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3.12.  Prezident přijal členy amerického Kongresu 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě delegaci šesti členů 
amerického Kongresu vedenou republikánským senátorem Jamesem Inhofem z 
Oklahomy, členem senátního Výboru pro životního prostředí a členem Výboru pro 
ozbrojené síly.  
Kongresmani hovořili s prezidentem republiky především o problematice klimatických 
změn, o protiraketové obraně, o budoucnosti Kosova a poděkovali za účast České 
republiky ve vojenských misích v Afghánistánu, v Iráku a v Kosovu. 

5.12.  Prezident přijal velvyslance Gruzie, Burundi a Mauricia 
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací 
listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci:  
 
J. E. pan Vladimer Chipashvili, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Gruzie 
se sídlem v Praze,  
 
J. E. pan Rénovat Ndayirukiye, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Burundské republiky se sídlem v Moskvě,  
 
J. E. paní Marie Ghiselaine Henrison, nová mimořádná a zplnomocněná 
velvyslankyně Mauricijské republiky se sídlem v Berlíně. 

10.12.  Klaus v Berlíně představil svou knihu o změnách klimatu 
Prezident Václav Klaus v Berlíně představil svou publikaci Modrá, nikoliv zelená 
planeta, která v němčině vyšla pod názvem "Blauer Planet in grünen Fesseln" 
(Modrá planeta v zelených poutech). V největším berlínském knihkupectví Dussmann 
se konala veřejná autogramiáda knihy. 
Klaus ve své publikaci mimo jiné zpochybňuje výrazný podíl lidské činnosti na 
globálním oteplování a vyslovuje obavy z "kolosálního přehánění", vyvolávání paniky 
a zneužívání strachu ze změn klimatu k politickým cílům. To podle něj v konečném 
výsledku může vést k oklešťování svobody. Vyjadřuje to i podtitul německého vydání 
publikace: Co je ohroženo: Klima nebo svoboda? 
"Konečně tu někdo vystoupil proti tomu šílenství," řekl ČTK Michael Limburg z 
Evropského institutu pro klima a energii v Jeně po získání vytouženého podpisu. 
"Přesně jak říká pan Klaus. Jsme rukojmími ideologií, které za tím vězí," dodal 
expert, který se netají tím, že Klause obdivuje pro jeho politickou odvahu "jít proti 
proudu".  
Klaus nepopřel, že prezentovat knihu v zemi, která hraje vůdčí roli v tažení proti 
klimatickým změnám, je pro něj jistou výzvou. "Německo je potřeba zasáhnout," 
uvedl. Za náhodu označil skutečnost, že právě německý překlad je prvním 
cizojazyčným vydáním jeho díla, stejně jako časovou shodu s konferencí OSN o 
klimatu na Bali a dnem, kdy jeho ideový protivník Albert Gore přebírá Nobelovu cenu. 

10.12.  Klaus se s Köhlerem neshodl v otázce Kosova, mluvili o Rusku 
Prezident Václav Klaus se neshodl s německým protějškem Horstem Köhlerem v 
názoru na samostatnost jihosrbské provincie Kosovo. Jak řekl Klaus ČTK, Köhlerovi 
zdůraznil, že osamostatnění Kosova by měla předcházet úplná shoda všech 
zainteresovaných stran, zatímco německý prezident je údajně pro co nejrychlejší 
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vyřešení nejasného postavení provincie. Klaus, který v Berlíně představil svou knihu 
Modrá, nikoliv zelená planeta, s Köhlerem poobědval; mluvili hlavně o mezinárodních 
otázkách, kromě Kosova také o povolební situaci v Rusku. 
Nedávné ruské volby, v nichž drtivě zvítězilo Jednotné Rusko prezidenta Vladimira 
Putina, německá média i politici ostře kritizovali. "Mně se zdá být trošku zbytečné 
pokoušet se vysvětlovat Rusko Putinem, já bych spíš vysvětloval Putina Ruskem. 
Zdá se mi, že to západní Evropa dost málo chápe," řekl ČTK Klaus. 
V tomto kontextu se prý odvíjel i jeho rozhovor s německým prezidentem. K ruským 
volbám český prezident podotkl, že v Rusku "se ještě nepodařilo vytvořit elementární 
parlamentní pluralitní systém založený na bázi politických stran". 
"Má pochopení pro různé ekonomické argumenty mé knihy, ale myslím, že v 
dnešním německém světě by se nepustil do dialogu s dominantním míněním o těchto 
otázkách," řekl český prezident o Köhlerovi. 
V knize, která vychází pod německým názvem "Blauer Planet in grünen Fesseln" 
(Modrá planeta v zelených poutech), mimo jiné Klaus zpochybňuje výrazný podíl 
lidské činnosti na globálním oteplování a vyslovuje obavy z "kolosálního přehánění", 
vyvolávání paniky a zneužívání strachu ze změn klimatu k politickým cílům. 

13.12.  Prezident ČR přijal předsedu dolní komory irského parlamentu 
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě Johna O'Donoghue, 
předsedu Dáilu, dolní komory irského parlamentu, který je v České republice na 
oficiální návštěvě. Hovořili spolu o bilaterálních vztazích, o mírovém procesu v 
Severním Irsku a o tématech souvisejících se členstvím obou zemí v Evropské unii, 
především o ratifikaci Lisabonské smlouvy. 

14.12.  Klaus ve Vídni kritizoval konferenci na Bali 
Prezident Václav Klaus ve Vídni kritizoval končící mezinárodní konferenci OSN o 
změnách podnebí na Bali a označil ji za "neuvěřitelnou". Klaus to uvedl při prezentaci 
své knihy Modrá, nikoliv zelená planeta, která vychází v těchto dnech v německém 
překladu Blauer Planet in grünen Fesseln, tedy Modrá planeta v zelených poutech. 
Ve vídeňském tiskovém klubu Concordia uvedl Klaus konferenci na Bali jako aktuální 
příklad toho, že planeta se skutečně nachází v zelených okovech. Podle Klause je 
neakceptovatelná nejen struktura konference, kterou tvoří podivná směs zástupců 
vlád a nevládních organizací, ale i zásadní rozdíl mezi rétorikou, která ji provází, a 
realitou. "Debata tam je zcela nestrukturovaná, je to jen ohňostroj slov, která jsou 
náhražkou za řešení současných problémů," řekl Klaus. 
Český prezident při představování své knihy zdůraznil, že její téma je pro něj velice 
důležité, a proto se pro ně tak angažuje. Vyjádřil také uspokojení nad tím, že se 
kniha objevuje i v německém překladu, protože, jak řekl, "mnohdy se setkávám jen s 
karikaturami svých názorů". Teď si tedy mohou zájemci přečíst jeho nezkreslené 
postoje. 
Na dotazy přítomných opakovaně vysvětloval, že není proti "rozumné ochraně 
životního prostředí, ale proti militantnímu environmentalismu, který nebere v úvahu 
vztah mezi náklady a jejich užitkem". 
Klaus se po poledni ve Vídni sešel také k neformální schůzce s rakouským 
prezidentem Heinzem Fischerem. 
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14.12.  Pracovní návštěva Vídně 
Prezident republiky Václav Klaus navštívil  Vídeň. Prezident se setkal s rakouským 
prezidentem Heinzem Fischerem a společně spolu poobědvali. V tiskovém klubu 
Concordia se Václav Klaus zúčastnil prezentace německého vydání své knihy 
„Modrá, nikoliv zelená planeta“. 

15.12.  Podle Klause je pět skupin, jež podněcují debaty o klimatu 
Nynější celosvětové debaty o klimatických změnách jsou výsledkem kombinace 
činnosti různých zájmových skupin. Uvedl to prezident Václav Klaus v rozhovoru pro 
rakouský list Kurier. 
Těmito skupinami podle Klause jsou za prvé falešní prorokové různých katastrof, 
kteří se vyskytují v každé době; za druhé politikové, kteří mají problémy v současné 
době, a tak raději mluví o situaci v daleké budoucnosti; třetí skupinou jsou 
klimatologové, kterým nynější diskuse přinesla prestiž a samozřejmě i nemalé 
finanční prostředky; čtvrtou skupinou jsou lidé, kteří vždy chtěli dirigovat a 
organizovat ostatní shora, což se nejlépe daří vyvoláváním strachu; konečně 
poslední skupinou, která má zájem dělat z klimatických změn hlavní problém lidstva, 
jsou obchodníci, kteří vidí příležitost dělat zisky. 
V jiném rozhovoru pro deník Der Standard označil Klaus členy Mezinárodního panelu 
pro změny klimatu (IPCC) za pouhou "hlasitou, aktivistickou menšinu mezi vědci". Z 
2500 členů panelu je podle něj jen asi 80 klimatologů, ostatní zastupují jiné vědecké 
obory. 
V tomto rozhovoru český prezident zdůraznil, že si je naprosto jist tím, že v blízké 
budoucnosti bude klíčovou roli nejen v Česku hrát jaderná energie. "Už teď pozoruji 
zásadní změnu atmosféry v této otázce, například i v Německu. A pokud jde o 
Rakousko - Rakušané zapomínají, že výsledek referenda, které v zemi zlikvidovalo 
atomovou energii, byl velmi těsný," uvedl Václav Klaus, který v pátek 14. 12. 2007 ve 
Vídni představil německý překlad své knihy Modrá, nikoliv zelená planeta. 

18.12.  Pracovní návštěva Drážďan 
Prezident republiky Václav Klaus navštívil Drážďany. Prezident ČR zde povečeřel se 
saským ministerským předsedou Georgem Milbradtem a v Saské zemské a 
univerzitní knihovně se zúčastnil prezentace německého vydání své knihy „Modrá, 
nikoliv zelená planeta“. 

27.12.  Prezident převzal Puškinovu medaili 
Prezident republiky Václav Klaus převzal na Pražském hradě „Puškinovu medaili“, 
která mu byla udělena prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Od r. 1999, 
kdy uplynulo 200. výročí od narození Alexandra Puškina, je Medaile ruským 
prezidentem udělována osobnostem, které se „významně zasloužily o šíření a 
studium ruského jazyka, uchovávání kulturního dědictví a sbližování a vzájemného 
obohacování mezi různými kulturami a národy“. Puškinovu medaili prezidentovi 
republiky předal velvyslanec Ruské federace Alexej L. Fedotov. 
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3.12.  Česká republika má zájem na prohloubení obchodních vztahů s Indií 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka v indickém Hyderabadu zahájil 
česko-indický podnikatelský seminář. Z české strany se ho také zúčastnil náměstek 
ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra 
financí, prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a představitelé firem a 
podnikatelské sféry. 
„Je pravidlem, že na senátních oficiálních návštěvách mě doprovázejí zástupci 
podnikatelů a v Indii tomu není jinak. Vedle oficiálních jednání s představiteli státu 
Andhra Pradesh tak mám příležitost zahájit i podnikatelský seminář, jehož cílem je 
prohloubit česko-indické podnikatelské vztahy. Příležitost pro české podnikatele 
vidím v energetice, technologických celcích, ale i ve službách a dalších oborech. 
Politici mohou kontakty navazovat, pak už záleží jen na podnikatelích, do jaké míry 
bude jejich mise tady v Indii úspěšná,“ řekl Přemysl Sobotka na úvod semináře. 
Předseda Senátu se setkal s Chief Ministrem státu Andhra Pradesh Rajasekharou 
Reddym, který české investice v Indii podpořil. 
Podnikatelskou část delegace tvoří například nejvyšší představitelé České exportní 
banky, Škodaexportu, Škoda power, ale je zde i rektor Západočeské univerzity v 
Plzni Josef Průša. Ten za účasti Přemysla Sobotky podepsal memorandum o 
spolupráci mezi Západočeskou univerzitou a Technological University of Hyderabad 
v oblasti vzdělávání odborníků v energetice. 
„Letos je to šedesát let, co tehdejší Československo navázalo diplomatické vztahy s 
Indií. Jsem rád, že mohu při své návštěvě nejen hodnotit dosavadní dobré vztahy, ale 
i je do budoucna rozvíjet,“ uvedl Přemysl Sobotka. 

4.12.  Máme zájem na masivních investicích v Indii 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se v rámci své cesty s 
podnikatelskou misí po Indii přesunul do státu Tamil Nadu. Klíčové bylo jeho jednání 
s předsedou parlamentu Thiru Avudaippanem. „Místní politici už s českými 
investicemi zkušenost mají, v sedmdesátých letech tu vyrostla československá 
elektrárna, která dodnes funguje a Škodaexport má projekt na další elektrárnu v 
oblasti. Mojí snahou bylo přesvědčit své politické partnery, že ČR je i v náročných 
investičních celcích spolehlivým partnerem. Nenabízíme jen výstavbu a provoz 
elektrárny, ale související aktivity, včetně výstavby rafinerie na biopaliva nebo 
vyškolení odborníků,“ řekl po jednání Přemysl Sobotka. 
„Rád bych, aby Škodaexport nebyla jedinou firmou, která se v Tamil Nadu uchytí, 
máme široké možnosti, české výrobky a projekty tu mají dobré jméno a tak je jenom 
na podnikatelích, jak se ve vysoce konkurenčním prostředí prudce se rozvíjející Indie 
uchytí,“ dodal předseda Senátu a zároveň potvrdil, že české firmy mají podporu 
České exportní banky. 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka k tomu řekl, že našim 
podnikatelům nahrává, že Indie se otevírá zahraničním investorům a vytváří 
předpoklady pro jejich vstup na indický trh. 
Senátní delegace se z Tamil Nadu přesunula do Dilí, kde společná cesta senátorů a 
podnikatelů  pokračovala podnikatelským fórem a jednáními s nejvyššími 
představiteli indického zákonodárného sboru a také s viceprezidentem Indie. 



- 7 - 

6.12.  Přemysl Sobotka přicestoval do Sverdlovské oblasti 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka ukončil pracovní návštěvu Indie a 
odcestoval do Ruské federace, kde pokračoval v jednání ve Sverdlovské oblasti. 
Na závěr svého indického pobytu se předseda Senátu spolu se senátní delegací 
setkal s viceprezidentem Indické republiky Hamidem Ansarim. Ten je zároveň 
předsedou Senátu, horní komory indického parlamentu. „Také na tomto jednání jsem 
zdůraznil zájem českých podnikatelů na rozvoji obchodních vztahů s Indií. V Indii 
české výrobky dobře znají, což je pro český byznys výhodou. Požádal jsem pana 
Ansariho, aby čeští podnikatelé měli při získávání zakázek stejné podmínky jako 
všichni ostatní zájemci. Bude tedy jen na našich podnikatelích, jak na obrovském 
indickém trhu uspějí,“ uvedl Přemysl Sobotka. 
Pracovní cesta senátní delegace s podnikateli pokračovala návštěvou 
Jekatěrinburgu, hlavního města Sverdlovské oblasti. 
„Dnes jsem se zúčastnil obchodně podnikatelského fóra, naše vazby na tuto oblast 
jsou tradičně dobré a tak věřím, že podnikatelé, kteří jsou s námi, tu dokážou rozšířit 
své podnikatelské aktivity. Co se týká politické reprezentace oblasti, zájem o 
spolupráci s námi je. Svědčí o tom již realizovaný projekt modernizace výrobních 
kapacit společnosti Uralvagonzavod v objemu jedné miliardy eur nebo chystaná 
výstavba závodu na hluboké zpracování ropy, kde je hodnota kontraktu téměř dvě a 
půl miliardy dolarů,“ řekl na závěr prvního dne jednání v Rusku předseda Senátu, 
který se sešel s gubernátorem Sverdlovské oblasti Eduardem Rosselem a s dalšími 
místními politiky. 
České firmy dodávají do Sverdlovské oblasti další technologické celky jako je 
spalovna komunálního odpadu v Jekatěrinburgu nebo dodávka pěti těžkých 
speciálních jeřábů do metalurgického závodu ve skupině Maxi group. Zájem čeští 
podnikatelé mají i o dodávky městských autobusů, budování městské infrastruktury v 
Jekatěrinburgu nebo modernizaci tramvajové dopravy v oblasti. 

