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Prezident	České	republiky	

Duben	2017	
4. 4. 2017  

Setkání	ústavních	činitelů	k	zahraniční	politice	
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 4. dubna 2017 na Pražském hradě předsedu Senátu 
Parlamentu ČR Milana Štěcha, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, 
předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku, ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a ministra 
obrany Martina Stropnického. 
 
Účastníci setkání se shodli na následujícím Prohlášení ústavních činitelů k zahraniční politice: 
 
Ústavní činitelé potvrdili shodu na tom, že odchod Velké Británie z Evropské unie nesmí ohrozit 
evropský integrační projekt. Česká republika podporuje v této věci jednotný postup států EU 27. 
V jednáních o vzájemných vztazích bude klíčové zabezpečit práva občanů ČR, kteří legitimně pracují či 
studují ve Velké Británii, a omezit dopad brexitu na pracovní místa a konkurenceschopnost ČR. Stejně 
tak bude důležité zajistit spravedlivé finanční vyrovnání Velké Británie do rozpočtu EU spočívající 
v uhrazení britského podílu z dosud přijatých závazků EU. ČR bude rovněž usilovat o zajištění 
stávajícího přístupu na trh zboží a služeb v maximální možné míře a o rozvoj spolupráce s Velkou 
Británií v bezpečnostní a vojenské oblasti. V rámci probíhající diskuse k budoucnosti EU hodlá ČR 
podporovat posilování EU v oblastech, kde Unie nabízí přidanou hodnotu a bude přispívat k větší 
prosperitě a bezpečnosti Evropy.  
 
Ústavní činitelé odmítají koncept vícerychlostní Evropy a shodli se také na tom, že žádný stát EU 27 
nesmí být z diskuse o budoucnosti Unie vyloučen. 
 
Ústavní činitelé ocenili pokrok v provádění zahraniční a bezpečnostní politiky EU, zejména pak 
probíhající intenzivní práci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Připravenost EU reagovat na vnější 
bezpečnostní výzvy, včetně účinné ochrany hranic Unie a boje s nelegální migrací, považují za zásadní 
předpoklad udržení důvěryhodnosti evropského projektu pro občany. Výsledkem musí být posílení 
obranných schopností evropských zemí a politické vůle pro jejich použití. To současně povede 
k posílení evropského pilíře Severoatlantické aliance, která zůstává základem teritoriální obrany ČR 
a Evropy. V tomto smyslu musí být posilování bezpečnosti a obrany EU úzce koordinováno s aktivitami 
NATO. 
 
V otázce nové administrativy Spojených států amerických se ústavní činitelé shodli na zásadním 
významu česko-amerických vztahů. Českou republiku a Spojené státy pojí dlouhodobě mimořádně 
silné vztahy, které bude ČR chtít dále rozvíjet s nově nastupující administrativou, včetně rozšíření 
bilaterálních kontaktů na nejvyšší úrovni či posílení ekonomické a obranné dimenze vzájemných 
vztahů. 
 
Co se týče nadcházejícího mimořádného setkání hlav států NATO na konci května v Bruselu, ústavní 
činitelé vítají skutečnost, že první cesta nového amerického prezidenta do Evropy povede do sídla 
Severoatlantické aliance. Očekávají, že na mimořádné schůzce hlav států a vlád členských zemí dojde 
k jednoznačnému potvrzení významu NATO a transatlantické vazby. Ve světle nadcházející bruselské 
schůzky ústavní činitelé potvrdili postupné navyšování výdajů na obranu ČR. Ústavní činitelé rovněž 
vítají, že se schůzka bude zabývat i posílením role NATO v boji proti terorismu. ČR je v této oblasti 
připravena podpořit společný postup spojenců a poskytnout konkrétní vojenské i civilní kapacity pro 
boj s terorismem.   
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Na závěr schůzky byli ústavní činitelé informováni o přípravě nadcházejícího předsednictví České 
republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy (květen – listopad 2017) a vzali na vědomí návrh 
tematických priorit České republiky pro toto předsednictví. Rovněž potvrdili shodu na navrhované 
účasti ústavních činitelů České republiky na zasedáních Rady Evropy během českého předsednictví. 

12. 4. 2017  

Prezident	republiky	přijal	předsedkyni	Národního	shromáždění	Vietnamu	
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 12. dubna 2017 ve 12.00 hodin na Pražském 
hradě předsedkyni Národního shromáždění Vietnamu Nguyen Thi Kim Ngan.   

