeme na letošní září,“ dodal Horák. 

Seminář pro Olomoucký kraj zajišťovala poradenská společnost ROSIVA Šumperk ve 
spolupráci s poradenskou společností Berman Group v rámci projektu „Příprava budování 
absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v Autonomní 
oblasti Vojvodina“.  

 

25. 6. 2012  

Dobrovolníci	z	celého	světa	pracovali	na	hradě	Hartenbergu	v	rámci	
programu	zahraniční	rozvojové	spolupráce	

Projekt je realizován díky prostředkům České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničí ČR 
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Již popáté se koncem června sjelo na hradě Hartenberg tucet dobrovolníků z celého světa v 
rámci uměleckého workshopu. Třítýdenní dobrovolnický pobyt opět vznikl pod taktovkou 
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Hartenberg o. s..  

Letos však byl tradiční workcamp zpestřen návštěvou dvanáctičlenného česko-keňského 
fotbalového týmu, který dorazil začátkem července na Hartenberg v rámci měsíční tour 
kampaně Fotbal pro rozvoj. Hrad Hartenberg je tradičně jednou z velmi vyhledávaných a 
oblíbených základen studentského dobrovolnictví v Evropě.  

Společným jmenovatelem všech těchto akcí, je snaha zapojit mladé lidi, přiblížit jim globální 
témata a motivovat je k hledání souvislostí a utváření vlastních názorů a životních postojů. 
Kampaň Fotbal pro rozvoj je v konečném důsledku zaměřena také na širokou veřejnost, která 
má šanci dozvědět se opět něco víc o základních rozvojových tématech a odbourat 
přetrvávající stereotypy spojené s africkým kontinentem.  

 

 

25. 6. 2012 

V	Jihomoravském	kraji	proběhla	světová	konference	IUFRO		

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v pondělí 25. června 2012 v Brně zahájil světovou 
konferenci IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), která je určena 
odborníkům zabývajícím se moderními metodami šlechtění lesních dřevin. 

Hejtman Michal Hašek zdůraznil důležitost vědy a výzkumu pro rozvoj regionu a vyzdvihl 
význam této konference pro další pokroky v šlechtění dřevin a pro výzkum biotechnologií 
lesních dřevin. „Proto také krajské zastupitelstvo minulý týden podpořilo částkou téměř dvou 
set tisíc korun účast studentů doktorských studijních programů právě na této konferenci,“ 
konstatoval Michal Hašek. 
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Pořadatelé z Mendelovy univerzity během čtyř dnů konference představili Brno a 
Jihomoravský kraj jako centrum moderního výzkumu zaměřené na principy trvale 
udržitelného rozvoje společnosti a vzdělanosti zasazeného do jedinečné kulturní krajiny. 
Hlavním cílem konference je vytvořit prostor pro setkání odborníků zabývajících se 
moderními metodami šlechtění lesních dřevin, biotechnologů a zástupců komerčních firem a 
výměna informací o současných nejmodernějších vědeckých poznatcích a technologiích. 

 

25. 6. 2012 

Mezinárodní	seminář	o	Romech	v	Maďarsku	za	účasti	českých	kněží	

Ve dnech 19. – 21. června 2012 se v maďarském městě Eger uskutečnil První mezinárodní 
seminář s názvem „Otevírání dveří“ o projektech začlenění Romů v střední a východní 
Evropě. Organizovala ho Maďarská biskupská konference ve spolupráci s německou 
charitativní organizaci Renovabis.Zúčastnili se ho kromě asi 50 kněží, řeholnic a řeholníků a 
laiků z čtyř zemí - Maďarska, Slovenska, Rumunska a České republiky.  

Organizátoři jen s lítostí konstatovali, že z České republiky o tento seminář nebyl větší zájem. 
Mezi účastníky byli také biskup János Székely, pomocný biskup z Budapešti, biskup Petru 
Gherghel z Iashi v Rumunsku a Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha z České 
republiky. Z České republiky se také na programu zúčastnili dva pracovnici Charity z 
Litoměřic a Českých Budějovic, R. Striženec a I. Úlehlová-Švecová.  

 

26. 6. 2012 

Olomoucký	arcibiskup	J.Graubner	podepsal	v	Opolí	smlouvu	o	spolupráci	

Vůli podílet se na společných projektech v oblasti pastorace, charity, kultury i rozvoje 
cestovního ruchu v úterý 26. června 2012 deklarovali zástupci Arcidiecéze olomoucké a 
Diecéze opolské. Smlouvu o spolupráci podepsal v polském městě Opolí za českou stranu 
arcibiskup Jan Graubner. 

„Podpis oficiální partnerské smlouvy jen stvrzuje to, co už běží, zároveň ovšem otevírá cestu i 
k dalším projektům,“ vysvětluje arcibiskup Jan Graubner a dodává: „V minulém roce jsme 
například pozvali opolského biskupa Andrzeje Czaju na Noc kostelů do Olomouce. Naši 
zkušenost s Nocí kostelů pak Poláci převzali a začali s touto aktivitou také v Polsku.“ 

Spolupráce olomoucké arcidiecéze s biskupstvím opolským ovšem není žádnou novinkou a 
datuje se už od doby po Listopadu 1989, kdy z Opolí přišli do Olomouce první polští 
seminaristé a kněží. 