14.12.  Přemysl Sobotka jednal s předsedou dolní komory parlamentu Irska 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka jednal s předsedou dolní komory 
irského parlamentu Johnem O´Donoghuem. Předseda českého Senátu ocenil, že 
Irové nepřijali žádná omezující opatření týkající se pracovního trhu v souvislosti se 
vstupem ČR a dalších zemí do Evropské unie. 
„Irové dokázali svého členství v EU využít, výrazně pozvedli celou vzdělávací 
soustavu a zaměřili se na perspektivu rozvoje, což se jim dnes vrací. Ale ani Česká 
republika není jen evropskou montovnou automobilů, byť to tak někdy může 
vypadat,“ poznamenal Přemysl Sobotka. 
Předmětem rozhovoru byla také otázka schvalovacích procedur Lisabonské smlouvy 
v obou zemích, možný vznik kompetenčního soudu a spolupráce v oblasti justice a 
policie. „Právě tyto oblasti budou po rozšíření schengenského prostoru hrát 
významnou roli  a my i Irové se chceme na úspěchu Evropy bez hranic podílet,“ řekl 
dále předseda Senátu. 
Významným tématem rozhovoru byla také otázka role parlamentů po přijetí 
Lisabonské smlouvy. „Domluvili jsme se s kolegou O´Donoghuem, že spolu naše 
parlamenty budou intenzivně komunikovat a tam, kde nalezneme shodu, budeme ji 
společně prosazovat. Je to práce pro evropské výbory,“ dodal Přemysl Sobotka 



- 8 - 

16.12.  Předseda Sobotka odmítá další snahy o blokádu hranic 
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka ostře odmítl ohlášenou 
částečnou blokádu hraničního přechodu v Dolním Dvořišti. Tu vyhlásili protitemelínští 
aktivisté na poledne v úterý 18. prosince. 
„Přesto, že snad má jít jen o částečnou blokádu, nemohu s tím souhlasit. Rakouská 
strana slíbila, že během práce smíšené parlamentní komise hranice blokovat 
nebude. Navíc jde o další pokus o vytváření bariér uvnitř Evropské unie. V okamžiku, 
kdy se celá Evropa připravuje na rozšíření schengenského prostoru, považuji snahu 
blokovat hranice za absurdní,“ uvedl Přemysl Sobotka. 
„Začínám mít z těch aktivistů dojem, že oni prostě racionální řešení nechtějí. V době, 
kdy smíšená česko-rakouská parlamentní komise intenzivně pracuje a dochází ke 
společným závěrům, je touto blokádou zpochybňována snaha českých i rakouských 
expertů najít řešení. A zvláště rakouští parlamentáři mohou být vystaveni 
nepřípustnému tlaku. Takto by se v rozumné a demokratické společnosti postupovat 
nemělo,“ dodal předseda českého Senátu. 
Společná komise českého a rakouského parlamentu k otázce jaderné elektrárny v 
Temelíně by se měla sejít na své třetí pracovní schůzce v pondělí 17. prosince. 
„Naplánování blokády právě na dobu, kdy smíšená parlamentní komise jedná, lze 
vnímat jako snahu o ovlivnění práce odborníků a politiků a to považuji za 
nepřípustné,“ řekl dále Přemysl Sobotka. 
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5.12.  Rusům se nelíbí, že USA nepočítají s ruskou přítomností v ČR 
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov vyčetl Spojeným státům, že výrazně pozměnily 
své návrhy na spolupráci v protiraketové obraně. Washington podle Lavrova stáhl 
svou nabídku na stálé ruské inspekce v Česku a v Polsku, kde má být umístěna část 
amerického protiraketového deštníku. 
"Už se nehovoří o stálé přítomnosti ruských důstojníků na základnách v Česku a v 
Polsku. Už to mají být jen návštěvy," uvedl Lavrov podle agentury AFP. Podle 
ministra jde o vážný krok zpět oproti tomu, co bylo dříve řečeno. "Jsme upřímně 
rozčarováni," prohlásil a poukázal na to, že v návrzích se neobjevilo vůbec nic 
nového oproti dosavadní situaci. 
Český vládní koordinátor pro radar Tomáš Klvaňa upozornil, že případné dojednání 
monitorovacích návštěv Rusů v Česku je bilaterální záležitostí obou států. Zároveň 
doplnil, že monitorovací mise by měly být reciproční. Podle něj je totiž cílem nejen 
české politiky, aby systém protiraketové obrany podporovaly USA, NATO i Rusko.   
Ruský ministr zahraničí již dříve kritizoval fakt, že formální návrhy USA z minulého 
měsíce představují značný odklon od toho, co Spojené státy potvrdily v Moskvě 
začátkem října, když na schůzce "dva plus dva" jednali ministři obrany a zahraničí 
obou zemí. O konkrétních výhradách se však zmínil až nyní. 

5.12.  EU se na maximální pracovní době zatím nedohodla 
Evropská unie nebyla schopna překonat dlouholeté spory a nedohodla se na 
stanovení maximální pracovní doby v unii. Podle portugalského předsednictví a 
většiny členských zemí se nicméně ministři práce a sociálních věcí na dnešním 
jednání v Bruselu přiblížili dohodě natolik, že k celému problému se ještě vrátí 
Slovinci, kteří "řízení" unie přebírají po Novém roce. 
V Evropské unii je v současnosti povolena maximální pracovní doba 48 hodin týdně. 
Politici se ale doposud nedokázali shodnout na tom, za jakých podmínek může 
zaměstnavatel získat výjimku z týdenního stropu 48 hodin a překročit ho. 
Nejrůznějších výjimek využívá řada států. 
Tento problém rozdělil unii na dva nesmiřitelné tábory. První z nich vede Francie, 
která dosud požadovala ve jménu ochrany pracujících odbourávání výjimek, druhý v 
čele s Británií to odmítá ve jménu svobody výběru a ekonomické soutěže. 
Celou situaci navíc komplikuje směrnice o pracovních podmínkách pro agenturní 
zaměstnance, tedy například brigádníky, kteří si našli práci přes agenturu. Evropská 
komise navrhuje, aby tito pracovníci měli již po prvních šesti týdnech zaměstnání 
stejná práva jako "plnohodnotní" zaměstnanci, tedy například i stejný nárok na 
dovolenou. 
Proti tomu je ovšem opět Británie, kde se je tento typ pracovního poměru hojně 
využíván pro svou pružnost. Londýn tvrdí, že přijetí návrhu komise by přímo ohrozilo 
250.000 pracovních míst. 
Pro Českou republiku je současný návrh Evropské komise podle ministra práce a 
sociálních věcí Petra Nečase výhodný. Vládě by totiž umožnil řešit situaci ve 
zdravotnictví, kterou komplikuje problém s přesčasy. Směrnice o pracovní době totiž 
jasně vymezuje termín pracovní pohotovost. Návrh EK říká, že to není výkon práce, 
ale pouze pohotovost, pokud je ovšem spojena s pracovním výkonem. 
Pokud by unie úpravu maximální pracovní doby přijala, české vládě by to umožnilo 
vrátit se k ustanovení ze starého zákoníku práce, které by problém s přesčasy úplně 
odbouralo. V současnosti totiž většina českých lékařů již před časem vyčerpala 
stanovený limit pro přesčasy a nyní uzavírají "smlouvy o dílo", aby nepřekračovali 
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zákon. Pokud by směrnice ale začala platit, mohli by teoreticky sloužit tolik přesčasů, 
kolik by chtěli, bez nutnosti zvláštních smluv. 
Jediným výsledkem jednání tak je, že vyjednávání o obou směrnicích se nejspíš spojí 
dohromady a státy v nich budou pokračovat další půlrok, tentokrát již za 
předsednictví Slovinců. 
Unii totiž tlačí k dohodě o nových pravidlech rozsudky Evropského soudního dvora, 
který hrozí vážnými dopady na státní rozpočty. Lucemburský soud totiž s odvoláním 
na nynější evropskou legislativu dává za pravdu zdravotníkům, žalujícím nemocnice 
za to, že jim neproplácejí celý čas pracovní pohotovosti jako práci; podobný problém 
může nastat s hasiči, vojáky a podobně. Navrhovaná směrnice by to měla vyřešit. 
Eurokomisař Vladimír Špidla, který má pracovní a sociální otázky na starosti, během 
debaty navrhl, že obě směrnice stáhne a přijde s novým návrhem. To však členské 
státy odmítly z obavy, že jednání by se vrátila na úplný začátek. 

5.12.  Základy budoucí česko-peruánské spolupráce byly stvrzeny 
V Praze bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a 
Peruánskou republikou. Dokument o vzájemné spolupráci v oblasti obrany a ve 
vojenské oblasti podepsali první náměstek ministryně obrany Martin Barták a ministr 
zahraničních věcí Peru José Antonio García Belaúnde.  
První náměstek Martin Barták v rámci jednání nabídl peruánskému hostu možnost 
vyslání týmu poradců, kteří by v roce 2008 pomohli se zajištěním bezpečnosti 
Summitu NATO a jihoamerických států. Ten se uskuteční v peruánské metropoli 
Limě. 

6.12.  USA: zpráva o Íránu nezmění plány na protiraketovou obranu 
 Zpráva amerických zpravodajských služeb, podle níž Írán nevyvíjí jaderné zbraně, 
nezmění americké plány na protiraketové základny v České republice a Polsku. 
Agentuře AP to ve středu 5. 12. 2007 řekl americký vyjednavač pro základny John 
Rood. Také podle kongresmanky Ellen Tauscherové zpráva neovlivní pohled 
Kongresu na celý projekt. 
Vzhledem k tomu, že američtí představitelé tvrdili, že íránská hrozba je hlavním 
důvodem pro stavbu protiraketového štítu, bude se jim nyní obtížněji přesvědčovat 
evropské spojence, že je štít dosud potřeba, napsala AP. Citovala v této souvislosti 
českého vládního koordinátora pro radar Tomáše Klvaňu. 
"České noviny jsou plné titulků, podle nichž už není protiraketová obrana potřeba," 
řekl Klvaňa ve Washingtonu, kde má jednat s poslanci Kongresu a vládními 
představiteli. "Se složitými argumenty se těžko vyhrává nad jednoduchými titulky." 
Podle Klvani hrozba balistických raket přetrvává, ať Írán vyvíjí jaderné zbraně nebo 
ne. Tento názor sdílí americká vláda. 
"Raketová hrozba z Íránu se dále zvyšuje a vyvolává v nás velké znepokojení," řekl 
Rood, který vede jednání o umístění radaru v České republice a protiraketových střel 
v Polsku. "Protiraketová obrana by byla užitečná, ať nese konvenční, chemické, 
biologické nebo jaderné zbraně." 
Spojené státy stále doufají, že postaví základny v obou zemích tak, aby byly v 
provozu v roce 2013, řekl Rood. Připomněl i nedávné oznámení Íránu, že vyvinul 
nové rakety s doletem 2000 kilometrů, které by tak mohly ohrozit jihovýchodní 
Evropu.  
Předsedkyně podvýboru Sněmovny reprezentantů pro strategické síly Ellen 
Tauscherová také řekla, že zpravodajská zpráva neovlivní úvahy o financování 
projektu. Její výbor připravuje návrhy na financování štítu. 
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6.12.  Nečas: Krach jednání o pracovní době v EU je pro ČR komplikací 
Středeční (5. 12. 2007) neúspěch jednání o maximální pracovní době v Evropské unii 
je pro Českou republiku komplikací, řekl ČTK ministr práce a sociálních věcí Petr 
Nečas. Praha si od nové směrnice slibovala vyřešení svízelné situace především v 
českém zdravotnictví, kterou způsobují problémy s přesčasy. 
Směrnice o pracovní době totiž jasně vymezuje termín pracovní pohotovost jako 
dobu, kterou například lékař skutečně tráví prací, nikoli například spánkem na 
služebně. Podle současného českého zákoníku práce přitom musí mít lékař 
proplacenou i službu, kterou netráví aktivně prací. 
Pokud by unie úpravu maximální pracovní doby přijala, české vládě by to umožnilo 
vrátit se k ustanovení starého zákoníku práce, které by problém s přesčasy úplně 
odbouralo.  
"Stávající kombinace směrnice (současné) a našeho nového zákoníku práce je pro 
některé sektory ekonomiky smrtící," uvedl Nečas. Podle něj za krachem jednání stojí 
především velké státy, které "hrají hru" postavenou pouze na vlastních národních 
zájmech. Přijetí dohody zablokovala především Británie, která na unijní půdě 
většinou patří k hlavním českým spojencům. 
Jednání o stanovení maximální pracovní doby v EU ovšem úplně nekončí. Po 
portugalském předsednictví by se o uzavření celého problému, který trvá již několik 
let, měli pokusit Slovinci, jež stanou v čele unie po Novém roce. 

6.12.  Zprávy o vstupu do Schengenu provázely láhve sektu i mírné dojetí 
Bouchající láhve sektu, mírné dojetí a připomínky symbolů rozdělujících dříve Evropu 
v podobě železné opony a berlínské zdi. A také přípitek na ty, kteří si chtěli svobodu 
vydobýt i za komunismu a své neúspěšné pokusy o přechod zadrátovaných hranic 
zaplatili vězením, zdravím i životem. To byla atmosféra na tiskových konferencích, na 
nichž v sídle Rady EU v Bruselu český a slovenský ministr vnitra - každý zvlášť - 
oznámili stvrzení vstupu ČR a Slovenska do schengenského prostoru. 
Do schengenského prostoru vstoupí Česká republika i Slovensko v noci z 20. na 21. 
prosince. "Věřím, že si (tuto) noc opravdu užijeme. Vzhledem k tomu, jak jsou 
naplánované oslavy, tak nevím, jestli je vůbec přežiju," řekl novinářům český ministr 
vnitra Ivan Langer. Má prý v plánu objevit se na pěti místech, na nichž o půlnoci 
"padnou" hranice. Kromě česko-slovenské také na česko-rakouské hranici, na česko-
slovensko-polském trojmezí či na hranicích dělících německé Bavorsko a ČR. 
 