12. 4. 2017  

Prezident	republiky	přijal	nové	velvyslance	
Prezident republiky Miloš Zeman převzal ve středu dne 12. dubna 2017 od 14.00 hodin na Pražském 
hradě pověřovací listiny těchto nových velvyslanců v České republice: 
 
14:00 - J. E. pan Francisco Renán Fuentealba Vildósola, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Chilské republiky, se sídlem v Praze   
 
14:30 - J. E. pan Naif D.N. AL ABOUD, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Království 
Saúdské Arábie, se sídlem v Praze 
 
15:00 - J. E. Dr. Israr Hussain, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Pákistánské islámské 
republiky, se sídlem v Praze   
 
15:30 - J. E. pan Guido Spadafora Mejía, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Panamské 
republiky, se sídlem v Berlíně 

Květen	2017	
4. 5. 2017  

Prezident	republiky	přijal	předsedu	vlády	Belgie	
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 4. května 2017 ve 14.35 hodin na Pražském 
hradě Charlese Michela, předsedu vlády Belgického království 

Pracovní návštěva prezidenta republiky v Čínské lidové republice 

11. 5. 2017  

Prezident republiky Miloš Zeman uskutečnil ve dnech 11. – 17. května 2017 pracovní návštěvu v Čínské 
lidové republice. Prezident republiky se zde zúčastnil fóra One Belt, One Road. 

Program cesty: 
 
1. den cesty  
čtvrtek dne 11. května 2017 
 
18:00 - odlet z Prahy do Pekingu    
 
2. den cesty 
pátek dne 12. května 2017 
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16:35 - setkání členů národních delegací za účasti prezidenta republiky a J.E. pana Xi Jinpinga, 
prezidenta Čínské lidové republiky 
 
17:00 - ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské lidové republiky 
 
17:25 - setkání prezidenta republiky a předsedy China Banking Regulatory Commission 
 
19:00 - setkání prezidenta republiky a předsedy společnosti Linglong Tyres 
 
3. den cesty 
sobota dne 13. května 2017  
 
10:15 - setkání prezidenta republiky s předsedou ICBC  
 
10:30 - 1. panel: debata o finanční a obchodní spolupráci  
 
11:15 - 2. panel: debata o finanční a obchodní spolupráci představení klíčových ekonomických projektů 
 
14:00 - setkání prezidenta republiky a předsedy Civil Aviation Administration of China  
 
16:00 - setkání prezidenta republiky a předsedy společnosti Huawei 
 
17:50 - návštěva velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice  
 
4. den cesty 
neděle dne 14. května 2017   
 
09:30 - slavnostní zahájení fóra „Nové hedvábné stezky – One Belt, One Road“ na téma spolupráce 
a vzájemná prosperita   
 
10:15 - plenární jednání   
 
17:50 - slavnostní večeře  
 
5. den cesty 
pondělí dne 15. května 2017    
 
cca 09:45 - slavnostní uvítací ceremoniál   
 
10:00 - účast na diskusním kulatém stolu vedoucích národních delegací  
 
12:20 - pracovní oběd - “People to People and Cultural Exchanges”  
 
14:00 - druhá část diskusního jednání  
 
16:15 - tisková konference J.E. pana Xi Jinpinga, prezidenta Čínské lidové republiky 
 
cca 18:00 - odlet z Pekingu do Nanjingu   
 
6. den cesty 
úterý dne 16. května 2017    
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11:00 - setkání prezidenta republiky s panem Li Qiang, stranickým tajemníkem 
 
ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské lidové republiky za účasti 
prezidenta republiky a pana Li Qiang   
 
14:30 - setkání prezidenta republiky s předsedou společnosti Suning 
 
slavnostní otevření českého národního pavilónu  
 
15:30 - setkání s fotbalovou asociací  
 
17:00 - odjezd rychlovlakem z Nanjingu do Šanghaje    
 
7. den cesty 
středa dne 17. května 2017    
 
11:30 - setkání prezidenta republiky s panem Ying Yong, primátorem Šanghaje 
 
ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské lidové republiky 
 
14:00 - zahájení semináře “Seminar on Tourism and Investment” 

 
14:35 - setkání se zástupci China Eastern  
 
15:30 - setkání se zástupci CEFC 
 
17:30 - odlet z Šanghaje do Prahy 

23. 5. 2017  

Prezident	republiky	přijal	nové	velvyslance	
Prezident republiky Miloš Zeman převzal v úterý dne 23. května 2017 od 15.00 hodin na Pražském 
hradě pověřovací listiny těchto nových velvyslanců v České republice: 
 
15:00 - J. E. pan Ho Minh Tuan, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské 
socialistické republiky, se sídlem v Praze,  
 
15:30 - J. E. pan Kaoru Shimazaki, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska, se sídlem 
v Praze. 

Červen	2017	
5. 6. 2017  

Státní	návštěva	prezidenta	republiky	ve	Vietnamské	socialistické	republice	
a	návštěva	EXPA	2017	v	Astaně	
Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou uskuteční ve dnech 5. – 10. června 
2017 státní návštěvu Vietnamské socialistické republiky a návštěvu EXPA 2017 v Astaně. 