 

26. 6. 2012 

Delegace	české	pravoslavné	církve	na	oficiální	návštěvě	Polska	

Delegace české pravoslavné církve, již tvořil metropolita Kryštof, biskup Jáchym a prot. Mgr. 
Ján Novák pobývala ve dnech 23. – 26. 6. 2012 na oficiální návštěvě v Polsku. 
První jejich cesta vedla do katedrálního chrámu sv. Máří Magdalény na všenoční bdění. Po 
jeho skončení a vzájemných proslovech metropolita Sáva vyznamenal celou delegaci Řádem 
sv. Máří Magdalény. 
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27. 6. 2012  

Olomoucký	kraj	již	10	let	spolupracuje	s	Opolským	vojvodstvím	

Olomoucký kraj letos slaví desetileté výročí od podpisu dohody o partnerství a spolupráci 
s Opolským vojvodstvím v Polsku. Dohoda se sousedícím krajem usnadňuje přirozené 
kontakty zejména v oblasti školství, krizového řízení, kultury a cestovního ruchu. Kromě 
oficiálního setkání připravily oba kraje k této příležitosti zábavné a vzdělávací doprovodné 
akce. 

 

27. 6. 2012 

Zlínský	kraj	usiluje	o	vybudování	poutní	stezky	evropského	významu	

Když se řekne Santiago de Compostela, mnozí si vybaví slavnou poutní stezku ve Španělsku, 
po níž míří tisíce poutníků z celého světa. Říká se, že putování do tohoto místa pomáhá všem, 
kdo hledají, kdo si potřebují vyjasnit něco podstatného ve svém životě. 

Možná by se podobným cílem mohl někdy v budoucnu stát moravský Velehrad. Tuto možnost 
si uvědomují členové Rady Zlínského kraje, kteří v pondělí projednali ideový záměr Evropské 
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. 

„Zlínský kraj realizuje v posledních letech několik aktivit směřujících k využití potenciálu 
církevní turistiky, který je v našem regionu silně koncentrován. V souvislosti s přípravou 
oslav 1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu promýšlíme projekt na bázi 
spolupráce těch evropských zemí, které byly ovlivněny cyrilometodějskou misií a kulturou,“ 
vysvětlil náměstek hejtmana Jindřich Ondruš, zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a 
spolupráci s církvemi. 

Právě proto, aby si potenciální partneři mohli vyjasnit svůj způsob zapojení do projektu 
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, pořádá Zlínský kraj mezinárodní konferenci, 
která se uskuteční 3. července na Velehradě v rámci letošních Dnů lidí dobré vůle. Záštitu nad 
ní převzal hejtman Stanislav Mišák společně s arcibiskupem olomouckým a metropolitou 
moravským Janem Graubnerem. 

Zlínský kraj si podle něj od vytvoření kulturní stezky slibuje nejen podtržení duchovního 
bohatství, které skýtá region, v němž působili svatí Cyril a Metoděj, ale také příznivý dopad 
na hospodářský, sociální a kulturní rozvoj související s předpokládaným přílivem turistů. 

Projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje hodlá Zlínský kraj financovat ze zdrojů 
Evropské unie v programovacím období 2014 -2020.  

 

27. 6. 2012  

Českobratrskou	církev	evangelickou	navštívili	zástupci	z	falcké	evangelické	
církve	

Ve dnech 24. – 27. června navštívila Prahu delegace z falcké evangelické církve (Evangelische 
Kirche der Pfalz) – církevní prezident Christian Schad, vrchní církevní rada pro ekumenu a 
diakonii Manfred Sutter a vrchní radní pro finance Karin Kesselová. 

V pondělí 25. 6. přijal hosty z Falce synodní senior Joel Ruml a další členové synodní rady, 
vedení ústřední církevní kanceláře a ekumenického oddělení. V rozhovorech se ukázalo, že 
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máme s falckou církví mnoho společného velikostí, způsobem práce i kořeny. Evangelická 
církev ve Falci vznikla podobně jako ČCE spojením reformované a luterské konfese, ale již v 
roce 1818, tedy o sto let dříve než naše církev. 

 

28. 6. 2012  

Náměstek	hejtmanky	Středočeského	kraje	se	zúčastnil	závěrečné	
konference	k	projektu	LABEL	

Ve dnech 21. – 22. června 2012 se konala v reprezentativní budově Saského zemského sněmu 
v Drážďanech Závěrečná konference nadnárodního projektu LABEL („Adaptace na 
povodňové riziko“) s názvem „Všichni jsme na jedné lodi“, konaná zároveň u příležitosti 10 
let nadnárodní spolupráce při řízení povodňových rizik na Labi. Náměstek hejtmanky 
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera přijal výzvu vedoucího partnera projektu, kterým je 
Saské ministerstvo vnitra, přednést za české partnery úvodní řeč.  

Ve svém projevu vyzdvihl význam nadnárodní spolupráce, praktické prožívání sousedství 
subjektů na horním i dolním toku řeky, upozornil na konání podobné konference 
k desetiletému výročí povodňových událostí ve dnech 14. – 15. srpna 2012 v Praze a zároveň 
představil výstupy projektu LABEL za Středočeský kraj. 