Základní údaje o schengenských dohodách: 
 
- Schengenské dohody vytvářejí prostor bez vnitřních hranic, v němž mohou jeho 
obyvatelé cestovat bez hraničních kontrol a jehož členské země spolupracují v 
otázkách vnitra a justice. 
- První schengenskou dohodu podepsaly Belgie, Lucembursko, Německo, Francie a 
Nizozemsko  
14. června 1985 v lucemburském Schengenu. Tamtéž k ní byla podepsána 19. 
června 1990 prováděcí úmluva. Obě dohody vstoupily v platnost 26. března 1995. 
- První schengenská dohoda byla velmi obecná, země se v ní pouze zavázaly 
zpracovat do 1. ledna 1990 akční plán pro postupné rušení kontrol na hranicích. To 
se jim ale do daného data nepodařilo, takže platnost dohod byla několikrát odložena. 
- Druhá schengenská dohoda zakotvuje zejména spolupráci v oblasti justice a vnitra, 
policejní spolupráci, právní pomoc ve věcech trestních a ustanovení o vybudování 
Schengenského informačního systému (SIS), což je společná databáze, dnes asi 13 
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milionů údajů, například o osobách se zakázaným vstupem, hledaných osobách, o 
ukradených autech a dalších předmětech. Připravovaný SIS-II má obsahovat i 
biometrická data. 
- Od května 1999, kdy vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, jsou 
schengenské dohody součástí unijní legislativy, takže nová členská země EU 
vstupem do unie přistupuje i k schengenským dohodám. Tyto ale nemusí, nebo 
nemůže začít okamžitě uplatňovat. 
- Schengenskou dohodu původně podepsaly Belgie, Francie, Lucembursko, 
Nizozemsko, SRN. Prováděcí úmluvu podepsala navíc Itálie, která ale dohody začala 
uplatňovat až v roce 1997. V roce 1991 se připojily Španělsko a Portugalsko a v roce 
1995 Rakousko, které se ale do systému plně zapojilo až o dva roky později. V roce 
1996 se připojily k "schengenu" Dánsko, Švédsko, Finsko a se statutem přidružených 
zemí Island a Norsko. Těchto pět severských zemí se ale plně zapojilo až od března 
2001. 
- V současné době schengenské dohody plně uplatňuje 13 zemí EU, Island a 
Norsko. Británie a Irsko se podílejí jen částečně, například na databázi SIS, dále 
provádějí kontroly na hranicích. 
- Obyvatelé devíti nových zemí EU, vyjma Kypru, které se členy EU staly 1. května 
2004, mohli po vstupu do unie cestovat v členským zemích volně, jen na občanský 
průkaz, ale dále podléhali kontrolám na hranicích. Kontroly na hranicích budou pro 
těchto devět zemí na pozemních a námořních hranicích zrušeny 21. prosince a na 
letištích v březnu 2008. 
- Asi 1. listopadu 2008 se k schengenskému systému připojí Švýcarsko; o vstupu 
jedná Lichtenštejnsko. Až projdou úspěšně sérií hodnocení, zapojí se Bulharsko a 
Rumunsko (snad v roce 2009). 

6.12.  EU stvrdila rozšíření Schengenu, hranice padnou 21. prosince 
Češi nebudou muset od 21. prosince na českých hranicích zastavovat a ukazovat 
cestovní doklady. Ministři vnitra členských zemí Evropské unie s definitivní platností 
stvrdili rozšíření schengenského prostoru volného pohybu bez hraničních kontrol 
uvnitř EU o devět nových států, mezi nimiž kromě ČR nechybí ani Slovensko. Jde o 
vůbec největší rozšíření Schengenu v jeho historii. 
"Po vstupu do Evropské unie je to jeden z nejvýznamnějších okamžiků pro Českou 
republiku a pro deset milionů občanů České republiky. Padá poslední zbytek 
berlínské zdi či železné opony," řekl novinářům český ministr vnitra Ivan Langer. 
Vstup do schengenského prostoru neznamená, že s pádem hranic Česko a další 
nové členské země vybojovaly všechny evropské svobody. V pěti zemích EU 
(Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Dánsko) totiž stále nemohou pracovat bez 
omezení. 
Vzhledem k tomu, že definitivní stvrzení předchozích dohod o rozšíření prostoru bylo 
čistě formální záležitostí, měli ministři prostor na domlouvání toho, jak a kde budou 
zrušení kontrol a "bourání hranic" slavit. "Věřím, že si noc z 20. na 21. prosince 
opravdu užijeme," dodal Langer. 
Schengenský prostor dosud tvořilo 13 starých zemí unie s výjimkou Británie a Irska a 
dále ještě Norsko a Island. Nyní k nim přibudou všichni nováčci unie z rozšíření roku 
2004 kromě Kypru, který kvůli potřebě delší přípravy požádal o odklad svého vstupu. 
Schengenský prostor je založen na tom, že když do něj někdo vstoupí, tak už při 
cestách do jiných zúčastněných států nemusí žádnými dalšími hraničními kontrolami 
procházet. Česko bude po jeho rozšíření sousedit pouze ze státy, které jsou do 
prostoru rovněž začleněny, takže nebude například na rozdíl od Slovenska 
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navazovat na žádnou vnější hranici prostoru. Klasické pasové kontroly tak zůstanou 
prozatím jen na letištích. Unie ale plánuje, že koncem března se kontroly zruší u letů 
mezi novými a starými zeměmi schengenského prostoru a zůstanou pouze u příletů a 
odletů týkajících se jiných destinací. 

6.12.  Argumenty pro radar dle Klvani nadále platí kvůli raketám a uranu 
Argumenty pro výstavbu amerického protiraketového radaru v České republice 
nadále platí, řekl ČTK po jednáních ve Washingtonu český vládní mluvčí pro 
problematiku protiraketové obrany Tomáš Klvaňa. Své stanovisko podložil 
konstatováním, že americká protiraketová obrana je namířena proti balistickým 
raketám, na jejichž vývoji Írán stále pracuje. Teherán pokračuje také v programu 
obohacování uranu, který je možné kdykoli převést na zbrojní program. 
Zpráva amerických tajných služeb o tom, že Írán od roku 2003 nepokračuje ve vývoji 
jaderné zbraně, která byla zveřejněna tento týden, podle Klvani na argumentaci 
nemá vliv. Poprvé ale jasně potvrzuje, že Írán na jaderných zbraních pracoval, a že 
Teherán lhal, když tvrdil opak. 
Za podstatné mluvčí označil, že Írán postupuje v přípravě balistických střel s doletem 
2000 kilometrů, které mohou zasáhnout i některá evropská území. Při vývoji těchto 
nosičů, které mohou být vybaveny nejen jadernými, ale i konvenčními nebo jinými 
hlavicemi, Írán zaznamenává pokrok. 
Klvaňa při své návštěvě Washingtonu připravuje příští fázi informační kampaně pro 
českou veřejnost a domlouvá cesty českých a amerických představitelů týkající se 
jednání o uvažovaném radaru. 
Česká strana je podle něho průběžně informována o amerických nabídkách na 
spolupráci s Ruskem, které se vztahují k radaru na českém území. "Jsme 
konzultování bilaterálně i v rámci NATO," řekl. Zdůraznil, že s jakoukoli účastí 
zahraničních expertů by musela souhlasit Česká republika. "Budeme to umožňovat 
na bázi otevřenosti a reciprocity jak pro spojence z NATO, tak třeba i pro Rusko. Je 
možné se dohodnout i bilaterálně," uvedl. 

6.12.  Ministerstvo vnitra vyslalo lékařský tým do vojenské polní nemocnice v 
Kábulu 
Expertní tým lékařů z Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích a z 
Dětského kardiocentra FN Motol odletěl vojenským leteckým speciálem do vojenské 
polní nemocnice AČR v Kábulu. Zde se budou čeští lékaři podílet na výběru dětských 
pacientů z Afghánistánu. Vybraní dětští pacienti následně podstoupí léčbu v ČR v 
rámci humanitárního programu MEDEVAC 
V rámci tohoto programu se v českých nemocnicích léčí pacienti z válkou 
postižených oblastí. Prioritou programu MEDEVAC je poskytnutí adekvátní léčby těm 
pacientům, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách a kteří jsou tak 
ohroženi na životě. 
Realizace vládou schváleného programu MEDEVAC je zajišťována Ministerstvem 
vnitra ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. Na pokračování programu v letošním roce vláda vyčlenila finanční částku ve výši 
5 milionů korun. 
V letech 1993 až 2007 bylo do ČR v rámci humanitárního programu MEDEVAC 
transportováno celkem 111 pacientů (většinou dětí) ze zemí postižených válkou či 
přírodními katastrofami jako je Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čečensko, Irák, 
Pákistán a Afghánistán.  
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Ministerstvu vnitra se podařilo ve spolupráci s afghánským Ministerstvem 
zdravotnictví a s občanským sdružením Berkat vytipovat skupinu cca 70 nemocných 
afghánských dětí, postižených vrozenými srdečními vadami, zraněními válečného 
původu, popáleninami a rozštěpovými vadami obličeje. Tyto nemocné děti budou 
přizvány k podstoupení expertního vyšetření ve vojenské polní nemocnici AČR v 
Kábulu. 

6.12.  Premiér Mirek Topolánek přijal ministra zahraničí Peruánské republiky 
J.A.G. Belaúndeho 
Předseda vlády ČR přijal peruánského ministra zahraničí José Antonia Garcíu 
Belaúndeho, který je na oficiální návštěvě České republiky. Mezi ústřední body 
jednání obou politických představitelů patřila ekonomická spolupráce obou zemí a 
plánovaná cesta českého premiéra na summit EU se zeměmi Latinské Ameriky a 
Karibiku (LAC) v příštím roce. 
Po skončení jednání podepsali peruánský ministr zahraničních věcí J.A.G. Belaúnde 
a ministr průmyslu a obchodu ČR M. Říman Dohodu o hospodářské a průmyslové 
spolupráci. V rámci dvoudenní návštěvy peruánského ministra Belaúndeho byla 
podepsáno rovněž Memorandum o porozumění v oblasti bezpečnosti a obrany a 
Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 

7.12.  NATO je v Kosovu připraveno zakročit proti případným násilnostem 
Severoatlantická aliance je odhodlána zakročit v Kosovu proti komukoli, kdo by tam 
chtěl rozdmýchávat násilí. V Bruselu se na tom dohodli ministři zahraničí zemí 
NATO. Aliance také hodlá v této jihosrbské provincii, která hrozí jednostranným 
vyhlášením nezávislosti, ponechat své jednotky, ať jednání o budoucím statusu 
Kosova dopadnou jakkoli. Je také připravena vyslat posily. 
Mluvčí NATO James Appathurai řekl, že případné uznání nezávislosti Kosova je věcí 
přístupu jednotlivých států, nikoli aliance jako celku. Druhou otázkou ale je 
bezpečnost, a to je místo, kde by prý NATO mělo hrát roli. "Bezpečnost, to je práce 
pro NATO," řekl. 
Kosovští předáci opakovaně pohrozili, že po 10. prosinci by mohli vyhlásit nezávislost 
na Srbsku. Zatím se hovoří třeba o tom, že by se tak mohlo stát někdy koncem 
ledna. Zmiňovaného 10. prosince končí mandát "trojky" vyjednávačů (Rusko, USA, 
EU), kteří měli za úkol předložit generálnímu tajemníkovi OSN zprávu o výsledku 
rozhovorů o statusu Kosova. 
Veškerá dosavadní jednání skončila bezvýsledně, přičemž kosovští předáci tvrdí, že 
jedinou možností je vyhlášení plné nezávislosti, kterou ale Srbsko odmítá. Proti se 
staví i Rusko. Moskva je podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova připravena v 
případě jednostranného vyhlášení samostatnosti Kosovo reagovat "podle 
mezinárodního práva". 
Co konkrétně by to mělo znamenat, Lavrov neupřesnil ani před novináři, a podle 
českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ani před šéfy diplomacií. Moskva 
podle Schwarzenberga tvrdí, že oddělení části suverénní země je proti 
mezinárodnímu právu. "V tom je celkem chápu... Co však myslí reakcí podle 
mezinárodního práva, nechápu," dodal. 
Z různých stran zaznívají obavy, aby v Kosovu nepropukly násilnosti. Jde totiž o 
neklidnou oblast, v níž kvůli historickým okolnostem panuje napjatá situace. 
Český ministr řekl, že by ho příliš nepřekvapilo, kdyby v Kosovu po vyhlášení 
nezávislosti nějaké násilnosti nastaly. "Bohužel jsem zažil 20. století. A toto je oblast, 
v níž jsou silné nacionalistické vášně," dodal a upozornil rovněž na náboženské 
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rozdíly a složité sociální podmínky tamního obyvatelstva. "Tyto okolnosti obyčejně 
vedou k tomu, že lidi se uchýlí k násilí," řekl český ministr. 
O tom, jak by se v případě jednostranného vyhlášení samostatnosti zachovala Praha, 
by se ČR domlouvala s partnery v EU. "Jednostranné vyhlášení není šťastné řešení," 
řekl Schwarzenberg. Lepší by podle něj bylo, pokud by o statusu Kosova rozhodla 
Rada bezpečnosti OSN. To se však podle Schwarzenberga zřejmě nepodaří. 
Lavrov prohlásil, že řešit otázku statusu Kosova mimo rámec OSN by vytvořilo 
precedens, který by mohl mít nepředvídatelné dopady pro Evropu. "Jistě by to 
nepřispělo ke stabilitě v Evropě," dodal. 
K několika evropským zemím, které mají s osamostatněním provincie největší 
problém, patří kromě Kypru či Rumunska i Slovensko.  
Kosovo, v němž 90 procent obyvatel tvoří etničtí Albánci, je zatím formálně stále 
součástí Srbska, od roku 1999 ho však spravuje mezinárodní společenství. 

9.12.  Setkání předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny a Slovinska 
začalo 
V Rožnově pod Radhoštěm začalo dvoudenní setkání předsedů vlád visegrádské 
čtyřky. Neformálního jednání premiéra Topolánka s předsedy vlád Maďarska, Polska 
a Slovenska se tentokrát zúčastní i předseda vlády Slovinska Janez Janša. Během 
odpoledne se s českým premiérem v Rožnově pod Radhoštěm postupně setkali 
slovenský premiér Robert Fico, předseda vlády Slovinska Janez Janša a maďarský 
premiér Ferenc Gyurscány. 
Po setkání v budově fojtství (rychtářství) předsedové vlád se svými delegacemi 
navštívili kostel svaté Anny v proslulém Dřevěném městečku Valašského muzea v 
přírodě. V kostele si představitelé vlád států visegrádské čtyřky vyslechli koncert 
chrámového sboru z Rožnova pod Radhoštěm. 