Program cesty: 
 
1. den cesty 
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pondělí dne 5. června 2017 
 
16:00 - odlet prezidentského páru z Prahy do Hanoje 
 
2. den cesty 
úterý dne 6. června 2017 
 
14:00 - účast na Česko-vietnamském obchodním fóru    
 
19:30 - setkání prezidenta republiky s krajany a Vietnamci, kteří studovali nebo pracovali v České 
republice  
 
3. den cesty 
středa dne 7. června 2017  
 
09:15 - příjezd k Pomníku národním hrdinům      
 
ceremoniál položení věnce 
 
09:30 - příjezd prezidentského páru k Prezidentskému paláci  
 
uvítací ceremoniál 
 
09:45 - soukromé setkání prezidentů České republiky a Vietnamské socialistické republiky              
 
09:55 - setkání členů národních delegací za účasti prezidentů 
 
11:15 - ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Vietnamské socialistické 
republiky za účasti prezidenta republiky a prezidenta Vietnamské socialistické republiky    
 
11:30 - setkání prezidentů se zástupci médií 
  
15:00 - setkání prezidenta republiky a pana Vương Đình Huệ, místopředsedy vlády Vietnamské 
socialistické republiky 
 
17:00 - příjezd prezidenta republiky k sídlu komunistické strany Vietnamské socialistické republiky   
 
setkání prezidenta republiky a pana Nguyễn Phú Trọnga, generálního tajemníka Vietnamské 
komunistické strany 
 
17:40 - příjezd prezidenta republiky k sídlu Národního shromáždění Vietnamské socialistické 
republiky   
 
setkání prezidenta republiky a paní Nguyen Thi Kim Ngan, předsedkyně Národního shromáždění 
Vietnamské socialistické republiky   
 
19:10 - státní večeře dávaná prezidentem Vietnamské socialistické republiky a paní Nguyễn Thị Hiền 
na počest státní návštěvy prezidenta republiky a paní Ivany Zemanové       
 
4. den cesty 
čtvrtek dne 8. června 2017   
 
11:00 - setkání prezidenta republiky s českými novináři 
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13:00 - odlet z Hanoje do Astany     
 
18:50 - přistání v Astaně  
 
5. den cesty 
pátek dne 9. června 2017   
 
bilaterální jednání 
 
19:30 - slavnostní ceremoniál zahájení mezinárodní výstavy EXPO 2017  
 
6. den cesty 
sobota dne 10. června 2017    
 
10:55 - slavnostní přestřižení pásky a prohlídka pavilónu EXPO 
 
11:00 - setkání prezidenta republiky s podnikateli  
 
ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Republiky Kazachstán za účasti 
prezidenta republiky     
 
12:00 - odlet z Astany do Prahy 

26. 6. 2017  

Oficiální	návštěva	rakouského	prezidenta	v	ČR	
Ve dnech 26. - 27. června 2017 se uskuteční oficiální návštěva Alexandera Van der Bellena, spolkového 
prezidenta Rakouské republiky, v České republice. 
 
Výběr z programu návštěvy: 
 
první den návštěvy 
pondělí dne 26. června 2017  
 
17:06 - příjezd spolkového prezidenta Rakouské republiky vlakem na Hlavní nádraží v Praze 
 
druhý den návštěvy 
úterý dne 27. června 2017 
 
10:30 - uvítací ceremoniál s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského hradu 
 
10:50 - soukromé setkání prezidentů České republiky a Rakouské republiky 
 
12:10 - setkání prezidentů České republiky a Rakouské republiky se zástupci tisku 
 
15:00 – účast prezidentů na česko-rakouském podnikatelském fóru 
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Parlament	České	republiky	

Duben	2017	
3. 4. 2017 

Předseda	Senátu	s	členy	komise	pro	venkov	navštívili	Sasko,	jednali	o	
podpoře	menšin	a	rekultivaci	dolů		
Předseda Senátu Milan Štěch dnes navštívil Sasko, zaměřil se na Lužické Srby, kterých žije v Německu 
zhruba 60 tisíc. Jazyk této národnostní menšiny se podobá češtině, v Budyšíně mají svou základní 
školu a gymnázium, kam předseda Senátu s delegací zavítali. Tématem návštěvy byla také těžba 
hnědého uhlí a způsoby rekultivace dolů. 

Milan Štěch s delegací navštívil Dům Lužických Srbů v Budyšíně, kde se zástupci Svazu Lužických Srbů 
hovořili o formách podpory této národnostní menšiny. „Lužičtí Srbové jsou ukázkou toho, jak 
národnostní menšina obohacuje společnost. Úroveň společnosti se pozná i podle toho, jak podporuje 
národnostní menšiny,“ řekl Štěch po jednání s Lužickými Srby, z nichž velká část dodnes používá 
slovanský jazyk jako svou mateřštinu. 

Milan Štěch také jednal v Drážďanech se saským ministerským předsedou Stanislawem Tillichem, 
tématy bylo prohlubování vzájemných vztahů, energetika, rozvoj dopravní infrastruktury nebo 
splavnění Labe. Hovořili také o probíhající těžbě uhlí na území spolkové země Sasko, na které se 
podílejí české společnosti. 

K předsedovi Senátu se připojili také senátoři Miroslav Nenutil, Radko Martínek, Božena Sekaninová a 
Jiří Vosecký ze senátní komise pro rozvoj venkova. Ti společně s místopředsedou Senátu Ivem Bárkem 
tento týden absolvují návštěvu Saska a Bavorska zaměřenou na rozvoj a obnovu venkova. 