 

28. 6. 2012 

Člověk	v	tísni	postaví	díky	sbírce	Postavme	školu	v	Africe	v	Etiopii	čtrnáctou	
školu	

Člověk v tísni začíná stavět již čtrnáctou školu ze sbírky Postavme školu v Africe. Díky všem 
dárcům už v Etiopii postavil nebo staví 17 škol. Nová sbírková škola bude stát ve vesnici 
Mesincho v okresu Dale asi 60 kilometrů od Awassy, hlavního města Regionu jižních národů 
a bude ji navštěvovat 300 žáků. 

 

30. 6. 2012 

Byl	oficiálně	založen	evropský	region	Dunaj	–	Vltava		

Evropský region Dunaj – Vltava, který přinese trilaterální spolupráci v oblastech 
hospodářství, výzkumu, vzdělávání a turismu, byl oficiálně založen 30. června 2012 v Linci za 
účasti všech partnerských regionů. 

Zástupci sedmi partnerských regionů Evropského regionu Dunaj – Vltava (EDM) podepsali 
stanovy evropského regionu a tím jej založili. Na Evropském regionu Dunaj – Vltava se 
podílí: Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Plzeňský kraj, Jihočeský 
kraj, Kraj Vysočina, Horní Falc a Dolní Bavorsko spolu s okresem Altötting. 

„Vznikem Evropského regionu Dunaj – Vltava začíná nová éra trilaterální přeshraniční 
spolupráce mezi zúčastněnými regiony. Věřím, že tato spolupráce bude úspěšná a ku 
prospěchu všech občanů v tomto evropském regionu,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner. 

Zemský hejtman Josef Pühringer teď vidí velké šance v uzavřené úzké spolupráci s 
partnerskými regiony v Německu a České republice: „Prostřednictvím trilaterální kooperace v 
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oblastech hospodářství, inovací, infrastruktury, vzdělávání a turismu můžeme být připraveni 
na výzvy, jakými jsou demografická proměna, změna pracovního trhu a rostoucí hlad po 
energiích. S evropským regionem může Horní Rakousko zaujmout lepší pozici v rámci 
evropské politiky a ještě více tak profitovat v rámci EU.“ 

Političtí zástupci partnerských regionů se těší na stvrzenou spolupráci v rámci EDM, jak 
potvrzuje Ludwig Lankl, landrát okresu Freyung-Grafenau: „Výměna mezi regiony nám 
otevírá možnosti pro hospodářský a sociální rozvoj, které bychom – pokud bychom 
vystupovali jako jednotlivé regiony - neměli.“ 

Trilaterální spolupráce má pro všechny zúčastněné smysl v různých oblastech. Zejména 
pokud jde o přeshraniční infrastrukturní opatření nebo o možnosti vzdělávání mládeže. Pro 
obyvatele by měl evropský region přinést citelný prospěch, a to v oblasti pracovního trhu díky 
intenzivnější spolupráci. Od přeshraniční spolupráce se dále očekává v evropském regionu 
jednoznačně pozitivní vliv na obyvatele. Některé doposud existující bariéry, pokud jde o 
spolupráci s lidmi a sousedními zeměmi, by měly být díky spolupráci regionů v EMD 
definitivně odstraněny. Následující generace by měly díky evropskému regionu a jeho vývoji 
profitovat. 

„Budeme se s EDM starat o to, aby naše podniky, obyvatelé a hospodářství učili z vývoje v 
ostatních regionech a mohli z toho profitovat a naše Know-how posílit,“ doplňuje Ivo Grüner. 

 

30. 6. 2012 

Zástupce	srbské	pravoslavné	církve	navštívil	Prahu	

Ve dnech 30. června až 1. července 2012 navštívil Prahu na pozvání Jeho Blaženosti 
metropolity Kryštofa vladyka Grigorije, biskup zahumsko-hercegovský a přímořský. Jeden z 
nejmladších a nejoblíbenějších vladyků Srbské pravoslavné církve. V sobotu 30. června spolu 
s ředitelem úřadu Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie metr. mitr. prot. ThDr. 
Jaroslavem Šuvarským, Ph.D. byl v 9°° hod. přijat Jeho Eminencí Domikem kardinálem 
Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. Jeho návštěva prohloubila naše 
přátelské vztahy se Srbskou pravoslavnou církví a otevřela nové možnosti setkávání. 

 

 

 

 


	Obsah
	Prezident České republiky
	Duben 2012
	Prezident představil v Paříži svoji francouzskou knihu „Sauver les démocraties en Europe“
	Prezident přijal kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou
	Státní návštěva prezidenta Ázerbájdžánské republiky
	Prezident moderoval seminář „Arabské jaro rok poté – naděje, nebo zklamání?“
	Prezident přijal předsedu vlády Slovenské republiky
	Prezident vystoupil na konferenci Mont Pelerinské společnosti v marockém Fezu

	Květen 2012
	Prezident vystoupil na 9. Credit Suisse Salonu v Londýně
	Livia Klausová přijala velvyslankyně a manželky velvyslanců
	Summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny ve Vysokých Tatrách
	Prezident se zúčastnil recepce při příležitosti státního svátku Ruské federace
	Prezident se setkal se švédským králem a delegací švédských podnikatelů
	Prezident přijal nové velvyslance
	Prezident přijal arcibiskupa vídeňského a arcibiskupa pražského
	Prezident vystoupil na konferenci National Center for Policy Analysis
	Státní návštěva prezidenta Islandské republiky
	Prezident přijal předsedu vlády Státu Izrael
	Prezident vedl českou delegaci na summitu NATO v Chicagu
	Prezident se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci zemí Evropské unie
	Livia Klausová se zúčastnila setkání Special DSA and Charity Partners