10.12.  Konference o klimatu na Bali vstupuje do rozhodující fáze 
Spojené státy a jejich spojenci zřejmě zmaří snahy o to, aby součástí závěrečného 
dokumentu shrnujícího výstupy klimatické konference OSN v Indonésii byly konkrétní 
cíle na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Dokument, který by mohl být 
přijat před koncem konference 14. prosince, bude proto spíše jakousi "cestovní 
mapou", jež má formulovat harmonogram pro dosažení dohody ohledně boje proti 
změnám klimatu do roku 2009. 
Dohodu podle očekávání neulehčují ani zástupci rozvojových států, především Číny. 
Ta svůj souhlas se společným dokumentem, respektive rezolucí a svým zapojením 
do boje proti změnám klimatu podmiňuje dohodou o tom, že vyspělé státy budou 
rozvojovým zemím přispívat na adaptační mechanismy, které mají usnadnit dopady 
klimatických změn. ČTK to řekl člen české delegace na Bali, ředitel odboru změny 
klimatu Ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický. Podle něj nyní vrcholí 
jednání expertů před rozhovory na ministerské úrovni, jež začnou ve velkém ve 
středu 12. 12. 2007, kdy budou padat zásadní rozhodnutí. 
Podle Zámyslického však většina zemí nepředpokládá, že by nyní USA přijaly 
konkrétní čísla, ale čeká od nich to, "že budou diskutovat o svých budoucích 
závazcích". 
Dohodu komplikuje i postoj rozvojových zemí, především Číny, které Kjótský protokol 
nenutil k žádným cílům ohledně redukcí emisí. Podle posledních studií se budou 
celkové výdaje na opatření v rámci ochrany světového klimatu pohybovat do roku 
2030 na úrovni 0,3 až 0,5 světového HDP. Roční výdaje na adaptaci v rozvojových 
zemích mají přitom dosáhnout obrovských částek - 40 až 50 miliard dolarů. 
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Podle Zámyslického dala Čína na konferenci najevo, že je ochotná o svém příspěvku 
k boji proti klimatu diskutovat, ale před tím chce dohodu, že rozvinuté státy budou jí a 
ostatním rozvojovým zemím přispívat na transfery technologií a na adaptační 
mechanismy. 
Co se vlastního programu české delegace na jednání týče, česká strana už podle 
Zámyslického jednala například s Novým Zélandem o flexibilních mechanismech 
Kjótského protokolu. ČR totiž od roku 1990 snížila o 26 procent své emise 
skleníkových plynů, přičemž Kjótský protokol nás zavazuje k osmiprocentnímu 
snížení. Proto může Česko jednat o odprodeji části ze zbylých 18 procent svého 
přebytku emisních redukcí. Ministr Martin Bursík, který českou delegaci vede, prý 
nyní plánuje ještě jednání s Japonskem a Španělskem. 
Zásadní výstupy konference na Bali rozhodně nečeká přední český klimatolog a 
jediný český zástupce v Mezivládním panelu pro klimatické změny (IPCC) Jan Pretel. 
Podle jeho vyjádření pro ČTK je shoda o požadavku na snížení emisí o 25 až 40 
procent do roku 2020 jen zbožným přáním. Především také proto, že Evropská unie, 
která tento závazek podporuje, snížila od roku 1990 emise o pouhých 1,5 procenta. 
"Podle mě pokud ten, kdo to (zásadní snížení emisí) prosazuje, s tím má sám 
problémy, tak to velkou šanci nemá". 
Podle Pretela by mohl být přelomovým rokem na poli boje proti změnám klimatu 
zřejmě až rok 2009. Mezinárodní společenství doufá, že by v tomto roce mohlo dojít 
v Kodani ke schválení nového dokumentu, který by nahradil Kjótský protokol. Podle 
Pretela by mohlo hrát důležitou roli také to, že v Bílém domě zasedne nový prezident, 
který by mohl pootočit kormidlem v současném americkém přístupu k ochraně 
životního prostředí. 

10.12.  EU jedná o Kosovu, proti nezávislosti je prý jen jeden stát 
Ministři zahraničí Evropské unie jednají o situaci v Kosovu, které uvažuje o vyhlášení 
nezávislosti. V EU zatím na nezávislost této jihosrbské provincie nepanuje jednotný 
názor. Švédský ministr zahraničí Carl Bildt však novinářům před začátkem jednání 
řekl, že případnou nezávislost Kosova nechce uznat pouze jeden členský stát ze 27. 
Podle lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna je tímto státem Kypr. 
"Existuje virtuální jednota (v otázce uznání případné nezávislosti)," uvedl Bildt. Který 
stát je proti, však blíže nespecifikoval. Dosud měly problém s uznáním nezávislosti 
především Kypr, Slovensko, Rumunsko, Španělsko a Řecko. Jde o státy, které mají 
na svém území oblasti, jež občas ovládají separatistické nálady. 
Český vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra řekl, že se už rýsuje 
určitá společná vůle postupovat tak, aby byla v EU udržena maximální jednota. 
Brusel chce podle něj také vstoupit do vážných rozhovorů jak se Srbskem, tak s 
předáky Kosova. 
Prištině by podle něj EU měla slíbit pomoc s vyřešením otázky jeho statusu v nějaké 
dohledné době. "Není to otázka, kterou lze dlouhodobě oddalovat," řekl. 
"Na druhé straně musíme vstoupit do vážných jednání s Bělehradem a skutečně 
nabídnout Srbsku velice širokou evropskou perspektivu včetně statusu kandidátské 
země," řekl Vondra. Dodal, že je přesvědčen, že unie může jednoty v otázce 
budoucnosti Kosova dosáhnout. 

10.12.  Premiér Mirek Topolánek se setkal s polským předsedou vlády 
Donaldem Tuskem 
Druhým dnem pokračovala neformální schůzka premiérů zemí takzvané visegrádské 
čtyřky a slovinského premiéra. Po ranním příletu polského premiéra Donalda Tuska 
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zahájil s ním náš předseda vlády Mirek Topolánek bilaterální jednání. Rozhovory 
začaly po osmé hodině ráno a trvaly zhruba hodinu. Tématem jednání byla 
energetická bezpečnost a problémy týkající se americké základny u nás a v Polsku. 
Co se týče názorů na americké základny, oba premiéři konstatovali, že jejich názory 
jsou si velice blízké.  
Po rozhovorech polského a našeho premiéra probíhala jednání Visegradské čtyřky a 
slovinského premiéra Janeze Janši. Tato jednání, která probíhaly již od včerejška 9. 
12. 2007, se podle programu týkala budoucnosti Kosova a západního Balkánu, 
Schengenu a českého předsednictví EU.  
U většiny projednávaných bodů panovala mezi premiéry shoda. K otázce nezávislosti 
Kosova si slovenský premiér Robert Fico zachovává rezervovanější stanovisko a 
uvedl, že jeho země uzná nezávislé Kosovo jen s potvrzením mezinárodních institucí. 
Premiéři se shodli, že budoucnost Kosova by měla řešit Evropská unie.  
"Nemáme úplně totožné pohledy, ale pozitivní je, že známe své názory, které 
budeme prezentovat při pátečním jednání Rady EU. Trváme na tom, že 
samostatnost Kosova musí být řízený proces a Srbsko nesmí stát stranou," uvedl 
předseda vlády Mirek Topolánek. Jeho maďarský protějšek Ferenc Gyurcsány dodal, 
že osamostatnění Kosova nelze zadržet. 

11.12.  EU nakonec zřejmě "radu moudrých" mít bude, otázkou je k čemu 
Na blížícím se summitu Evropské unie šéfové států a vlád zemí sedmadvacítky s 
velkou pravděpodobností dají zelenou vzniku "rady moudrých". Skupina, jejíž složení 
ale patrně i poté zůstane obestřeno otazníky, se bude zabývat úvahami nad 
budoucností unie. S nápadem před časem přišel francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy. Otázkou však je, nakolik se cíle tohoto panelu budou nakonec podobat jeho 
původní vizi. Zatím se zdá, že jen mlhavě, což však zřejmě pomůže zajistit, že nápad 
neskončí u ledu. Další nejasnou věcí je, zda rada něco přínosného nakonec také 
vymyslí, na to ale odpověď přinese až čas. 
"Půjde spíš o takové intelektuální cvičení na téma jak učinit Evropu více 
konkurenceschopnou v dnešním globálním světě. A to je nepochybně debata 
potřebná, protože my vidíme veliký prostor ke zlepšení," prohlásil český vicepremiér 
pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. 
Praha zpočátku měla obavy, aby se poté, co se do určité míry zametla pod koberec 
euroústava, ač její "duch" v mnoha aspektech přežil v nové reformní smlouvě EU, z 
rady nestal nástroj k nějakým dodatečným reformám institucí. To však prý už teď 
nehrozí, stejně jako to, že by se tato instituce zabývala další z citlivých otázek - revizí 
rozpočtu. 
"Radu moudrých se podařilo dostat do dimenzí, které jsou pro nás akceptovatelné," 
poznamenal Vondra. Na naléhání států podporujících další rozšiřování unie pak v 
mandátu pro vznik rady nakonec asi nebudou výrazy jako "rozšíření" či "hranice" - i 
když vyloučit to samozřejmě nejde. 
Téměř jisté však je, že hojně užívaný název "rada moudrých" bude nahrazen jiným - 
podle českého vicepremiéra by mělo jít o "reflexní skupinu". Dá se také očekávat, že 
ač se summit, který se uskuteční 14. prosince v Bruselu, shodne na mandátu pro 
práci rady, tak boj by se mohl svést později o to, kdo v ní nakonec zasedne. 
A čím že by se měla skupina zabývat? Zřejmě hlavně výzvami, které před unii staví 
globalizace či globální oteplování, nebo jak lépe komunikovat s občany unie a jak se 
potýkat s migrací a zajištěním bezpečnosti ve světě. Výsledky by však kvůli tomu, 
aby to nějak nekolidovalo s kampaní před volbami do Evropského parlamentu v první 
půli roku 2009, měla předložit až v roce 2010. 
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11.12.  Ministři spravedlnosti ČR a SR se setkali na společném jednání na 
Slovensku 
Delegace Ministerstva spravedlnosti ČR v čele s ministrem Jiřím Pospíšilem zahájila 
dvoudenní návštěvu Slovenské republiky pracovním jednáním se slovenským 
ministrem spravedlnosti Štefanem Harabinem. 
Mezi hlavní projednávané body patřilo téma biletarální slovensko-česká spolupráce v 
právní oblasti a aktuální úkoly ministerstev spravedlnosti obou zemí, zahrnující mimo 
jiné otázky rekodifikace soukromého práva, problematiky specializace všeobecných 
soudů, fungování soudní samosprávy a postavení soudců. K dalším projednávaným 
specializovaným tématům slovensko-českého jednání patřil vztah azylového a 
extradičního řízení, reforma civilního procesu a justiční soustavy, otázka exekuce a 
zkušenosti s rostoucím počtem exekutorů a úprava postavení znalců a tlumočníků. 

11.12.  Od připojení k Schengenskému informačnímu systému uplynulo 100 dní 
Ministerstvo vnitra ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které předkládá prvotní zhodnocení 
nasazení Schengenského informačního systému (SIS). Hodnotící zpráva pochází od 
Národní centrály SIRENE, která je ústředním místem pro operativní využívání SIS. 
Jednoznačným závěrem zprávy je potvrzení efektivity SIS, díky kterému bylo dosud 
dopadeno na 30 osob hledaných v cizině a dalších 25 osob, mezi kterými byly i 
nezletilé děti. 
Schengenský informační systém se po vstupu České republiky do schengenského 
prostoru 21. 12. 2007 stal klíčovým nástrojem Policie ČR při pátrání po 
pohřešovaných a hledaných osobách a rovněž při ochraně České republiky před 
zločinem z ciziny. 

12.12.  Intenzivní jednání o radaru pokračuje 
V Praze se odehrálo další jednání o bilaterální smlouvě NATO SOFA (Status of 
Forces Agreement), která by měla konkrétně upravit právní rámce pro pobyt 
amerických vojáků na území České republiky. Tato jednání se konala 12. 12. na 
Ministerstvu obrany ČR, v pátek 14. prosince bylo místem konání dalšího kola 
jednání Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Jednání se zúčastnil hlavní český 
vyjednavač Tomáš Pojar a náměstek americké ministryně zahraničí John Rood. 

13.12.  Topolánek: Ratifikace unijní smlouvy nebude tak snadná 
Po příletu z Lisabonu, kde spolu s dalšími evropskými státníky podepsal novou unijní 
smlouvu, český premiér Mirek Topolánek v Bruselu mírnil optimismus, který po 
podpisech zavládl mezi některými politiky. "Myslím si, že to nebude tak snadné, jak 
třeba signalizuje (slovenský premiér) Robert Fico," odpověděl Topolánek novinářům 
na otázku, jak bude probíhat ratifikace dokumentu, který je nástupcem odmítnuté 
euroústavy. 
K definitivní platnosti Lisabonské smlouvy je třeba souhlas všech 27 členských států 
Evropské unie. Podle Topolánka může být problém především s naplněním charty 
základních práv, na kterou smlouva odkazuje a jež je nově právně závazná. 
"Uvidíme co k tomu řekne ústavní soud," dodal premiér. 
Smlouvu chtějí u českého ústavního soudu nechat přezkoumat zástupci 
poslaneckého i senátorského klubu za Topolánkovu ODS. Mělo by se tak stát ještě 
před tím, než o ní bude rozhodovat parlament. V praxi to znamená, že český 
parlament nemusí dokument schvalovat v nejbližších měsících a jeho ratifikace se 
teoreticky může protáhnout na neurčito. 
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V minulosti se objevily spekulace, že dokument před českým soudem nemá skončit 
jen kvůli případné kolizi s českým právním systémem. Češi prý takto hrají i o čas, 
neboť nemají zájem na rychlé ratifikaci. Pokud by totiž smlouva začala platit "příliš 
brzy", mohlo by to ohrozit české předsednictví v Evropské unii, které je naplánováno 
na první pololetí 2009. 
Lisabonská smlouva počítá s tím, že premiéra členského státu, který předsedá 
Evropské radě během předsednictví své země, nahradí stálý předseda. České 
předsednictví by tak z pohledu dosavadní praxe nemuselo být vnímáno jako 
plnohodnotné. 
Podle Topolánka je největší přínos nástupce zamítnuté euroústavy především v tom, 
"že od něj již bude pokoj". 

14.12.  Poslanci USA stanovili podmínky pro raketovou obranu v ČR 
Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu stanovila podmínky pro záměry 
vlády prezidenta George Bushe ohledně systému amerického protiraketového 
systému v České republice a v Polsku. Zákon, podobně jako předcházející norma o 
přidělení peněz do vojenského rozpočtu, stanovuje, že konstrukční práce na území 
České republiky a Polska mohou začít až po souhlasu hostitelských zemí. K tomuto 
účelu může Pantagon požádat o dodatečých 85 milionů dolarů, o něž Kongres snížil 
rozpočet na evropskou část systému. 
Pentagon bude moci použít peníze až poté, kdy potvrdí Kongresu, že systém bude 
funkční. Poslanci také uložili ministru obrany, aby předložil nezávislou zprávu k 
tomuto plánu a návrh případných alternativních řešení. Parlament také požaduje 
větší spolupráci a těsnější propojení systému s NATO. 
Ustanovení jsou součástí zákona, který povoluje větší výdaje pro války v Iráku a 
Afghánistánu, informovala agentura Reuters. Zákon, pro který zvedlo ve 435členné 
sněmovně ruku 370 reprezentantů, zatímco 49 bylo proti, nyní směřuje do Senátu, 
kde se ale větší problémy nečekají. Následně musí novou normu ještě podepsat 
prezident George Bush. 
Nové podmínky spojené s budováním protiraketového štítu už byly zakotveny v 
zákoně, který umožňuje Pentagonu vydat ve fiskálním roce 2008 na obranné projekty 
částku 506,9 miliardy dolarů. Fiskální rok 2008 začal 1. října letošního roku. 