V oblasti Lužice navštívili senátoři Trebendorf a Findligspark, kde se seznámili s postupem rekultivace 
bývalých hnědouhelných dolů. Do těchto oblastí se po ukončení těžby podařilo přilákat zpátky větší 
množství obyvatel. „Zdejší situace je důkazem toho, že pro úspěšnou rekultivaci oblastí je nezbytně 
nutná spolupráce těžařských firem s vládou a místními komunitami,“ uzavřel Štěch. 

11. 4. 2017 

Členové	výboru	pro	evropské	záležitosti	PSP	jednali	o	vyhlídkách	
evropského	trhu	s	eurokomisařkou	Elźbietou	Bieńkowskou	
Témata rozvoje vnitřního evropského trhu a problematiku čerpání evropských fondů členskými státy 
rozebírali členové výboru pro evropské záležitosti a zástupce Senátu PČR se členkou Evropské komise 
pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elźbietou Bieńkowskou. 

 V debatě eurokomisařka Elźbieta Bieńkowská kladně zhodnotila hospodářský vývoj České republiky. 
Zvláště ocenila, že se náš stát snaží zkrátit úpadkové řízení a zlepšit podmínky pro začínající podniky. 
V České republice existuje podle ní dobrá životní úroveň, ale nízké ceny práce už v evropském měřítku 
ztrácejí atraktivitu. Za riziko pro evropskou ekonomiku označila vzmáhající se protekcionismus 
některých členských států. Za zásadní problém pokládá pomalé čerpání strukturálních fondů 
členskými státy Unie. Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík shodně označil pomalé 
čerpání fondů za slabinu naší ekonomiky a v té souvislosti odkázal na konferenci, která se 1. června má 
touto otázkou zabývat. Elźbieta Bieńkowská vidí potenciál v podpoře malých a středních podniků. 
Aktuálním tématem je podle ní další budování Evropské unie. „Překlenout mezeru mezí tím, co 
Evropská unie poskytuje, a tím, co od ní občané očekávají,“ shrnula obecný cíl současné evropské 
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politiky Elźbieta Bieńkowská. Součástí tohoto postupu je i snaha zlepšit fungování evropských institucí 
a komunikaci se členskými státy.  

Mezi priority Elźbiety Bieńkowské v Evropské komisi patří obnovená strategie pro dokončení vnitřního 
trhu zboží a služeb, dosažení 20 % podílu průmyslu na unijním HDP do roku 2020 (z dnešních méně 
než 16 %), nalezení nových zdrojů hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, podpora členských 
států v dosažení větší otevřenosti a účinnosti jejich obranných trhů a nastavení regulačních podmínek 
pro rozvoj vesmírných aplikací a projektů. 

Se členkou Evropské komise Elźbietou Bieńkowskou probírali uvedená témata předseda výboru pro 
evropské záležitosti PSP ČR Ondřej Benešík, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu 
PČR Václav Hampl, místopředseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Josef Šenfeld a člen výboru 
pro evropské záležitosti PSP ČR Jan Zahradník.   

12. 4. 2017 

Zástupci	Sněmovny	se	setkali	s	delegací	z	vietnamského	Národního	
shromáždění	
Poslanci v čele s předsedou Sněmovny Janem Hamáčkem se setkali se svými protějšky z vietnamského 
Národního shromáždění. 

Delegace vedená předsedkyní tamního zákonodárného sboru Nguyen Thi Kim Ngan je v České 
republice na pozvání předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Dnes se setkala například i s 
prezidentem Milošem Zemanem. 

"Vztahy s Vietnamem máme dlouhodobě na velmi dobré úrovni i s ohledem na silnou národnostní 
menšinu, která v České republice pobývá. I to bylo jedno z témat, o kterých jsme mluvili," konstatoval 
předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. 

12. 4. 2017 

Předsedy	Senátu	jednal	s	předsedkyní	vietnamského	Národního	
shromáždění		
Limitujícím faktorem dalšího rozvoje vztahů mezi Českem a Vietnamem může být smlouva o vydávání 
Vietnamců odsouzených v ČR do vlasti, uvedl předseda Senátu Milan Štěch při jednání s předsedkyní 
vietnamského Národního shromáždění Nguyen Thi Kim Ngan. Ta přijela na třídenní návštěvu Česka, 
při které se setkala se čtveřicí nejvyšších ústavních činitelů, tedy prezidentem Milošem Zemanem, 
předsedou Senátu Milanem Štěchem, na jehož pozvání do Česka přicestovala, předsedou Poslanecké 
sněmovny Janem Hamáčkem a také premiérem Bohuslavem Sobotkou. Po Praze zavítá se svou 
delegací také do Karlových Varů, kde se setká s hejtmankou kraje a starostou města. 