	Červen 2012
	Státní návštěva spolkové prezidentky Švýcarské konfederace v ČR
	Prezident přijal předsedu Národní rady Slovenské republiky
	Prezident vystoupil na berlínské konferenci nadace Familienunternehmens
	Prezident se zúčastnil oslav Dne nezávislosti USA
	Prezident vystoupil na 30. výročním setkání bankéřů střední a východní Evropy


	Parlament České republiky
	Duben 2012
	Předsedkyně PS přijala prezidenta Ázerbájdžánské republiky
	Senátor J. Regec přijal velvyslankyni Irska
	Jordánský předseda Senátu navštívil ČR
	Představitelé Senátu přijali ministra zahraničí Súdánu
	Senátor J. Regec přijal velvyslance Chorvatska
	Představitelé Senátu přijali velvyslankyni Gruzie
	Přijetí předsedy Senátu Jordánska předsedkyní PS 
	Senátor J. Regec se zúčastnil fóra GLOBSEC 2012
	Místopředseda Senátu P. Sobotka přijal D. Harwina
	Představitelé Senátu se setkali s jordánským předsedou Senátu.
	Představitelé Senátu přijali lotyšského velvyslance
	Představitelé Senátu přijali estonského velvyslance
	Místopředseda Senátu P. Pikhart na pracovní návštěvě v USA
	Místopředseda PS L. Zaorálek se setkal se zástupci indonéského parlamentu
	Místopředsedkyně Senátu na Výboru pro ústavní záležitosti EP
	Představitelé Senátu jednali v Chorvatsku
	Představitelé Senátu na zasedání Parlamentního shromáždění RE
	Senátor L. Sefzig se zúčastnili COSAC
	Představitelé Senátu na oficiální návštěvě Gruzie
	Vedoucí Kanceláře Senátu přijal indonéskou velvyslankyni
	Představitelé Senátu přijali delegaci DEPB
	Senátorka J. Rippelová na zasedání kulturníbo výboru CEI

	Květen 2012
	Výzva předsedkyně PS na obranu práv Julije Tymošenkové
	Představitelé Senátu se zúčastnili Průmyslových dnů NATO
	Předseda a místopředseda Senátu na oslavě polského státního svátku
	Senátor M. Krejča přijal představitele Albánie
	Senátoři na pracovní návštěvě v Itálii
	Senátoři se zúčastnili jednání na Kypru
	Předseda a místopředseda Senátu se zúčastnili oslav Dne vítězství na ruské ambasádě
	Předseda Senátu pořádal večeři pro gruzínskou velvyslankyni
	Zástupci výborů pro veřejnou správu parlamentů zemí Visegrádské čtyřky jednali v Praze
	Senátor P. Bratský se zúčastnil konference PS OBSE
	Představitelé Senátu na návštěvě Bulharska a Madedonie
	Senátor J. Hajda přijal delegaci z Bulharské republiky
	Místopředsedkyně Senátu a další senátoři přijali delegaci z Thajska
	Místopředseda Senátu P. Sobotka přijal ministra zahraničí BaH
	Přijetí prezidenta Islandské republiky předsedkyní PS
	Senátoři na pracovní cestě v Paříži
	Senátoři na pracovní návštěvě Izraele
	Senátor J. Bis na zasedání parlamentního výboru CEI v Kyjevě
	Předseda Senátu přijal irskou velvyslankyni
	Přijetí viceprezidentky Bulharské republiky předsedkyní PS
	Senátoři se zúčastnili parlamentního shromáždění NATO
	Místopředsedkyně Senátu se zúčastnila oslav státního svátku Azerbajdžánu
	Přijetí viceprezidentky Bulharské republiky v Senátu
	Senátoři navštívili české jednotky v Afganistanu 
	Přijetí předsedy Senátu Thajského království předsedkyní PS
	Pracovníci Senátu se setkali s thajskou delegací
	Předseda Senátu přijal thajského předsedu senátu
	Senátoři se zúčastnili pracovního jednání ve Velké Británii
	Předseda Senátu přijal řeckého velvyslance
	Předseda Senátu se zúčastnil oslav italského státního svátku

	Červen 2012
	Senátoři se zúčastnili v Bruselu setkání s generálním tajemníkem NATO
	Návštěva předsedy slovenského parlamentu v Senátu
	Předsedkyně PS se setkala s předsedou Národní rady Slovenské republiky 
	Předseda Senátu uspořádal oběd na počest švýcarské prezidentky
	V Parlamentu proběhl seminář ČR a Afgánistán
	Senátor Šilar se zúčastnil konference o společné zemědělské politice v Kodani
	Sněmovna podpořila plán zahraničních misí na roky 2013 a 2014
	Předseda Senátu přijal italského velvyslance
	Místopředseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil oslavy státního svátku RF
	Předseda Senátu se zúčastnil MF česko-německo-židovské kultury v Praze
	Místopředsedkyně Senátu se zúčastnila oslav narozenin královny Alžběty II na britském velvyslanectví
	Senátor T. Grulikch se setkal s vietnamskými občany
	Místopředseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil oslavy na polském velvyslanectví
	Senátoři se zúčastnili parlamentního shromáždění RE
	Senátoři na pracovní návštěvě Velké Británie
	Předseda Senátu se zúčastnil společné oslavy státních svátků
	Předseda a místopředseda Senátu se zúčastnili oslav Dne nezávislosti USA
	Poslanci TOP 09 spolupředkládají zákony na podporu českého exportu
	Senátoři z klubu TOP09 se setkali se zástupci Frauen Union