14.12.  Ruská kosmická vojska jsou prý připravena na radar v ČR 
Ruská kosmická vojska odpovídajícím způsobem zareagují na možný vznik prvků 
americké protiraketové obrany v Polsku a v České republice. Novinářům to řekl jejich 
velitel Vladimir Popovkin. 
Podle agentury ITAR-TASS ale Popovkin také prohlásil, že v současnosti nevidí 
žádné hrozby spojené s případným rozmístěním prvků americké protiraketové obrany 
v Evropě. "Pokud ale nějaké hrozby vzniknou, adekvátně na ně zareagujeme," dodal. 
"Američané mají zájem Gabalu zapojit do svého systému, který staví v Evropě, ale 
bez celého komplexu opatření navrhovaných Ruskem. To nám nevyhovuje," řekl šéf 
ruských kosmických vojsk Popovkin. 

14.12.  EU se dohodla na vyslání mise do Kosova, nejasnosti zůstávají 
Vedoucí představitelé zemí Evropské unie se na summitu v Bruselu dohodli na 
vyslání policejní a civilní mise do jihosrbské provincie Kosovo, které se chystá 
vyhlásit nezávislost. Mise, jíž by se účastnilo až 1800 lidí, má vystřídat současnou 
administrativní misi OSN. Zatím ale není jasný termín jejího vyslání. 
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Unie má všeobecně situaci v provincii za neudržitelnou. Jednotný postoj k 
případnému vyhlášení nezávislosti Kosova na Bělehradu však evropské společenství 
stále nenalezlo. Rumunský premiér Traian Basescu v Bruselu řekl, že jeho země 
rozhodně neuzná žádné jednostranné vyhlášení nezávislosti. Stejný názor mají i 
Slovensko či Kypr. 
"Evropská rada rozhodla, že evropská mise do Kosova půjde," řekl šéf české 
diplomacie Karel Schwarzenberg. V Kosovu už nyní působí v rámci mise KFOR přes 
500 českých občanů a podle premiéra Mirka Topolánka Praha počítá i se zapojením 
do unijní mise. Její konkrétní podobu a další podrobnosti ale budou muset podle něj 
ještě dořešit ministři zahraničí členských zemí EU. 
Odpovědět budou muset hlavně na to, kdy mise vyrazí. V tom se zatím ale vyjádření 
politiků poněkud rozcházejí. Nejbližší jednání šéfů diplomacií je totiž zatím plánováno 
na konec ledna, ovšem je možné, že bude svoláno nějaké mimořádné už někdy 
začátkem roku. Lucemburský ministr zahraničí však prohlásil, že unie vyšle misi hned 
po Vánocích. 

14.12.  Kongres USA stanovil podmínky pro raketovou obranu v ČR 
Americký Kongres stanovil podmínky pro záměry vlády prezidenta George Bushe 
ohledně systému amerického protiraketového systému v Česku a v Polsku. 
Zákonodárci prý podmiňují budování systému souhlasy českého a polského 
parlamentu. Schválený návrh zákona musí ještě podepsat prezident George Bush, 
což by podle agentury Reuters mělo být bez problému. 
Text, jenž schválil Senát a již dříve odsouhlasila druhá komora Kongresu Sněmovna 
reprezentantů, také potvrzuje další výdaje na válku v Iráku a umožňuje rozšíření 
armády. 
Text stanovuje, že projekty protiraketové obrany na území Česka a Polska mohou 
začít až po konečném, tedy podle zákonodárců parlamentním souhlasu těchto dvou 
zemí, uvedl Reuters. Pentagon také podle zákona bude moci použít peníze až poté, 
kdy potvrdí Kongresu, že systém bude funkční. 
Podle dřívějších zpráv parlament také požaduje větší spolupráci a těsnější propojení 
amerického protiraketového systému s NATO. Poslanci údajně rovněž uložili 
ministrovi obrany, aby předložil nezávislou zprávu k tomuto plánu a návrh případných 
alternativních řešení. 
Nové podmínky spojené s budováním protiraketového štítu již byly zakotveny v 
zákoně, který umožňuje Pentagonu vydat ve fiskálním roce 2008 na obranné projekty 
částku 506,9 miliardy dolarů (9,3 bilionu korun). Fiskální rok 2008 začal 1. října 
letošního roku. 

14.12.  Premiér Mirek Topolánek a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se 
zúčastnili zasedání Evropské rady 
Delegace České repubiky vedená předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem se 
zúčastnila zasedání Rady Evropy v Bruselu. Nejvyšší představitelé členských zemí 
Evropské unie jednali o možnostech zvyšování konkurenceschopnosti EU ve vazbě 
na posilování vnitřní i vnější politiky Unie. 
Diskuze se týkala také řešení aktuálních otázek souvisejících s vývojem na 
evropských finančních trzích, sociální a energetické politiky, azylové, migrační 
problematiky a spolupráce v oblasti boje proti terorismu. Budoucí statut Kosova byla 
jedním z hlavních témat v oblasti vnějších vztahů. 
Dalším jednacím bodem byla takzvaná „rada moudrých“, která se má zabývat 
perspektivami evropského kontinentu. Všechny tyto problémy do jisté míry 
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zastiňovala diskuze zúčastněných k řešení problému spojeného s případným 
jednostranným vyhlášením nezávislosti jihosrbské provincie Kosova. Politici EU 
nabídli na summitu Srbsku urychlení rozhovorů o vstupu země do EU. 
Zatím vrcholní představitelé vlád a zemí EU přijali deklaraci měnící postoj Unie. 
Deklarace má oslovit zbytek světa a vyzývá k tomu, aby hospodářský růst přinesl 
více prosperity. Měnící se životní styl Evropanů má pomoci milionům lidí na celém 
světě z chudoby. Dále summit kritizoval nedodržování lidských práv v Barmě a 
pohrozil zpřísněním sankcí vůči tamnímu režimu. 

17.12.  Ze závěru konference na Bali: Velký úspěch v jednáních o bezpečném 
klimatu budoucnosti 
Dvanáct dní trvající vyjednávání tisíců delegátů z téměř 180 zemí světa o tzv. 
"cestovní mapě z Bali" skončilo úspěchem, který prezident konference smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Rachmat Witoelar označil za vynikající. 
"Máme mapu!" zvolal na závěrečném plenárním zasedání 15. prosince. Ve své řeči 
Witoelar zdůraznil, že cesta ke schválení nového protokolu v Kodani v roce 2009 
nesmí být lemována pouze dobrými úmysly, ale "konkrétními činy a důsledným 
plněním přijatých závazků." 
Na konferenci podle očekávání nedošlo k přijetí emisních závazků, Witoelar nicméně 
zdůraznil, že jednající státy zmapovaly směr k budoucímu omezení emisí. Vedle 
zdůraznění úspěchů vyjednávání, mezi které patří "pevné spuštění" Adaptačního 
fondu pro pomoc rozvojovým zemím, dohoda o přenosu technologií do rozvojových 
zemí, představení nového strategického plánu na snížení deforestace a zahájení 
nového druhu vyjednávání Witoelar upozornil, že od začátku nového období plnění 
závazků dělí zúčastněné země pouhých několik týdnů. 
V závěrečné řeči Witoelar zmínil i "flexibilitu" a dobrou vůli USA ke spolupráci. 
Přítomný Al Gore naopak na adresu USA uvedl, že "Spojené státy jednání o 
budoucím klimatickém režimu blokují." Jedinou šancí na změnu je podle Gorea 
změna postoje americké vládní administrativy, která je očekáváná v následujících 
dvou letech. Vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík, který o dění na 
Bali průběžně informoval na stránkách své domovské strany, rovněž vyjádřil naději 
na změnu postoje USA k přijetí větší míry odpovědnosti v souvislosti s blížícími se 
prezidentskými volbami. "Za rok a 39 dní budou ve Spojených státech volby. Česká 
republika bude zemí, která povede jménem Evropské unie první rozhovory s vítězem 
prezidentských voleb v USA. Proto byla tato lekce EU s vyjednávači z USA na Bali 
mimořádně cenná. Věřme, že v době našeho předsednictví budou již Spojené státy 
ve vztahu ke klimatu jinou zemí. Věřme, že my také," uvedl M. Bursík pro server 
aktualne.cz. 
V uvítací zprávě na samém začátku konference prohlásil výkonný tajemník Yvo de 
Boer, že účelem vyjednávání bude dosažení dohody na konkrétních krocích, které 
budou následovat po skončení prvního kontrolního období Kyótského protokolu v 
roce 2012. Z tohoto pohledu je úspěch balijského zasedání UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) nezpochybnitelný. 

19.12.  Střídání jednotek Armády ČR v Afghanistánu skončilo 
V Praze přistál vojenský speciál s posledními 32 příslušníky polní nemocnice a 
chemické jednotky. Ukončili tak své působení pod velením plukovníka Iva 
Krivosudského v afghánském Kábulu, které trvalo od srpna letošního roku. Příletem 
vojenského speciálu bylo ukončeno střídání jednotek AČR v Afghánistánu. 
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20.12.  Lybijský dluh byl bodem uzavřeného jednání vlády 
Na uzavřeném jednání vlády byl projednán problém deblokace libyjského dluhu, 
vzniklého ještě v době Československa. Podle tiskové zprávy Ministerstva financí z 
19. prosince, pod kterou je podepsán náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. 
Na posledním mezivládním jednání předložila libyjská strana dopis z roku 1997, který 
zpochybňuje existenci tohoto dluhu. Vzhledem k tomu, že zmíněný dopis nemá ani 
základní předepsané náležitosti, obsahuje chyby a překlepy, jedná se evidentně o 
snahu poškodit zájmy České a Slovenské republiky a uvést v omyl libyjskou vládu.  
Ministerstvo financí podává na základě tohoto dokumentu podnět k šetření orgánům 
činným v trestním řízení. Libyjský dluh je navíc do současnosti plně evidován v 
národních bankách obou států a o jeho dořešení budou dále pokračovat jednání s 
Ministerstvem financí Libye. 

20.12.  Ministr M. Bursík podepsal operační program Životní prostředí 
Eurokomisařka Danuta Hübnerová a vicepremiér Martin Bursík spolu s dalšími 
zástupci Evropské komise v Bruselu podepsali operační program Životní prostředí. 
Pro Českou republiku tato událost představuje otevření cesty k čerpání až 150 
miliard korun. V současné době půjde o částku 20 miliard, která je určena pro rok 
2007. Finance budou směřovány do vzdělávacích programů, odstraňování 
ekologických zátěží, ochrany krajiny a přírody nebo například do výstavby čistíren 
odpadních vod. 

20.12.  Ministr zemědělství Gandalovič uspěl v Bruselu při jednáních o 
evropském trhu s vínem 
Ministr P. Gandalovič v Bruselu vybojoval více peněz pro české vinaře. Kompromisní 
návrh, který ve středu 19. prosince předložila Evropská komise, zohlednil ministrovy 
připomínky. České republice přiznává tři miliony eur a více než pět milionů eur v roce 
2015. Původní návrh přitom počítal s necelými 1,6 miliony eur. Možnost doslazování 
zůstane nadále zachována a z návrhu zmizel nepopulární požadavek na povinnou 
částku určenou na propagaci na trzích třetích zemí. 