S předsedou Senátu hovořila Nguyen Thi Kim Ngan o rozvoji vztahů na parlamentní úrovni a také 
podpoře vzájemného obchodu. Vietnam by uvítal větší příliv českých investorů, přičemž se snaží o 
zlepšování právního prostředí v zemi. Podle Štěcha ale vydatnějšímu rozvoji vzájemných vztahů může 
bránit chybějící readmisní dohoda mezi ČR a Vietnamem. „Limitujícím faktorem pro další rozvoj 
vztahů obou zemí může být dosud chybějící dohoda o vydávání odsouzených Vietnamců z ČR do země 
svého původu, tedy Vietnamu. Je to pro nás vážná věc,“ upozornil Štěch a připomněl, že dohoda byla 
dojednána v roce 2014, avšak nebyla ratifikována. „Malá skupina lidí poškozuje dobrou pověst mnoha 
dalších příslušníků vietnamské menšiny žijící v ČR,“ dodal Štěch s poukazem na obecně dobré 
zkušenosti s vietnamskou menšinou, která je v Česku třetí nejpočetnější. 

Předseda Senátu stejně jako při své předloňské cestě do Vietnamu, kam cestoval s početnou 
podnikatelskou delegací, připomněl záměr českých exportérů orientovat se na ty trhy, které jsou pro ně 
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nejvýhodnější. „Naši exportéři hledají stabilní právní prostředí a spolehlivé obchodní partnery. 
Oceňujeme, že Vietnam pracuje na rozvoji obou těchto faktorů, které rozhodování českých firem 
ovlivňují,“ uvedl Štěch.  

Předsedkyně vietnamského Národního shromáždění ocenila fakt, že Vietnam byl zařazen mezi 
prioritní země programu zahraniční rozvojové spolupráce. Podle ní Vietnam upravuje postupně svůj 
právní systém tak, aby byl otevřený investicím ze zahraničí, včetně těch českých. Připomněla také 
snahu své země o uzavření dohody mezi EU a Vietnamem o volném obchodu, která by prospěla také 
česko-vietnamským obchodním vazbám. Zdůraznila také konkrétní odvětví, ve kterých chce Vietnam 
prioritně rozvíjet spolupráci: mezi nimi obnovitelné zdroje energie, strojírenství, obranný průmysl, 
elektronické technologie, telekomunikace nebo těžba a zpracování kovů.  

13. 4. 2017 

Poslankyně	Dana	Váhalová	přijala	moldavskou	parlamentní	delegaci	
Vedoucí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Dana Váhalová 
přijala 11. dubna 2017 delegaci Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu 
Moldavské republiky, vedenou jeho předsedkyní Valentinou Buligou. 

Delegace navštívila Prahu na pozvání partnerského výboru Senátu Parlamentu ČR. Během jednání 
týkajících se meziparlamentní spolupráce mezi poslanci České republiky a Moldavska, paní Valentina 
Buligová informovala také o vnitropolitickém vývoji v Moldavské republice. Zdůraznila, že Moldavsko 
je parlamentní republikou a jejím cílem je  další  sbližování s Evropskou unií. 

Moldavská republika, jako evropský stát, má před sebou cíl stát se členským státem Evropské unie a 
považuje naplňování Dohody o přidružení k  EU jako důležitý předstupeň.  D. Váhalová ujistila v této 
souvislosti moldavskou stranu o české podpoře.  

13. 4. 2017 

Slovinská	parlamentní	delegace	navštívila	Poslaneckou	sněmovnu		
Delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro zahraniční otázky Národního 
shromáždění Slovinské republiky přijela dnes do Poslanecké sněmovny PSP ČR s cílem vyměnit si 
zkušenosti z oblasti bezpečnostní politiky, debatovat o budoucnosti Evropy po odchodu Velké Británie 
z Evropské unie a prohloubit vzájemné vztahy na úrovni parlamentních výborů a parlamentní skupiny 
přátel Česká republika – Slovinsko. 

 První návštěva slovinské delegace směřovala na zahraniční výbor PSP ČR, jehož předseda Karel 
Schwarzenberg konstatoval hned v úvodu potřebu malých států setrvat v Evropské unii a být co 
nejblíže rozhodovacím procesům unie. Zároveň se vyslovil pro úzkou spolupráci České republiky a 
Slovinska. Předseda kolegiátního slovinského parlamentního Výboru pro zahraniční otázky Jožef 
Horvat v souvislosti s tím zdůraznil akcenty slovinské politiky na trvalou přítomnost Slovinska v EU a 
jeho pevnou sounáležitost se strukturami NATO. Rovněž připomněl, že dobré vztahy mezi českým a 
slovinským národem mají své kořeny v národním obrození – tehdy Češi byli pro Slovince vzorem v 
procesu vlastního národního uvědomování. 

 Během následného setkání se slovinskými zákonodárci se místopředseda PSP ČR Vojtěch Filip dotkl 
podrobněji tématu odchodu Velké Británie z Evropské unie s tím, že je třeba jasně artikulovat přístup 
jednotlivých členů k této přelomové události v dějinách celého společenství. Podle Vojtěcha Filipa není 
brexit důsledkem populismu, ale nekompetentnosti vedoucích činitelů Evropské unie a jejich 
neschopnosti čelit vážným aktuálním problémům – zejm. migraci. Předseda Výboru pro záležitosti 
Evropské unie Národního shromáždění Slovinské republiky a vedoucí slovinské delegace Kamal Izidor 
Shaker potvrdil, že vývoj vztahů mezi EU a Velkou Británií v čase probíhajícího brexitu i po jejím 
vystoupení z Unie patří k prioritám slovinského parlamentu. V tomto směru funguje úzká spolupráce 