	Vláda České republiky
	Duben 2012
	Premiér P. Nečas se setkal s německou kancléřkou
	Ministr P. Bendl požádal EK o prošetření polského postupu na potravinářském trhu
	Ministr T. Chalupa jednal s polským ministrem životního prostředí
	Ministr M. Kuba jednal s ruským velvyslancem o prohloubení hospodářské spolupráce 
	Ministr A. Vondra se stal držitelem Transatlantické ceny 
	Premiér P. Nečas uskutečnil oficiální návštěvu Albánie
	Premiér P. Nečas jednal s makedonským premiérem o rozšíření ekonomické spolupráce
	Ministr P. Dobeš podepsal dohodu o mezinárodní silniční dopravě s Makedonií
	Ministři zahraničí a obrany zemí V4 představili společnou deklaraci
	Ministři obrany ČR a USA podepsali společnou dohodu
	Premiér P. Nečas přijal nového slovenského předsedu vlády
	Česká republika a Bavorsko podepsalo Memorandum o železniční dopravě 
	Premiér P. Nečas jednal s čínským premiérem o vzájemném obchodu
	České podniky uzavřely v Mongolsku s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu zakázky za čtyři miliardy korun
	Ministr M. Kuba jednal s americkým ministrem energetiky o prohloubení obchodních vztahů
	Ministr P. Bendl jednal v Bruselu o podpoře malých a mladých farmářů
	Ministři spravedlnosti členských států EU diskutovali o snadnějším zajišťování výnosů z nelegální trestné činnosti

	Květen 2012
	Ministr L. Heger na pracovní návštěvě ve Vatikánu
	Ministr M. Kuba jednal s kolumbijským velvyslancem 
	Náměstek ministra životního prostředí jednal o spolupráci České republiky a Mongolska
	Česká republika úspěšně dokončila první twinningový projekt v Srbsku
	Ministr M. Kuba se setkal s ekvádorským velvyslancem
	Premiér Petr Nečas jednal se Švédy o vědecké spolupráci
	Premiér P. Nečas ocenil aktivity Evropské komise na podporu růstu
	Ministr P. Bendl na konferenci o společné rybářské politice v Salzburgu
	Švédský král za doprovodu ministra zdravotnictví navštívil FN Motol
	Vláda projednala prodloužení českého působení v Afghánistánu
	Premiér P. Nečas se účastnil Evropského jaderného fóra
	Ministr M. Kuba hovořil na bratislavském jaderném fóru 
	Ministr P. Bendl se jednal o reformě společné zemědělské politiky v Bruselu
	Ministr M. Kalousek se zúčastnil zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN)
	Vláda schválila návrh ministra A. Vondry na zapojení armády v zahraničních operacích 
	Smíšená komise ČR - Bosna a Hercegovina zasedala v Praze
	Premiér P. Nečas jednal s izraelským premiérem
	Ministr K. Janovský se setkal se svým izraelským protějškem
	Ministr P. Dobeš podepsal Protokol mezi vládami ČR a Izraele 
	Ministr P. Fiala přijal izraelského ministra vědy a techniky 
	Ministryně A. Hanáková jednala se svým protějškem z Izraele
	Náměstek ministra obrany jednal s gruzínským protějškem 
	Premiér P. Nečas se setkal s islandským prezidentem
	Premiér P. Nečas se sešel s kanadským premiérem
	Premiér P. Nečas a další čeští představitelé se zúčastnili summitu NATO
	Ministr A. Vondra na schůzce zemí Visegrádské čtyřky 
	Ministr M. Kuba jednal s gabonským ministrem zdravotnictví o prohloubení spolupráce
	Premiér P. Nečas na návštěvě Itálie
	Premiér P. Nečas se ve Vatikánu setkal s papežem Benediktem XVI.
	Ministři Salcburského fóra podepsali dohodu o ochraně svědků
	Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU za rok 2011
	Ministr M. Kuba se zúčastnil pražského mezinárodního plynárenského summitu
	Ministr M. Kuba jednal s indickým velvyslancem o prohloubení obchodních vztahů obou zemí
	Ministr M. Kuba se zúčastnil zasedání Rady ministrů EU pro konkurenceschopnost 
	Ministři kultury navrhli šestého laureáta Mezinárodní visegrádské ceny 