20.12.  Začal první den oslav vstupu ČR do schengenského prostoru 
Dnem 21. prosince 2007 Česká republika vstoupila do schengenského prosotru, 
oslavy této historické události však započnou již 20. 12. 2007. Dějištěm první z oslav 
se stala hranice mezi ČR a SR, která byla zavedena jako poslední. Ministr vnitra Ivan 
langer se ve Starém Hrozenkově setkal se svým slovenským protějškem Robertem 
Kaliňákem. 
Součástí programu prvního dne slavností bylo přetnutí makety hraniční závory za 
asistence představitelů krajských samospráv, ministři vnitra si také naposledy 
vzájemně orazítkovali cestovní pasy. Na památku dne zrušení hranic byla odhalena 
pamětní deska, které požehnají faráři z obou zemí. V druhé polovině výjimečného 
večera se ministr I. Langer přemístil do prostoru česko-rakouských hranic, v Mikulově 
se následně setkal s rakouským ministrem vnitra G. Platterem. Česko-rakouská 
veřejnost se po vyslechnutí slavnostních proslovů stala svědkem rozsvícení 
semaforu, který se rozzářil zelenou barvou, symbolizující volný pohyb osob v rámci 
schengenského prostoru. 
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21.12.  Při vstupu ČR a dalších zemí do Schengenu panovala radost i obavy 
Devět převážně východoevropských zemí Evropské unie zrušilo v noci na dnešek 
své hranice a připojilo se k zóně, která umožňuje 400 milionům lidí cestovat z 
Estonska na východě přes Česko do Portugalska na západě bez ukazování pasu. 
Tuto událost, kterou mnozí vnímají jako konečný důkaz o překonání rozdělené 
Evropy z dob studené války, vítalo mnoho politiků a samozřejmě také obyvatel nové 
schengenské "devítky". Mnozí lidé však také vyjadřovali obavy, že volný pohyb lidí 
posílí zločinnost a nelegální přistěhovalectví. 
"Svobodný pohyb osob je jedním ze základních lidských práv," řekl předseda 
Evropské komise José Barroso, když vítal připojení Česka, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Slovinska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Malty k 15 dosavadním členům 
takzvaného schengenského prostoru. 
Nejen symbolické závory, ale i skutečné zátarasy zmizely z česko-polsko-německého 
Trojzemí, kde se k této příležitosti sešel premiér Mirek Topolánek s polským 
protějškem Donaldem Tuskem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a dalšími 
politiky a unijními představiteli. 
"Je to výjimečný den pro mou generaci, pro generace Poláků, Čechů a Němců, i 
všech Evropanů," prohlásil šéf polské vlády. Merkelová to označila za historický 
okamžik. "Rozhodli jsme se nyní žít společně bez hranic," řekla kancléřka. Šéf 
Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering označil konec hranic za "konec staré 
Evropy a začátek nové Evropy". 
V Trojzemí se otevřel také provizorní dřevěný mostek přes Oldřichovský potok 
směrem do Polska. "Bude stát do doby, než jej nahradí nový kruhový most spojující 
území tří zemí i tří měst" sdělil starosta příhraničního Hrádku nad Nisou Martin Půta. 
Velkolepé ohňostroje ozářily nebe nad různými hraničními přechody mezi 
Rakouskem a Slovenskem či mezi Německem a Českem za přítomnosti tisícovek 
zvědavých lidí, které neodradil ani krutý mráz. 
Na mnohých místech ve střední Evropě politici přeřezávali hraniční závory a otvírali 
šampaňské. Na hranici mezi Českem a Polskem se lidem rozdávala hrášková 
polévka a párky. 
Například odbory německé policie GdP však varovaly, že rozšíření Schengenu na 
východ může vyvolat vlnu zvýšené zločinnosti. Zrušení hraničních kontrol především 
s Českem a Polskem je "pozvánkou pro zločince," usoudil šéf GdP Josef Scheuring. 
Taky Rakušané se bojí zvýšení kriminality, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu 
veřejnoprávní televize ORF. Podle ankety je 75 procent obyvatel proti odbourání 
hranic s Českem a dalšími státy. 
I vedoucí úředního dohledu na unijní vnější hranici Ilkka Laitinen ve Varšavě varoval, 
že cenou za rozšíření Schengenu bude zvýšení počtu nelegálních přistěhovalců v 
EU. 
Politici ale vesměs podobné obavy odmítali. "Schengen není o zločinnosti, není o 
nebezpečí či obavách. Je to o velké zóně míru, bezpečnosti a stability," zdůraznil 
rakouský kancléř Alfred Gusenbauer. 
Schengenský prostor dosud tvořily staré členské země unie s výjimkou Británie a 
Irska a dále ještě Norsko a Island. Nyní k nim přibudou všichni unijní nováčci z 
rozšíření roku 2004 kromě Kypru, který požádal o odklad vstupu. V schengenském 
prostoru, jež nově tvoří 24 zemí, padají pro běžné občany i obchodníky hraniční 
kontroly. Kontroly na letištích skončí až koncem března 2008. 
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21.12.  Premiér Topolánek: Vstupem do schengenského prostoru Česko 
dosáhlo rovnoprávnosti 
U Hrádku nad Nisou na česko-polsko-německém trojmezí se uskutečnil slavnostní 
vstup České republiky a Polska do schengenského prostoru. ,,Tento den má svou 
velikost, jsem hrdý, že jsem u toho mohl asistovat," uvedl předseda vlády ČR Mirek 
Topolánek. 
Německá kancléřka Angela Merkelová spolu s polským premiérem Donaldem 
Tuskem nejdříve otevřeli německo-polskou hranici, která se nachází na silničním 
přechodu Žitava - Friedenstrasse - Porajów. Političtí představitelé se spolu s asi 
sedmi sty novináři následně přesunuli na polsko-českou hranici. Nedaleko od místa, 
kde se v květnu 2004 konala největší slavnost u příležitosti rozšíření Evropské unie, 
polský premiér Donald Tusk spolu s českým premiérem Mirkem Topolánkem 
symbolicky přeřízli maketu hraniční závory mezi Českem a Polskem. Historického 
otevření hranic se zúčastnil také předseda Evropské komise José Barosso a premiér 
Evropské unii předsedajícího Portugalska José Socrates.  
José Barroso poznamenal, že nemůže zapomenout na dobu, kdy v této části Evropy 
jsme byli rozdělení a kancléřka Angela Merkelová uvedla, že "když se podíváme po 
pohraničí, vidíme, jak otevření bylo očekávané." Polský premiér Donald Tusk ve 
svém projevu již myslel na budoucnost: "Ti, co zde nyní ruší hranice, musí dále 
budovat silnice a mosty." Náš premiér si pro změnu vzpomněl na země EU, které v 
schengenském prostoru ještě nejsou. "Máme ještě další zodpovědnost. Za ty, kteří 
jsou ještě venku, za ty, kteří zatím ještě nemají možnost užívat stejných výhod jako 
my," uvedl předseda vlády Mirek Topolánek. Premiér dále ve své řeči přirovnal vstup 
ČR do Schengenu k pádu Berlínské zdi a stříháním drátů po pádu komunismu. 
,,Porážkou totality jsme se stali znovu svobodnými. Vstupem do Evropské unie a 
NATO jsme potvrdili naši příslušnost ke svobodným evropským národům. Nyní se 
definitivně stáváme s těmito svobodnými národy rovnoprávnými," prohlásil premiér.  
Schengenský prostor byl dosud vymezen v rámci třinácti starých členských zemí 
Evropské unie (kromě Spojeného království a Irska), Norska a Islandu. Nyní k nim 
přibudou nové členské státy, které do EU vstoupily v roce 2004 - Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta. O odklad vstupu požádal 
pouze Kypr. Popularita vstupu do schengenského prostoru je v České republice 
vysoká. V souvislosti s rozšířením česká veřejnost věří v usnadnění výměny 
pracovních sil a zvýšení turistického ruchu. V Jablonci nad Nisou se u příležitosti 
hitorického dne připravuje ražba kilové zlaté medaile a připravena je rovněž ražba 
menších zlatých a stříbrných medailí. 

23.12.  Generál Picek navštívil vojáky v Kosovu, Afghánistánu a Iráku 
Vojáci v zahraničních misích žijí v ustáleném pracovním koloběhu, který příliš nebere 
ohled na sváteční dny. Krátce před Vánocemi si však i oni mohli díky návštěvě 
náčelníka českého generálního štábu Vlastimila Picka na chvíli oddychnout. Picek od 
pátku 21. 12. 2007 do 23. 12. 2007 postupně navštívil základnu Šajkovac v Kosovu, 
polní nemocnici v Kábulu i vojáky v irácké Basře. Spolu s doprovodem kvůli tomu 
uletěl více než 13.000 kilometrů. V každém místě vojákům u ozdobeného stromečku 
popřál příjemné prožití vánočních svátků a předal drobné dárky. 
První zastávkou na Pickově cestě bylo Kosovo, kde je v současnosti situace mezi 
tamními Srby a Albánci podle vojáků relativně stabilizovaná. Více než 500 Čechů se 
však připravuje i na případné zhoršení situace. "Jedním z hlavních úkolů je asistence 
při demonstracích, pokud by se vyvíjely nějakou násilnou formou," řekl novinářům 
velitel kontingentu Milan Schulc. Jeho muži a ženy v zemi působili několik měsíců. 
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Poskytování první pomoci v Afghánistánu je pro zhruba stočlenný kontingent denním 
chlebem. Češi se v Kábulu starají především o zraněné či nemocné koaliční vojáky, 
příslušníky afghánské armády nebo i civilisty. Častěji než v Afghánistánu se však do 
podobných úkrytů musí uchýlit čeští vojáci v irácké Basře, kde je situace z 
bezpečnostního hlediska nejvážnější. Vzhledem k tomu, že raketové útoky na zdejší 
základnu nejsou překvapivou záležitostí, mají Češi několik bezpečnostních stupňů. 
Generál Picek si činnost českých vojáků po třídenní cestě pochvaloval. "Nezjistil 
jsem žádná závažná pochybení," uvedl generál, podle něhož mají vojáci o působení 
v zahraničních misích zájem. Může jim totiž poskytnout neocenitelné zkušenosti. 
Hlavní kaplan armády Jan Kozler doplnil, že pobyt v zahraniční misi může kromě 
kariérního postupu přinášet vojákům i krizové situace vyplývající z odloučení od 
rodiny. "Je to velký zásah do každého vztahu, který ten člověk má," řekl ČTK Kozler, 
jenž v Afghánistánu sloužil mši. 
Podle Picka budou čeští vojáci příští rok působit v několika zahraničních misích. V 
Afghánistánu by Česko od března mělo mít vlastní provinční rekonstrukční tým v 
provincii Lógar. Pokračovat by také měla polní nemocnice v Kábulu. "Dále budeme 
pomáhat nizozemskému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v provincii Uruzgán," 
konstatoval Picek. 
Hlídat vstup do základny v Basře by Češi měli podle schváleného vládního plánu asi 
do půlky roku 2008. Poté by jako instruktoři měli pomáhat s výcvikem iráckých 
ozbrojených složek. "V Iráku zůstává dvacet instruktorů," upřesnil generál. Český 
kontingent by také měl zůstat na Balkáně. 

24.12.  Rusko hrozí odvetnými kroky proti americké protiraketové obraně 
Rusko "podnikne odvetná opatření", pokud Spojené státy rozmístí v Polsku a České 
republice protiraketové základny. Uvedl to v Moskvě mluvčí ruského ministerstva 
zahraničí Michail Kamynin, jehož citovala agentura AFP. 
"Pokud bude v České republice umístěn radar a v Polsku obranné rakety...bude to 
silový krok zaměřený na oslabení odstrašovacího jaderného potenciálu Ruska," 
oznámil Kamynin v prohlášení ministerstva zahraničí. "Nebudeme tedy mít jinou 
možnost, než podniknout odvetná opatření," dodal. 

27.12.  Premiér Mirek Topolánek ostře odsoudil vraždu Bénazír Bhuttové 
"Násilí není prostředkem vyjádření politického či jiného názoru a nesmí být jako 
nástroj užíváno," uvedl mimo jiné český předseda vlády ve svém prohlášení. "Ostře 
odsuzuji použití násilí, které vedlo ke smrti Bénazír Bhuttové, jejich příznivců a 
dalších lidí. Doufáme, že ti, co stojí za tímto krveprolitím, budou co nejrychleji 
dopadeni a odsouzeni," říká ve svém prohlášení premiér Mirek Topolánek a dodává, 
že násilí není prostředkem vyjádření politického či jiného názoru a nesmí být jako 
nástroj užíváno. Na závěr prohlášení vyjádřil naději, že "demokracie v Pákistánu 
bude dostatečně silná, aby se s touto ránou vyrovnala a země nesklouzla do ničivé 
spirály odvetného násilí". 
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7.12.  Ministr zahraničí ČR se zúčastnil Summitu EU – Afrika v Lisabonu 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se ve dnech 7. a 8. prosince 
2007 zúčastnil Summitu EU – Afrika, který se uskutečnil v Lisabonu. Na Summitu EU 
– Afrika byly slavnostně přijaty dokumenty Společná Strategie  EU – Afrika a Akční 
plán. 

3.12.  Ministerstvo zahraničních věcí ČR kritizuje průběh voleb v Ruské 
federaci 
Ministerstvo zahraničí České republiky hodnotí průběh voleb v Ruské federaci 
negativně. Podle oficiálního prohlášení MZV ČR ze dne 2. 12. bude složení ruského 
parlamentu vždy ve stínu okolností, které k němu vedly.  
"Volební proces nadále velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Předběžné 
výsledky naznačují, že povolební vývoj v Rusku se bude ubírat očekávaným směrem, 
tedy pod vlivem politických sil reprezentujících zájmy současné kremelské 
administrativy," uvedlo na svých stránkách Ministerstvo zahraničí ČR v den konání 
voleb do ruské Dumy. 
"Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aniž by předjímalo finální výsledky 
voleb, konstatuje, že na volby v Ruské federaci nelze uplatnit kritéria svobodného a 
spravedlivého přístupu. Ruské orgány totiž neumožnily jejich nezávislé pozorování ze 
strany OBSE a ani sama předvolební kampaň neprobíhahala v souladu s 
demokratickými standardy, o čemž svědčí nepřiměřené zásahy ruských státních 
orgánů proti opozičním silám. Budoucí složení ruského parlamentu proto bude vždy 
ve stínu pochybností o okolnostech, které k němu vedly," stojí dále v prohlášení. 

4.12.  MZV ČR: Zpráva amerických zpravodajských služeb o íránském jaderném 
programu jednání o radaru neovlivní 
Ministerstvo zahraničních věcí vydalo stanovisko ke zveřejněné zprávě 
zpravodajských služeb k íránskému jadernému vojenskému programu. Ze zprávy 
vyplývá, že Írán zastavil výrobu atomových zbraní v roce 2003 a do roku 2010 ani 
nebude mít dostatečné množství obohaceného uranu k jejich výrobě.  
Podle stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR Írán utajený jaderný program v 
roce 2003 sice zastavil, ale jeho opětovné obnovení nelze vyloučit. Skutečnost, že 
Írán vývoj jaderných zbraní zastavil je podle MZV ČR důkazem efektivity nátlaku 
mezinárodního společenství, který by měl být vyvíjen i nadále. Vybudování 
evropského protiraketového pilíře v horizontu let 2010 až 2015 ve svém stanovisku 
MZV ČR doporučuje v souvislosti s odhady, podle kterých by měl být Írán ve stejném 
období schopen disponovat dostatkem jaderného materiálu pro výrobu jaderné 
bomby. V dalším bodu stanoviska MZV ČR upozorňuje na skutečnost, že zpráva 
amerických zpravodajských služeb hovoří o vývoje jaderného programu, ale opomíjí 
program vývoje raketových nosičů. Tento vývoj ale pokračuje nadále a jako důkaz 
této skutečnosti MZV ČR zmiňuje test balistické střely Ášurá na pevné palivo, který 
byl Íránem nedávno oznámen.  
Veškeré výše uvedené informace uvádí MZV ČR ve stanovisku jako důvody k 
vysvětlení skutečnosti, že diskutovaná zpráva nebude mít vliv na postoj české vlády 
k dalším jednáním s americkou stranou o možném umístění radarové stanice na 
českém území. 
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5.12.  České filmy putují až do února po Británii 
Šest českých filmů bude až do února putovat po Británii. "Plánovaných 52 projekcí ve 
13 univerzitních městech od Anglie po Skotsko je dosud největší přehlídkou české 
kinematografie na půdě Velké Británie," řekla ČTK Renata Clarková z londýnského 
Českého centra. 
Připomněla, že je to také první konkrétní výsledek spolupráce Českého centra 
Londýn s řetězcem kin City Screen Picturehouses a Českým filmovým centrem. 
Putovní přehlídka pod názvem Made in Prague je výběrem z pravidelného festivalu 
českých filmů, který České centrum organizuje vždy v listopadu, ale na který se 
zpravidla dostanou jen londýnští diváci. 
Putovní přehlídka však má představit českou kinematografii i tam, kam se obvykle 
nedostane, a pořadatelé s jistým napětím očekávají, jaký bude zájem. V nabídce je 
jeden z nejnovějších titulů, Ondříčkův Grandhotel, Fimfárum II, film Petra Nikolaeva 
...a bude hůř zprostředkující atmosféru Československa 80. let, Hřebejkova komedie 
Kráska v nesnázích, sociálně-kritický debut režiséra Dana Wlodarczyka Indián a 
sestřička a dokument Marcela Heleny Třeštíkové z cyklu Manželské etudy po 20 
letech. 

5.12.  Peruánský ministr zahraničních věcí J.A.G. Belaúnde zahájil s ministrem 
K.Schwarzenbergem výstavu 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci 
ministra zahraničních věcí Peru José Antonia Garcíu Belaúndeho. Mezi hlavní 
témata jednání patřily zejména bilaterální vztahy v politické a ekonomické oblasti, 
spolupráce v rámci EU, politická situace ve střední a východní Evropě, Rusko a EU, 
Peru a Latinská Amerika, situace v regionu Latinské Ameriky a vývoj a perspektivy 
prohlubování regionální integrace. 
Ministr zahraničních věcí Peruánské republiky zahájil téhož dne se svým českým 
protějškem Karlem Schwarzenbergem vernisáž dokumentační výstavy k 85. výročí 
navázání diplomatických vztahů obou zemí. 
Výstava, nad kterou převzal záštitu ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek, se 
koná v Klementinu Národní knihovny v Praze. Expozice nabízí oficiální dokumenty, 
týkající se vztahu obou států za uplynulých 85 let a mapy Peru a Jižní Ameriky z 
archivů Národní knihovny. 