 

27 

 

mezi vládou a Národním shromážděním Slovinské republiky. Vojtěch Filip pokládá za důležité 
spolupracovat se Slovinskem také na úrovni Visegrádské skupiny. Slovinská republika, ale třeba také 
Rakousko, by se podle něho měly přirozeně stát členem skupiny. „Možná se ve Visegrádské čtyřce 
dohodneme lépe, jak v Evropské unii ubránit svá práva,“ poznamenal Vojtěch Filip s tím, že vzorem 
obdobné užší sounáležitosti pro nás mohou být skandinávské státy. Předseda Výboru pro zahraniční 
otázky Národního shromáždění Slovinské republiky Jožef Horvat uvedl, že v nejnovější slovinské  
vládní deklaraci je zanesen záměr užší spolupráce s Visegrádskou skupinou. Jožef Horvat v debatě o 
evropské bezpečnosti rovněž ocenil pomoc české policie během migračních vln, kdy se Slovinsko 
muselo vyrovnat s 600 tisíci běženců na svém území. Závažné otázky migrace, vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie, ale také budoucí slovinské a české předsednictví v Radě EU a kohezní 
politiku diskutovaly obě strany také na půdě výboru pro evropské záležitosti. 

 Slovinskou delegaci vedl předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Národního shromáždění 
Slovinské republiky Kamal Izidor Shaker. Dalšími účastníky setkání byli předseda Výboru pro 
zahraniční otázky Národního shromáždění Slovinské republiky Jožef Horvat, člen Výboru pro 
záležitosti Evropské unie Národního shromáždění Slovinské republiky a předseda slovinské 
parlamentní skupiny přátel Česká republika – Slovinsko Franc Trček a velvyslanec Slovinské republiky 
v ČR Leon Marc. Českou stranu reprezentovali místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, 
předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg, předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej 
Benešík, předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa, místopředsedkyně zahraničního výboru Jana 
Fischerová, místopředseda výboru pro bezpečnost a předseda parlamentní skupiny přátel ČR – 
Slovinsko Zdeněk Bezecný, člen výboru pro evropské záležitosti Lubomír Toufar a člen zahraničního 
výboru Leo Luzar. 

19. 4. 2017 

Senát	schválil	návrh	zákona	o	zahraniční	službě	
Zahraniční služba získá vlastní zákonná pravidla. Jejich návrh dnes hladce schválil Senát. Předloha 
zakotvuje a upřesňuje pravomoci konzulárních úřadů, mění podmínky práce diplomatů a zjednodušuje 
jejich střídání. Umožňuje taky vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k 
ministerstvu zahraničí. Norma nyní zamíří k podpisu prezidentovi. 

V horní komoře se o návrhu zákona nevedla diskuse. Hlasovalo pro ni 66 ze 74 přítomných senátorů, 
proti nebyl nikdo. 

Nový zákon usiluje o zjednodušení administrativy spojené se střídáním diplomatů v ústředí a v 
zahraničí. Poskytuje také širší možnosti v situacích, kdy je nutné rychle rušit nebo naopak vypisovat 
nová pracovní místa kvůli politickému vývoji, například v případě zrušení nebo zavedení vízové 
povinnosti. 

Diplomatům zákon usnadňuje sladění osobního a pracovního života. Umožní například čerpat 
mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí. Zároveň zavede pro 
ministerstvo zahraničí možnost zajistit diplomatům a jejich rodinným příslušníkům zdravotní 
připojištění v době, kdy pracují na zastupitelském úřadu. 

Dále norma odstraňuje nedostatky, kdy současná právní úprava nedává konzulárním úřadům 
odpovídající zákonné zmocnění pro všechny úkony, které provádějí. Přináší to riziko jejich 
zpochybnění. Nynější zákony navíc vyvolávají nejasnosti o rozsahu konzulárních činností, které úřady 
poskytují českým občanům v zahraničí. Nově bude pevně zakotven a lidé budou vědět, na co mají 
nárok.  
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21. 4. 2017 

Předseda	Senátu	M.	Štěch	jednal	s	maďarským	prezidentem	a	šéfem	
parlamentu,	shodli	se	na	přísném	postupu	proti	migraci	
Maďarsko má mít možnost řešit problémy s migranty po svém, včetně zadržení ilegálních migrantů na 
hranicích, řekl předseda Senátu Milan Štěch při návštěvě Budapešti. Jednal s prezidentem, předsedou 
parlamentu a ministry obrany a vnitra. Svou návštěvu zakončil návštěvou Visegrádu. 