	Červen 2012
	Premiér P. Nečas na summitu „Přátelé koheze“
	Ministr M. Kuba navštívil pracovně Finsko
	Návštěva ředitele SÚJV, prof. V. A. Matvejeva v Praze na pozvání ministra P. Fialy
	Zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské skupiny
	Ministr M. Kuba míří s českými podnikateli na pracovní návštěvu Iráku
	Konference hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD
	Ministr M. Kuba se setkal se zástupci vietnamské vlády a diplomacie 
	Ministr A. Vondra jednal s náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Vietnamu
	Ministr P. Dobeš se zúčastnil zasedání Rady ministrů dopravy EU v Lucemburku
	Ministři vnitra odsouhlasili zavedení společných pravidel pro dočasné znovuzavedení hraničních kontrol 
	MPO uspořádalo workshop o česko-americké spolupráci
	Ministr A. Vondra uvítal, že sněmovna podpořila plán zahraničních misí na roky 2013 a 2014
	Ministr A. Vondra jednal se svým slovenským kolegou
	Ministr M. Kuba na pracovní schůzce ministrů pro energetiku zemí EU
	Premiér P. Nečas na slavnostním otevření kontaktní kanceláře Saska v Praze
	Ministr Petr Fiala se setkal s premiérem Svobodného státu Sasko
	Ministr P. Fiala přijal velvyslance USA
	Náměstek ministra zemědělství na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství
	Ministr M. Kuba navštívil Ekvádor
	Náměstek ministra obrany vedl zasedání Česko-ruské mezivládní komise
	Ministerstvo vnitra uspořádalo Mezinárodní modelový seminář pro práci policie v multikulturní společnosti
	Předseda vlády na summitu V4: Evropa musí volit dlouhodobé cíle
	Ministr M. Kuba navštívil Kolumbii
	NATO v Praze jedná o vrtulníkové podpoře v Afghánistánu
	Ministr M. Kalousek na zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) 
	Ministr P. Fiala přijal japonského velvyslance
	Premiér P. Nečas jednal s makedonským protějškem
	Česko předalo předsednictví Dekády romské inkluze Makedonii
	Poradce prezidenta USA navštívil MŠMT
	Premiér P. Nečas na Evropské radě


	Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
	Duben 2012
	Ministr K. Schwarzenberg na II. Konferenci skupiny Přátel syrského lidu
	Ministr K. Schwarzenberg na návštěvě v Egyptě
	Ministerstvo zahraničí a Česká exportní banka společně podpoří české exportéry v náročných teritoriích
	Setkání V4 k humanitární pomoci a civilní ochraně na půdě MZV
	Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Súdánu
	Bilance projektů rozvojové spolupráce za rok 2011 a plán na rok 2012
	Náměstek T. Dub přijal české exportéry do zemí SNS
	MZV a VŠE spolupracují v oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu
	Náměstek ministra J. Schneider přijal indonéskou delegaci
	Konference MZV: The Prague Agenda - Accomplishments and Challenges
	Deklarace Visegrádské skupiny „Responsibility for a Strong NATO“
	Ministři zahraničí V4 vydali společné prohlášení
	Ministr K. Schwarzenberg jednal v Bruselu s gruzínským a australským ministrem zahraničí
	Ministr K. Schwarzenberg na pracovní návštěvě na Ukrajině
	Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra financí Saudské Arábie
	Ministerstvo zahraničí uspořádalo Diskusní fórum Rusko – obchodní partner
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal s ministrem energetiky USA
	Ministr K. Schwarzenberg přijal slovenského ministra zahraničí

	Květen 2012
	Náměstek ministra J. Schneider přijal generálního ředitele Evropské organizace pro jaderný výzkum
	Ministr K. Schwarzenberg navštívil Palestinská území
	Ministr K. Schwarzenberg navštívil Kypr
	Ministr K. Schwarzenberg zahájil konferenci "Charitní dílo české arcidiecéze ve světě"
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal se švédským králem
	Náměstek J. Schneider navštívil Gruzii
	Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny
	Náměstek J. Schneider otevřel nový Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu
	Česká republika vyslala vojenské pozorovatele do mise OSN v Sýrii (UNSMIS)
	Náměstek ministra J. Schneider navštívil Arménii
	Náměstek ministra T. Dub se setkal s výkonnou koordinátorkou Dobrovolníků OSN
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal s izraelským ministrem zahraničních věcí
	Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Islandu
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal s krajanskou komunitou a senátorkou Jeanne Shaheen
	Ministr K. Schwarzenberg na Summitu NATO
	Náměstek ministra T. Dub přijal ministra průmyslu a hornictví Gabonu
	Náměstek J. Schneider přijal státního ministra MZV SRN M. G. Linka
	Dohoda o pracovní dovolené s Korejskou republikou vstoupila v platnost
	Náměstek ministra J. Schneider se zúčastnil konzultací v Moldavsku
	Náměstek ministra J. Schneider navštívil Rumunsko
	Konference k výročí ratifikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na MZV
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal se Skupinou arabských velvyslanců
	Ministr K. Schwarzenberg přijal přední izraelské a české vědce