6.12.  Pojar kritizoval americkou diplomacii za to, jak s ČR komunikuje 
První náměstek českého ministra zahraničí Tomáš Pojar v Bruselu kritizoval způsob, 
jakým Washington s Prahou komunikuje o širších aspektech amerických plánů na 
vybudování protiraketové základny v Česku a v Polsku. Konkrétně se o tom zmínil v 
souvislosti se zprávou amerických tajných služeb, podle níž Teherán přerušil vývoj 
jaderných zbraní v roce 2003. 
"Naše výhrady k tomu, jakým způsobem Spojené státy komunikují jednotlivé 
záležitosti jsou velmi, velmi časté...," řekl Pojar v rozhovoru s ČTK a Mladou frontou 
Dnes. 
"My jsme řekli, že chceme být informováni vždy včas o širších bezpečnostních 
souvislostech, nikoli pouze o věcech, které souvisejí s raketovými hrozbami, takže 
uvítáme, když budeme včas informováni o zprávách, jako byla tato," dodal náměstek. 
"Neočekávám, že by se debaty o protiraketové obraně v rámci aliance (NATO) 
nějakým způsobem zadrhly nebo změnily," řekl nicméně Pojar o možných dopadech 
zprávy amerických tajných služeb s tím, že Írán porušuje rezoluce mezinárodního 
společenství, a je proto třeba být vůči němu ostražitý. 
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Shodou okolností český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg bude zřejmě i o 
raketové obraně a zvažované základně v pátek 7. 12. 2007 v Bruselu jednat se 
svými protějšky ze zemí NATO, mezi nimiž bude i šéfka americké diplomacie 
Condoleezza Riceová. 
Americké tajné služby na základě odtajněných dokumentů v úterý informovaly, že 
Írán přestal kvůli mezinárodnímu dohledu a tlaku pracovat na výrobě atomové bomby 
v roce 2003; Írán prý nebude mít ani do roku 2010 dost obohaceného uranu na 
případné pokračování ve vývoji jaderných zbraní. Bílý dům ovšem po zveřejnění 
zprávy tajných služeb oznámil, že Írán dál představuje vážnou hrozbu. 
Podle českých představitelů se postoj české vlády nemění. Premiér Mirek Topolánek 
řekl, že plánovaný americký štít ve střední Evropě má chránit před všemi raketami, 
nejen před jadernými hlavicemi. 

6.12.  Náměstek Pojar: O ruských expertech na radaru se stále jedná, nutný je 
souhlas ČR 
Možnost, že by na plánované radarové části americké protiraketové základny v 
České republice mohli působit ruští experti, stále zůstává předmětem vyjednávání s 
Ruskem. V rozhovoru pro ČTK a Český rozhlas to v Bruselu řekl náměstek americké 
ministryně zahraničí Daniel Fried. Současně ale dodal, že případnou dohodu v této 
věci by musela odsouhlasit Praha. 
"Nemluvíme za Českou republiku, nemůžeme navrhovat něco o vaší zemi bez vás," 
prohlásil Fried. "Nic o vás bez vás," dodal česky. 
Fried zdůraznil, že Washington stále Moskvě nabízí, aby se Rusko spolu s NATO do 
budování protiraketového deštníku zapojilo. Zvažuje se prý, že by Rusové mohli mít v 
Česku styčného důstojníka nebo by jejich experti mohli základnu navštěvovat. 
"Mysleli jsme si, že by to byl dobrý nápad," řekl Fried. Dodal však, že česká vláda i 
veřejnost jsou z pochopitelných historických důvodů velmi citliví. "Vždy jsme však 
říkali, že to musí být se souhlasem ČR... Myslím si, že to je otázka, která ještě musí 
být dopracována," dodal. 
"Nikdy jsme nejednali o ničem jiném než návštěvách třetích subjektů na případné 
základně," řekl ČTK první náměstek českého ministra zahraničí Tomáš Pojar. "Nikdy 
jsme nespecifikovali to, jaké ty třetí subjekty jsou, ale samozřejmě se nemusí jednat 
pouze o spojence, ale i lidi z dalších zemí," dodal. Čeští diplomaté také zdůrazňují, 
že tyto případné návštěvy by se konaly na základě podmínek daných hostiteli, tedy 
Českou republikou. 
"Pokud se někdy hovořilo o styčných důstojnících... tak to byla americká nabídka, že 
by ruští styční důstojníci byli na amerických zařízeních ve Spojených státech a 
Američané na ruských zařízeních v Ruské federaci," uvedl náměstek Pojar. Dodal, 
že když o styčných důstojnících hovoří ČR, pak se jedná o české experty, kteří by 
měli působit v USA. 
Američtí diplomaté dnes také uvedli, že nedávná zpráva zpravodajských služeb USA, 
podle níž Írán nevyvíjí jaderné zbraně, nezmění plány na protiraketovou základnu v 
ČR a Polsku. Potvrdil to i Fried, podle něhož je protiraketový systém USA namířen 
proti budoucím nepředvídaným skutečnostem a hrozbám nejen z Íránu, ale i z 
dalších zemí. 

6.12.  Ministr Schwarzenberg se zúčastnil zasedání ministrů zahraničních věcí 
zemí NATO v Bruselu 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se 6. a 7. prosince 2007 zúčastnil 
zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO, které se konalo v Bruselu. 
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NATO na pravidelném setkání ministrů zahraničních věcí projednávalo aktuální 
bezpečnostní otázky,  posoudilo průběžné plnění úkolů zadaných summitem v Rize v 
listopadu 2006 a připravilo půdu pro summit v Bukurešti v dubnu 2008. 

7.12.  Schwarzenberg s Riceovou o komunikaci nemluvil, zašle vzkaz 
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg hodlá americké kolegyni Condoleezze 
Riceové zaslat vzkaz, že Praha není v některých ohledech příliš spokojena s tím, jak 
s ní USA komunikují ohledně záležitostí souvisejících i s americkými plány na 
výstavbu radaru v Česku. 
Ministr o tom chtěl při zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu s šéfkou 
americké diplomacie přímo hovořit, avšak nakonec se k tomu nedostal. Jedním z 
důvodů bylo i tom, že musel z jednání odjet dříve kvůli cestě na summit EU-Afrika, 
který recepcí začíná v Lisabonu. 
Už předtím nicméně Schwarzenberg podotkl, že ač komunikace někdy trochu vázne, 
tak si nemyslí, že by se z toho měl dělat nějaký velký problém. Šéf české diplomacie 
o výtkách vůči americké komunikaci hovořil v souvislosti se zprávou amerických 
tajných služeb, podle níž Teherán přerušil vývoj jaderných zbraní v roce 2003. 
Informace o tomto dokumentu se na veřejnosti objevily tento týden. Podle 
Schwarzenberga prý i američtí diplomaté byli zprávou svých zpravodajců poněkud 
překvapeni. 
"Bylo by hezké, kdyby nám to dali vědět dříve. O tom si asi ještě s paní Riceovou 
promluvím," řekl Schwarzenberg. 
Podle Schwarzenberga byla jeho americká kolegyně o českých výhradách či 
poznámkách už do určité míry informována. "Ona to bez toho už ví. Dozvěděla se to 
jinými kanály. Prostě já to ještě trochu podtrhnu. Ale z takových věcí se nemá dělat 
problém," řekl ministr českým novinářům. Později dodal, že jeho výhrady Riceová 
dostane jinou cestou. 
Podobně jako dnes český ministr se ve čtvrtek vyjádřil i jeho první náměstek Tomáš 
Pojar. "Naše výhrady k tomu, jakým způsobem Spojené státy komunikují jednotlivé 
záležitosti, jsou velmi, velmi časté...," řekl Pojar v rozhovoru s ČTK a Mladou frontou 
Dnes. 
"My jsme řekli, že chceme být informováni vždy včas o širších bezpečnostních 
souvislostech, nikoli pouze o věcech, které souvisejí s raketovými hrozbami, takže 
uvítáme, když budeme včas informováni o zprávách, jako byla tato," dodal Pojar ke 
zmiňované zprávě o Íránu. 

7.12.  Dohoda s USA o radaru prý bude začátkem roku 2008 
Dohodu s USA o výstavbě amerického radaru v Česku by Praha mohla uzavřít 
začátkem příštího roku. Během jednání ministrů zahraničí zemí NATO to v Bruselu 
ČTK řekl šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. Poznamenal rovněž, že bude 
svou americkou kolegyni Condoleezzu Riceovou informovat o tom, že Praha není v 
některých ohledech příliš spokojena s tím, jak s ní USA ohledně záležitostí 
souvisejících i s plány na výstavbu radaru komunikují. 
Schwarzenberg možný termín dohody s USA o radaru nespecifikoval. Může to prý 
být v lednu, v únoru či v březnu. Jeho první náměstek Tomáš Pojar ve čtvrtek 6. 12. 
2007 uvedl, že dohoda by mohla být uzavřena během několika měsíců, avšak 
nevyloučil, že by to mohlo být ještě dříve. 
Oba vyjádřili určitý nesouhlas, jak USA s ČR o některých otázkách souvisejících i s 
plány na budování základny komunikují. Stalo se tak v souvislosti se zprávou 
amerických tajných služeb, podle níž Teherán přerušil vývoj jaderných zbraní v roce 
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2003. Informace o dokumentu se na veřejnosti objevily tento týden a Schwarzenberg 
poznamenal, že i američtí diplomaté byli zprávou svých zpravodajců překvapeni. 
Schwarzenberg prohlásil, že Rusko si nemůže nárokovat, že bude mluvit za ostatní 
nebo že bude vše blokovat. Současně dodal, že s Moskvou je třeba o radaru i o 
dalších otázkách hovořit. Poznamenal také, že při setkání ministrů s Lavrovem 
hovořil i o návrzích, že by radarovou část základny v Česku mohli nějakým 
způsobem navštěvovat ruští experti. "Musel jsem podtrhnout, že o umístění ruských 
důstojníků či vojáků u nás rozhodujeme pouze my," řekl ministr. 

10.12.  Schwarzenberg: Jednání o radaru s USA potrvá asi do února 
Jednání Česka se Spojenými státy o záměru vybudovat na českém území radar v 
rámci amerického protiraketového systému potrvá nejspíše do února. Řekl to český 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru, který zveřejnil slovenský deník 
Sme. 
"Jsou to složité věci, takže se možná (jednání) protáhnou do února. Musíme uzavřít 
čtyři smlouvy, s dvěma z nich potom budeme muset předstoupit před parlament, 
který je schválí, nebo ne", odpověděl šéf české diplomacie na otázku, kdy jednání s 
Američany o radaru skončí. 
Schwarzenberg potvrdil, že není pro rozhodování v této otázce formou referenda a 
vyjádřil naději, že plebiscit k radaru v Česku nebude. "Nejsem zásadní odpůrce 
referend. Pokud však referendum není zakotvené v ústavě, přistupuje se k němu 
vždy, když se parlament či vláda chce vyhnout vlastnímu rozhodnutí a odpovědnosti. 
Takové účelové referendum považuji za zničující pro demokracii i pro odpovědnost 
politiků. Referendum by také mělo odpovídat na základní otázky, například zda 
budeme členy NATO. Ale ne na detaily, zda radar bude v Brdech nebo Prčicích," 
vysvětlil ministr svůj postoj. 
Odpor většiny Čechů k radaru vysvětlil hlavně dobře vedenou propagandou proti 
tomuto projektu. "Šířily se nejrůznější blbosti, například, že pod ním bude jaderný 
reaktor a podobně. Musím přiznat, že jsme zanedbali informování veřejnosti, o co 
vlastně jde," uvedl vrcholný diplomat. Obavy z radaru však chápe u obyvatel Brd, kde 
by vojenský objekt měl stát. 
K odporu Ruska vůči radaru usoudil, že tato otázka je jen figurkou na šachovnici v 
rámci velmocenské hry mezi Moskvou a Washingtonem, jejíž součástí je Kosovo, 
Írán a mnoho dalších věcí. Rusko se přitom podle Schwarzenberga snaží dosáhnout 
postavení bývalého Sovětského svazu, rovnocenného partnera USA, se kterými by 
rozhodovalo o dění v Evropě. Připustil, že Rusko může být opět hrozbou pro starý 
kontinent, zvlášť pro střední Evropu. 

10.12.  EU se blíží jednotě v otázce Kosova, zatím ji však nemá 
Evropská unie se opět nedohodla na společném postoji k budoucímu statusu 
jihosrbské provincie Kosovo, jejíž předáci hrozí jednostranným vyhlášením 
nezávislosti. Stanoviska jednotlivých členských států se ovšem sbližují, řekl dnes po 
skončení jednání novinářům portugalský ministr zahraničí Luís Amado, jehož země v 
současnosti unii předsedá. 
"V příštích týdnech ještě musíme udělat některé další kroky," uvedl Amado. Určitý 
pokrok v jednáních nastal i podle českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. 
"Zdá se, že se přece jenom blížíme tomu, že se EU sjednotí na stanovisku (ke 
Kosovu)," řekl. Dodal, že konečná dohoda v rámci EU by mohla být dosažena někdy 
v lednu, i když v hrubých rysech prý už více méně existuje. Samostatnost by pak 
provincie podle něj mohla vyhlásit ještě před začátkem jara. 
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Řešení má spočívat v tom, že Kosovo samostatnost nevyhlásí jednostranně, jak v 
minulosti opakovaně hrozili její předáci, nýbrž "koordinovaně" - po domluvě se 
Západem. 
Ostatně o víkendu už i sami kosovští předáci slíbili, že nevyhlásí samostatnost bez 
souhlasu EU a Spojených států. 
Zatím největší problémy s případným uznáním nezávislosti Kosovo má zřejmě Kypr, 
kterému se prý nezamlouvá ani zmiňované koordinované vyhlášení samostatnosti. 
Mluvčí tamní vlády Vasilis Palmas dnes řekl, že Kypr samostatné Kosovo neuzná. 
Schwarzenberg ale dodal, že se domnívá, že tento ostrovní stát nakonec sbližování 
postoje v EU v této věci nezbrzdí. 
K dalším státům, kterým zvažovaná nezávislost Kosova činí problémy - zejména, 
pokud by jí i vyhlásilo jednostranně - patří Rumunsko, Řecko, Španělsko či 
Slovensko. 
Na jejím vyslání, ani přesné podobě a zapojení jednotlivých zemí, se ale státy zatím 
nedohodly. Nicméně podle Schwarzenberga i země, pro které případná nezávislost 
Kosova představuje největší problém, považují misi za nutnou. 
V souvislosti s hledáním kompromisu v "kosovské otázce" se objevily i spekulace o 
tom, že by EU mohla Bělehradu kompenzovat jeho případné ústupky. "Musíme 
vstoupit do vážných jednání s Bělehradem a skutečně nabídnout Srbsku velice 
širokou evropskou perspektivu včetně statusu kandidátské země," řekl vicepremiér 
Alexandr Vondra. Dodal, že je přesvědčen, že unie může jednoty v otázce 
budoucnosti Kosova dosáhnout. 