Hlavním tématem jednání byla migrace, mimo jiné rozhodnutí Maďarů zadržovat nelegální migranty 
na hranicích. To je podle Štěcha přijatelným krokem země, která chce prioritně chránit své občany. „S 
tím, jak takzvaný Islámský stát postupně ztrácí své pozice, začíná být naprosto zřejmé, že do Evropy 
může přicházet stále více jeho bývalých bojovníků, kteří budou žít v naší společnosti. V budoucnosti ale 
mohou být aktivizováni anebo si navzájem vyřizovat účty, což je pro Evropu extrémně nebezpečné,“ 
řekl Štěch. Ten zdůraznil také nutnost nadále rozvíjet spolupráci s Maďarskem, Slovenskem a Polskem 
na úrovni Visegradské skupiny. „Maďaři, kteří před dvěma lety provokovali některé západní země 
systémem ochrany schengenských hranic, v tomto úkolu obstáli. Dnes je vidět, že jimi zvolený způsob 
obrany byl potřebným a jediným funkčním mechanismem, jak čelit nekontrolovanému přílivu 
migrantů,“ řekl Štěch. Všichni maďarští partneři zároveň ocenili, že už v roce 2015 Česko jako jedna z 
prvních zemí podpořilo maďarskou vládu ve stavbě hraničního plotu. 

Tématem jednání s prezidentem Jánosem Áderem a předsedou parlamentu László Kövérem byla vedle 
politického vývoje v Evropě také podpora česko-maďarských hospodářských vztahů. S ministrem 
vnitra a ministrem obrany hovořil Milan Štěch o hrozbách terorismu v Evropě, možnostech společné 
evropské obrany a modernizaci armády. „Evropa čelí novým bezpečnostním hrozbám. S tím souvisí 
také požadavky na modernizaci armády. České firmy se podílejí na modernizaci výzbroje maďarské 
armády a je nutné je v tom nadále podporovat,“ uvedl Štěch. 

Milan Štěch se senátory Štohlem, Nytrou a Baudyšovou navštívili také město Visegrad. Ve čtvrtek se 
zúčastnili vernisáže výstavy obrazů Jakuba Špaňhela na českém velvyslanectví v Budapešti a také 
navštívili veletrh literatury. 

21. 4. 2017 

Vláda	by	dle	Senátu	měla	pomoci	přesídlení	300	krajanů	ze	Srbska	
Vláda by podle senátorů měla pomoci řešit neutěšenou hospodářskou a sociální situaci českých 
krajanů v Srbsku. Tři stovky z nich mají zájem o přesídlení do Česka, uvedl předseda senátní komise 
pro krajany Tomáš Grulich (ODS). Podle něj by to mohlo pomoci řešit nedostatek pracovních sil snáze 
než zaměstnávání cizinců, neboť nebude nutné řešit jazykové a kulturní bariéry. 

"Podle našich zjištění je zájem o přesídlení do ČR v České komunitě projevován zvláště mladými lidmi 
se středoškolským vzděláním, ale nechybí ani zájemci s vysokoškolským vzděláním," uvedl Grulich. 

 Poukázal na to, že řada krajanů ze Srbska už do ČR přišla z ekonomických důvodů v minulých letech. 
Krajané mají na rozdíl cizinců vztah k České republice a jejich zájem o trvalé usídlení ve vlasti jejich 
předků je silný. Přesídlení v souladu s usnesením vlády ohledně cizinců s prokázaným českým 
původem by tak bylo oboustranně výhodné. 

 V Srbsku podle odhadů ministerstva zahraničí žije zhruba 2500 Čechů, zejména v oblasti jižního 
Banátu, kam jejich předkové přišli hlavně na přelomu 19. a 20. století. Usídlili se například v městečku 
Bela Crkva, založili novou obec Češko Selo. Svou národní identitu Češi vyjadřují hlavně spolkovým 
životem, dbají na zachovávání tradic a kultury. 

 S žádostí o pomoc se na Senát obrátila předsedkyně sdružení Česi Južnog Banata Vlastenka 
Krišanová. 
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Květen	2017	
2. 5. 2017 

Předseda	PS	Jan	Hamáček	se	setkal	s	předsedou	Parlamentního	
shromáždění	NATO	
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se dnes večer setkal s předsedou Parlamentního 
shromáždění NATO Paolem Alli. Mluvili spolu o aktuální situaci v alianci, terorismu a dalších 
hrozbách. 

S předsedou Parlamentního shromáždění NATO Paolem Allim se setkali také předseda zahraničního 
výboru Karel Schwarzenberg a předseda výboru pro obranu David Kádner. 

Parlamentní shromáždění NATO tvoří zákonodárci z 28 členských států NATO, 17 partnerských států a 
7 států se statusem pozorovatele. ČR je členem shromáždění od roku 1999, kdy vstoupila do 
Severoatlantické aliance. Parlamentní shromáždění NATO má poradní charakter, jedním z hlavních 
cílů je posílit spolupráci mezi členskými a přidruženými státy a vytvářet pojítko mezi národními 
parlamenty členských států a představiteli NATO. 

3. 5. 2017 

Delegace MMF navštívila rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny 

Členové rozpočtového výboru v čele s předsedou Václavem Votavou se ve středu 3. května setkali s 
delegací Mezinárodního měnového fondu vedenou zástupcem vedoucího Evropského odboru MMF 
Alisdairem Scottem. 