	Červen 2012
	Ministr K. Schwarzenberg udělil ceny Gratias Agit 2012
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal s delegací Národní rady Slovenské republiky
	Náměstek ministra T. Dub se setkal s delegací parlamentu Ázerbájdžánu
	Náměstek ministra J. Schneider navštívil Švédsko
	Náměstek ministra J. Schneider přijal představitele americké Rady pro vysílání
	Ministr K. Schwarzenberg přijal slovenského ministra obrany
	Otevření českého honorárního konzulátu v Botswaně  
	Náměstek J. Schneider přijal velvyslance zemí EU
	Ministr K. Schwarzenberg přijal saského premiéra
	Obchodní seminář „ČR – Brazílie – možnosti spolupráce“ na MZV
	Ministr K. Schwarzenberg se setkal se Skupinou latinoamerických velvyslanců (GRULAC)
	Humanitární pomoc pro obyvatelstvo Sýrie
	Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Belgie
	Pracovní snídaně náměstka ministra T. Duba s podnikateli s exportními zájmy v Malajsii
	Ministr K. Schwarzenberg v Černé Hoře
	Humanitární pomoc pro Mali a Guineu
	Prezentace obchodních příležitostí v Západní Austrálii na MZV
	Náměstek ministra T. Dub přijal poradce prezidenta Obamy 
	Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou
	Ministr K. Schwarzenberg v Maroku
	Konference ekonomických radů
	Seminář „Export – záchranná brzda v krizi“
	Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru


	Čeští zástupci v evropských strukturách
	Duben 2012
	Eurokomisař Š. Füle navštívil Ázerbajdžán
	Europoslanec J. Havel interpeloval eurokomisaře Andora a Hahna ve věci čerpání strukturálních fondů
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s ministrem zahraničí BaH
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s chorvatským vicepremiérem
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s členskou tureckého parlamentu
	Europoslanec M. Cabrnoch předložil zprávu EP o lepší koordinaci sociálních systémů
	Europoslanci ODS naléhají na polské kolegy, aby podpořili výměnu informací o nebezpečných potravinách
	Harmonizace podnikových daní a uhlíková daň poškodí Českou republiku i konkurenceschopnost Evropy
	Eurokomisař Š. Füle pochválil pokroky Chorvatska v přístupovém procesu k EU
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s prvním místopředsedou vlády Ukrajiny 
	Europoslanec O. Vlasák kritizoval EK, která požaduje rozpočtové škrty, sama je však nedokáže
	Europoslanec H. Fajmon kritizuje EK za utrácení 
	Komisař EU Š. Füle se setkal s premiérem Libanonu
	Eurokomisař Š. Füle se stekal s prezidentem Republiky Moldova

	Květen 2012
	Eurokomisař Š. Füle navštívil Albánii
	Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil druhého kola přístupových jednání s FYROM
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s ministrem zahraničí Islandu
	Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil schůzky rady pro stabilizaci a přidružení s Albánií
	Na pozvání europoslankyně Z. Brzobohaté neziskové organizace jednaly v Bruselu
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckým ministrem pro evropské záležitosti
	Eurokomisař Š. Füle ocenil pokroky Černé Hory v přístupovém procesu
	Eurokomisař Š. Füle na návštěvě Islandu
	IDU se rozrůstá o Evropské konzervativce a reformisty
	Europoslanci kritizovali Komisi kvůli kanadským vízům 
	Eurokomisař Š. Füle ocenil zahájení dialogu o úloze práva s Kosovem

	Červen 2012
	Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil prvního setkání neformálních rozhovorů Východního partnerství
	Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil Rady pro stabilizaci a přidružení s Chorvatskem
	Místopředseda EP O. Vlasák vyjádřil podporu českým podnikatelům
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckým  ministrem zahraničí a ministrem pro záležitosti EU 
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s novým srbským prezidentem
	Europoslanec E. Kožušník podpořil otevření trhů s Peru 
	Europoslanec J. Zahradil podporuje zmražení rozpočtu EU, bankovní unii nikoli
	Eurokomisař Š. Füle na výboru pro parlamentní spolupráci EU – Ukrajina
	Zástupci konzervativních stran EP podporují politicky stabilní a proevropsky orientovanou Gruzii
	Eurokomisař Štefan Füle na dvoudenní návštěvě Kypru 
	Eurokomisař Š. Füle jednal na Radě pro přidružení Turecka
	Eurokomisař Š. Füle hovořil na Mezivládní konferenci o přistoupení Islandu k EU
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s premiérem Republiky Moldova
	Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil prvního přístupového rozhovoru s BaH na vysoké úrovni v Bruselu
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s gruzínským prezidentem
	Eurokomisař Š. Füle se setkal s vůdcem běloruské opozice Alexandrem Milinkevičem 
	Eurokomisař Š. Füle zahájil přístupová jednání s Černou Horou


	Zahraniční politika na ostatních úrovních
	Duben 2012
	Delegace Moravskoslezského kraje ve Volgogradské oblasti 
	Velvyslanci pobaltských republik navštívili Kraj Vysočina
	Česko-německý kandidát na zápis do UNESCO se představilo německým odborníkům
	Český projekt na ochranu vzácných šelem v Beskydech zvítězil v mezinárodní soutěži 
	Olomoucký kraj se zúčastní mezinárodní spolupráce pro rozvoj venkova 
	Institut pro evropskou politiku vydal první společný časopis zemí Visegrádské skupiny 
	V ústeckém kraji se sešli zástupci česko-saského projektu k pracovnímu jednání
	Moravskoslezský kraj spolupracuje s Francií v oblasti středního školství
	Zástupci Českobratrské církve evangelické navštívili Lužické Srby 
	VŠE a MZV spolupracují v oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu
	Adra zahájila nový lidskoprávní projekt v Gruzii
	Turecký velvyslanec navštívil Karlovarský kraj 
	První centrum českého skla a designu v Indii
	Zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje jednali v Bruselu
	Předseda ČSSD B. Sobotka jednal se slovenským premiérem
	Česká katolická charita pomáhá v Indonésii 
	Generální ředitel NK Tomáš Böhm byl nominován na členství v mezinárodním výboru CENL
	Čínská delegace navštívila Karlovarský kraj 
	Česko-slovenská spolupráce ozbrojených sil se rozvíjí také v oblasti logistiky
	Ve Zlínském kraji jednali o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvím v oblasti středního školství
	Další jednání ve věci zápisu “Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge“ na Seznam světového dědictví UNESCO