10.12.  Ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg se zúčastnil zasedání 
GAERC 
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg byl ve dnech 10. - 11. prosince 2007 
přítomen na 2832. zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 
(GAERC). Mezi hlavní body programu jednání GAERC patřily otázky spojené s 
procesem rozšiřování Evropské unie, postup EU v otázce budoucího statutu Kosova, 
posilování Evropské politiky sousedství a situace na Blízkém východě a v Barmě. Na 
summitu probíhala rovněž diskuse o íránském jaderném programu. 
Na svém předchozím zasedání Rada vyjádřila svojí plnou podporu "trojky" 
mezinárodních vyjednavačů ze Spojených států, Evropské unie a Ruska. Rada 
rovněž deklarovala svoji podporu zástupci Evropské unie, německému diplomatovi 
Wolfgangu Ischingerovi. V jednání o budoucím statutu Kosova Rada GAERC 
potvrdila připravenost Evropské unie hrát v Kosovu významnou roli. Tomuto záměru 
podle závěrečné zprávy z jednání z 19. - 20. listopadu 2007 odpovídala i důsledná 
příprava. Na listopadovém zasedání byla rovněž přijata zesílená a dodatečná 
opatření proti Barmě v reakci na porušování lidských práv, kterého se dopouští tamní 
režim. Součástí byla i příprava EU - Afrického Summitu, který probíhal ve dnech 7. - 
9. 12. v portugalském Lisabonu. 

11.12.  Kybernetický terorismus byl ústředním tématem konference v 
Černínském paláci 
V Praze se konala konference věnovaná problematice kybernetické kriminality a 
kybernetického terorismu CYTER2007. Cílem konference bylo přiblížit aktuální 
problematiku kybernetické kriminality širokému spektru posluchačů a vytvořit 
platformu pro spolupráci mezi vzdálenými vědními obory. 
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Konference se zúčastnili experti z oblasti práva, sociologie, psychologie a státní 
administrativy. Své názory a poznatky prezentovali rovněž i přední odborníci z 
Evropy i České republiky. 
Pořadatelem konference CYTER2007 bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

13.12.  MZV: Pozastavení plnění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v 
Evropě ruskou stranou představuje odklon od od bezpečnostní kooperace 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo stanovisko v reakci na skutečnost, že v 
noci z 12. na 13. prosince přestala Ruská federace plnit závazky vyplývající ze 
Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Pozastavení plnění této 
smlouvy představuje ukončení poskytování informací o ruských ozbrojených silách a 
přijímání i vysílání inspekcí zemí vázaných smlouvou. V prohlášení MZV ČR mimo 
jiné stojí, že "Ruská federace svým rozhodnutím o pozastavení plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy znovu potvrdila svůj odklon od kooperativního přístupu k 
bezpečnostním otázkám v euroatlantickém prostoru." 

13.12.  Ministr zahraničí ČR se zúčastnil slavnostního podpisu Lisabonské 
smlouvy v Lisabonu 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil slavnostního podpisu 
Lisabonské smlouvy  v Lisabonu. Lisabonská smlouva nahradila odmítnutou 
euroústavu a zejména reformuje unijní instituce. 

14.12.  Ministr Karel Schwarzenberg se zúčastnil zasedání Evropské rady v 
Bruselu v delegaci vedené premiérem Mirkem Topolánkem 
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se zúčastnil zasedání Evropské 
rady v Bruselu v delegaci vedené předsedou vlády Mirkem Topolánkem. Na 
zasedání Evropské rady proběhla diskuze o mandátu Reflexní skupiny (ta se má 
zabývat výzvami a úkoly, které EU čekají v období 2020-2030), o deklaraci ke 
globalizaci, migrační a azylové politice, o postupu EU v otázce budoucího statutu 
Kosova a íránského jaderného programu. 

20.12.  Český ministr zahraničí a velvyslankyně Rakouské republiky v ČR 
podepsali v Praze tzv. Informační dohodu 
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg a velvyslankyně 
Rakouska v České republice Dr. Margot Klestil-Löffler podepsali v Praze Protokol 
mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda 
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o 
úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před 
zářením. 
Oba státy se podpisem Protokolu zavazují ke zlepšení výměny informací v otázkách 
ochrany před zářením a jaderné bezpečnosti, která tak dosáhne příkladné úrovně. 
Co se týká jaderné bezpečnosti, nabízí Protokolem změněná Dohoda dostatečný 
rámec pro vysokou úroveň přeshraniční výměny informací. Do budoucna se také 
předpokládá výrazně zvýšená výměna informací mezi oběma státy o velkých 
změnách jaderných zařízení, včetně nové výstavby a odstavení jaderných elektráren. 
Změna dále vytváří právní základ pro rozsáhlé konzultace v jednotlivých případech.  
Rakousko a Česká republika se podpisem Protokolu zavazují zajistit podstatně vyšší 
úroveň bezpečnosti obyvatel obou zemí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR je 
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přesvědčeno, že se tímto vysoké úrovni spolupráce v otázce výměny informací 
dostane také nového právního rámce. 
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ČESKÁ ZAHRANIČNÍ AKTIVITA  
NA DALŠÍCH ÚROVNÍCH 
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3.12.  Spisovatelé včetně Havla kritizují zbabělost vůdců Afriky a EU 
Evropští a afričtí spisovatelé včetně Václava Havla kritizují před blížícím se 
summitem Evropské unie a Afriky zbabělost vůdců z obou stran. V otevřeném dopise 
jim vytýkají, že na program svých jednání nezařadili problematiku humanitárních krizí 
v Zimbabwe a západosúdánském Dárfúru. 
"Václav Havel opravdu je spolusignatářem," řekl ČTK Martin Vidlák z exprezidentovy 
pražské kanceláře. Kromě Havla dopis podepsalo dalších 16 autorů. Mezi nimi jsou 
například filozof Jürgen Habermas, spisovatelé Günter Grass a Nadine Gordimerová 
nebo africký nositel Nobelovy ceny Wole Soyinka. 
List, který by měl vyjít v řadě evropských a afrických deníků, je adresován všem 
šéfům států, kteří se summitu hodlají zúčastnit. Summit EU - Afrika se uskuteční v 
Lisabonu 8. a 9 prosince, přičemž jde o první podobné setkání svého druhu od roku 
2000. Česko by měl zastupovat ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. 
"Proč bychom měli poslouchat mocné, když tito jsou hluší nářkům trpících? Miliony 
Afričanů a Evropanů by očekávali, že Zimbabwe a Dárfúr budou na agendě velmi 
vysoko," píše se v listu. 
V polovině listopadu se přitom ministři zahraničí zemí EU dali slyšet, že v případě, že 
se na summit dostaví prezident Zimbabwe Robert Mugabe, tak od zástupců unie 
dostane důrazný vzkaz ohledně dodržování lidských práv. 

6.12.  Na kontě sbírky SOS Bangladéš už se sešlo téměř 165 000 korun 
Na kontě veřejné sbírky SOS Bangladéš na pomoc zemi, kterou před měsícem 
zpustošil cyklon Sidr, se už sešlo téměř 165 000 Kč. Čeští dárci také stačili poslat 
263 dárcovských textových zpráv, které se zatím do celkové částky nepromítly. 
Okamžitou pomoc stále potřebuje 2,5 milionu lidí. Bouře byla nejhorší katastrofou v 
jihoasijském státu za poslední desetiletí.  
Z vlastního humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni společnost již uvolnila  
0,5 milionu korun, které jsou určeny na pokrytí základních životních potřeb pro 
zhruba 700 postižených rodin. Nákup a distribuci humanitární pomoci i z příspěvků 
českých dárců zajišťuje na místě organizace Concern, irský partner společnosti 
Člověk v tísni. 
Podle zprávy Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), který je 
součástí OSN, je rozsah katastrofy horší, než se původně očekávalo. Zuřivá bouře si 
odnesla podle posledních odhadů téměř 3500 lidských životů, dalších devět stovek 
lidí je stále pohřešováno. Cyklon a následné přílivové vlny zcela zničily 564 000 
domů a poškodily dalších téměř 886 000 budov.  
Ohromné ztráty utrpěla rýžová pole, na kterých cyklon zdevastoval až 80% úrody. 
Představitelé státu hovoří až o 8 milionech lidí, které čeká bezútěšná chudoba. 

8.12.  Paroubek chce Ficovu stranu zpět mezi eurosocialisty 
Slovenská vládní strana Směr-SD premiéra Roberta Fica by se v únoru příštího roku 
mohla vrátit do Strany evropských socialistů (PSE). Na sněmu Směru v Prešově to 
řekl předseda české sociální demokracie (ČSSD) Jiří Paroubek. PSE vloni 
pozastavila Ficově straně členství kvůli vytvoření vládní koalice se Slovenskou 
národní stranou (SNS), která čelí obviněním z nacionalismu. 
"Věřím, že na jaře, možná už koncem zimy, se strana Směr stane plnohodnotnou, 
plnoprávnou součástí Strany evropských socialistů," řekl Paroubek novinářům na 



- 38 - 

krátkém brífinku. Podle bývalého českého premiéra to vyplynulo z jeho rozhovoru s 
předsedou PSE Poulem Nyrupem Rasmussenem. 
Paroubek byl na dnešním sněmu slovenského Směru hlavním hostem. S Ficem ho 
spojuje i osobní přátelství - před časem byl slovenský premiér Paroubkovi za svědka 
na jeho druhé svatbě, kdy si bral překladatelku Petru Kováčovou. 

10.12.  Irglová oceněna losangeleskými kritiky za hudbu k filmu Once 
Česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglová a irský hudebník Glen Hansard získali v 
cenu Asociace losangeleských filmových kritiků (LAFCA) za nejlepší hudbu k irskému 
snímku Once, v němž oba ztvárnili také hlavní role. Asociace to oznámila 10. 12. 
2007 SEČ na svých internetových stránkách. Ceny LAFCA jsou jedněmi z prvních 
ukazatelů napovídajících, který z filmů by mohl uspět v souboji o prestižního Oscara. 

12.12.  Člověk v tísni otevřel v Afghánistánu nové nemocnice a kliniky za 14,5 
milionů Kč 
V závěru letošního roku se mohou těšit na zlepšení zdravotní péče obyvatelé dvou 
okresů v provincii Kábul, kde společnost Člověk v tísni právě slavnostně otevřela 
novou nemocnici a kliniku. Výstavba obou zdravotnických zařízení a nedávno 
zprovozněné kliniky v severoafghánském Badachšánu trvala dva roky a stála 
dohromady téměř 14,5 milionu korun. Prostředky na jeden z největších stavebních 
projektů organizace Člověk v tísni v Afghánistánu poskytlo Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky. 
Nově otevřené nemocnice a klinika vyrostly v obcích Surobi a Šakardara a mohou 
poskytnout kvalitní zdravotní péči pro více než 125 000 obyvatel dvou přilehlých 
okresů. „Nedostatek kvalifikovaného personálu, léků a zdravotnické techniky je 
jedním ze základních problémů současného Afghánistánu. Místní vláda ale za 
mezinárodní podpory usiluje o profesionalizaci zdravotnictví, aby Afghánci nemuseli 
řešit zdravotní problémy u nejrůznějších samozvaných felčarů,“ říká Jan Faltus, 
manažer projektu společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu. Na tomto úsilí se podílí 
také Česká republika. 

17.12.  Mladí čeští studenti uspěli v soutěži na téma EU a nediskriminace 
Mladí čeští výtvarníci zvítězili ve finále soutěže o nejlepší plakát pořádané Evropskou 
komisí na téma "EU a nediskriminace". Soutěž se konala ve dvou věkových 
kategoriích - od 12 do 14 let a od 15 do 18 let - a čeští studenti Střední umělecké 
školy z Liberce uspěli ve starší z těchto kategorií. Do soutěže, jejíž výsledky vyhlásila 
komise ve svém sídle v Bruselu, přišlo na šest tisíc plakátů. 
Hlavní autor návrhu plakátu z dílny libereckých studentů Filip Menšl ČTK po 
vyhlášení výsledků řekl, že při vymýšlení motivu vycházel z toho, že diskriminace 
není jen jedna, ale je jich více - nejen rasová, ale třeba také diskriminace vyznání, 
pohlaví či sexuální orientace. 
Z každé ve společnosti diskriminované skupiny si proto hlavní autor návrhu vybral 
jednoho zástupce, který ve stylizované jednotné grafické úpravě na plakátu říká, v 
čem je jiný, například kvůli barvě pleti nebo kvůli víře. 
"Velký důraz je kladen na člověka, který si to čte, protože všichni (na plakátu) říkají: 
A jaký jsi ty? Tím pádem ukazují, že ten čtenář patří mezi ně, že je jeden z nich," 
uvedl Menšl. Plakát doprovázejí také slogany "Každý je jiný, ale všichni jsme lidé" a 
"Každý z nás chce být šťastný, každý z nás na té samé planetě". 
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Soutěž se konala ve všech 27 státech Evropské unie a byla vyhlášena z iniciativy 
místopředsedy Evropské komise Franka Frattiniho k letošnímu Evropskému roku 
rovných příležitostí pro všechny. Zúčastnily se jí týmy mladých výtvarníků. V České 
republice do soutěže přišly téměř čtyři stovky prací reprezentujících 1300 studentů. 
Liberecký tým postoupil až do finále, kde se utkal s týmy z Itálie a z Portugalska, a 
zvítězil. 

18.12.  Člověk v tísni předal na Srí Lance školu pro 500 žáků 
Česká humanitární organizace Člověk v tísni na Srí Lance za přítomnosti 
představitelů místní vlády předala svoji největší stavbu základní školy na ostrově. 
Šanci studovat v nové moderní budově bude mít pět set školáků, kteří se dosud tísnili 
v přechodném přístřešku a staré budově poničené v prosinci 2004 vlnou cunami. 
ČTK o tom informovali zástupci Člověka v tísni. Náklady na stavbu, které dosáhly 
10,5 miliónu korun, byly zaplaceny z výtěžku české veřejné sbírky SOS Srí Lanka. 
Člověk v tísni studentům postavil dvě nové budovy, které slučují první a druhý 
stupeň. Ty byly dříve oddělené a od sebe neprakticky vzdálené více než kilometr. 
"Postavili jsme nejenom školu, ale také ji vybavili nábytkem, počítači, učebními 
pomůckami a knihovnou," uvedl inženýr společnosti Ivo Tesař. Člověk v tísni působí 
na Srí Lance od roku 2005, kdy po ničivé vlně cunami začal poskytovat pomoc lidem 
postiženým katastrofou ve východní oblasti Trikunámalé. Zatím zde vybudoval tři 
nové školy a sedm školek. 
"Velká část našich projektů se zaměřuje na vzdělání, které je v tomto regionu 
zmítaném etnickým konfliktem důležitým prvkem posilujícím stabilitu," řekl Ondřej 
Zapletal, zástupce vedení mise společnosti Člověk v tísni na Srí Lance. 
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