	Květen 2012
	Hejtman Jihomoravského kraje přijal zástupce Farmy československo-čínského přátelství
	Hejtmanka Ústeckého kraje se zúčastnila jednání Komise ENVE
	Hejtman Zlínského kraje se setkal s představiteli Farmy čínsko-československého přátelství
	ČSSD přivítala zvolení socialisty Hollanda za prezidenta Francie
	Kardinál D. Duka navštívil Londýn
	Asociace krajů ČR se zapojila do Plánu ekonomické a obchodní spolupráce mezi Čínou a Střední a Východní Evropou 
	Arcibiskupství pražské oslavilo 450 let od svého obnovení
	Na Dni Evropy v Bruselu se představily české kraje
	Setkání vedoucích představitelů evropských církví Světového luterského svazu
	Člověk v tísni postavil v DR Kongo dvě školy
	České neziskové organizace jednaly v Bruselu
	Podnikatelská mise Moravskoslezského kraje do Vologodské oblasti
	Královéhradecký kraj se prezentoval v Estonsku
	Bahrajnská delegace navštívila Pardubický kraj
	Do Ústeckého kraje přijela delegace ze Slovenska
	Adra ukončila první fázi zemědělského projektu na Haiti 
	Člověk v tísni otevřel na jihu Mongolska Agrocentrum pro dvě stě farmářů
	Člověk v tísni otevřel novou školu na Haiti
	Šéf ČSSD B. Sobotka jednal v Bruselu s evropskými sociálně demokratickýmilídry 
	Opolské vojvodství se prezentovalo v Olomouckém kraji 
	Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj podporují podnikání v Srbsku
	Společná oslava k poctě sv. Cyrila a Metoděje v Římě
	Liberecký kraj navštívila delegace z Orenburské oblasti v Rusku 
	Návštěva bulharské delegace v Jihomoravském kraji 
	Setkání s delegací OBSE-ODIHR na ústeckém krajském úřadě
	Češi a Němci společně řešili zaměstnanost a poptávku trhu práce 
	Zástupci Moravskoslezského kraje navštívili své partnery ve Slezském vojvodství 
	V Cieszyně se setkali lídři čtyř přeshraničních regionů
	Společný mezinárodní výcvik vojenských sil v rámci programu vojenské spolupráce s USA

	Červen 2012
	Červený kříž pomáhá v Sýrii
	Vladyka metropolita Kryštof přijal spolupracovníka alexandrijského patriarchy
	Velitel francouzské vojenské školy Saint-Cyr Coëtquidan navštívil Česko
	Otevření Plzeňského domu v Bruselu
	Moravskoslezský kraj uspořádal seminář „Příležitosti pro spolupráci s Indonésií v oblasti obchodu, investic a turistiky“
	Italský velvyslanec navštívil Plzeňský kraj
	První konference pořádaná platformou TOPAZ: Lidská práva, ekonomika a vzdělanost
	Brněnskou Univerzitu obrany navštívili důstojníci ze Saúdské Arábie
	Největší teleskop světa vznikne za účasti ČR
	Představitelé Jihomoravského kraje se zúčastnili setkání u příležitosti Dne Ruska
	Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři pedagogická centra
	V Ostravě proběhla konference „Česká republika – Polsko: Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy"
	V Bruselu proběhla Czech Street Party za účasti českých krajů
	Hejtman Zlínského kraje přijal velvyslance Francie
	Hejtman Libereckého kraje se zúčastnil zasedání komise ECOS v Itálii
	Konference o hornických památkách usilujících o zápis do UNESCO v Ústí nad Labem
	V Jihočeském kraji se konala konference o využití památek s mezinárodní účastí
	Delegace z Vologodské oblasti se zúčastnila Ruských dnů v Ostravě
	Dobrovolníci z celého světa pracovali na hradě Hartenbergu v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce
	V Jihomoravském kraji proběhla světová konference IUFRO 
	Mezinárodní seminář o Romech v Maďarsku za účasti českých kněží
	Olomoucký arcibiskup J.Graubner podepsal v Opolí smlouvu o spolupráci
	Delegace české pravoslavné církve na oficiální návštěvě Polska
	Olomoucký kraj již 10 let spolupracuje s Opolským vojvodstvím
	Zlínský kraj usiluje o vybudování poutní stezky evropského významu
	Českobratrskou církev evangelickou navštívili zástupci z falcké evangelické církve
	Náměstek hejtmanky Středočeského kraje se zúčastnil závěrečné konference k projektu LABEL
	Člověk v tísni postaví díky sbírce Postavme školu v Africe v Etiopii čtrnáctou školu
	Byl oficiálně založen evropský region Dunaj – Vltava 
	Zástupce srbské pravoslavné církve navštívil Prahu