3. 5. 2017 

Předseda	Senátu	M.	Štěch	se	setkal	s	bavorským	premiérem	H.	Seehoferem,	
hlavním	tématem	byla	vládní	krize		
Předseda Senátu Milan Štěch přijal předsedu vlády Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera. Oba 
mají velmi podobný pohled na migraci a také vyjádřili přesvědčení, že velmi dobrý rozvoj česko-
bavorských vztahů na hospodářské úrovni a v oblasti přeshraniční spolupráce bude pokračovat. 
Největší část rozhovorů se však týkala aktuální politické situace v Česku. 

Bavorský premiér Seehofer se zajímal o rozhodnutí premiéra Sobotky podat demisi vlády a také se ptal 
předsedy Senátu Štěcha, jaké jsou další možné scénáře vývoje situace v ČR. Předseda Senátu ho 
informoval o možnostech, které vyplývají z ústavy. „Není pravděpodobné, že by v červenci byly 
předčasné volby. V letních měsících by to nebylo moudré zejména s ohledem na volební účast. A také 
nevěřím, že by řešením byla úřednická vláda,“ uvedl Štěch a zároveň upozornil, že rozhodnutí záleží na 
dohodě šéfů největších politických stran a na prezidentovi republiky. 

Štěch také poděkoval Seehoferovi za jeho osobní angažovanost v přeshraničních projektech a vyjádřil 
přesvědčení, že se brzy podaří dobudovat klíčovou infrastrukturu, např. dokončit modernizaci vlakové 
trati mezi Prahou a Mnichovem. 

9. 5. 2017 

Premiér	Moldavska	P.	Filip	navštívil	Poslaneckou	sněmovnu	
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek se v úterý 9. května setkal s předsedou vlády 
Moldavské republiky Pavlem Filipem při jeho návštěvě Prahy.  Jednání s moldavskou delegací se 
účastnili také poslanci Marek Benda a Marek Ženíšek. 
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9. 5. 2017   

Předseda	bavorské	vlády	jednal	v	Poslanecké	sněmovně	
V rámci návštěvy České republiky se předseda vlády Svobodného státu Bavorsko Horst Seehofer setkal 
také s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem. 

Mluvili spolu o hospodářské a politické spolupráci, i vztazích mezi parlamenty. V bavorské delegaci 
byla také, předsedkyně tamního Zemského sněmu Barbara Stamm. "Německo je naším 
nejvýznamnějším obchodním partnerem, z čehož vyplývají i velmi dobré vztahy s Bavorskem," 
konstatoval Jan Hamáček. Důkazem dobré spolupráce na parlamentní úrovni je mimo jiné i výměna 
stážistů.  

Horst Seehofer se v České republice setkal mimo jiné také s předsedou české vlády Bohuslavem 
Sobotkou nebo s předsedou Senátu Milanem Štěchem. 

15. 5. 2017 

Ománská	delegace	navštívila	Poslaneckou	sněmovnu	
Poslaneckou sněmovnu navštívila v pondělí 15. května delegace Sultanátu Omán, kterou vedla členka 
královské rodiny Dr. Mona bint Fahad Al-Said, prorektorka pro mezinárodní vztahy Univerzity Sultána 
Qaboose. Delegaci přijali předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg a předseda 
hospodářského výboru Ivan Pilný. 

19. 5. 2017 

Česká	republika	převzala	předsednictví	ve	Výboru	ministrů	Rady	Evropy	
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí, ve dnech 18. – 19. května 2017 v Nikósii převzal 
předsednictví ve Výboru ministrů, které je hlavním rozhodovacím orgánem Rady Evropy. Česká 
republika bude předsedat Výboru ministrů RE od 19. května do 15. listopadu 2017. 

Ministr zahraničních věcí představil na zasedání Výboru ministrů priority českého předsednictví. Ty 
zahrnují ochranu lidských práv osob patřících ke zranitelným, či znevýhodněným skupinám, rovnost 
mužů a žen, posílení právního státu, podporu vzdělávání v oblasti lidských práv a jazykových 
dovedností, podporu demokracie na místní a regionální úrovni, podporu reforem ve veřejné správě a 
spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi. Šéf české diplomacie představí předsednické 
priority také před členy Byra a Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se 
uskuteční 30. 5. 2017 v Praze. 

Akcí českého předsednictví se také bude aktivně účastnit Stálá delegace Parlamentu České republiky 
do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE). 

Rada Evropy (RE) byla založena 5. května 1949 a skládá se z Výboru ministrů s exekutivní pravomocí a 
Parlamentního shromáždění s funkcí poradní. Hlavní cíl činnosti Rady Evropy je zajištění fungování 
právního státu, hledání východisek k aktuálním společenským problémům, ochrana pluralitní 
demokracie, lidských práv, podpora uvědomování a zhodnocování evropské kulturní identity a pomoc 
zemím střední a východní Evropy v zavádění demokratických politických reforem. 

Parlamentní shromáždění RE (PS RE) tvoří poslanci ze 47 členských zemí, kteří jsou voleni nebo 
určováni svými národními parlamenty. Počet míst přidělený dané zemi vychází z počtu obyvatel a 
členové delegace by měli zastupovat vládní i opoziční strany. 

Česká republika předsedala ve Výboru ministrů Rady Evropy v roce 1995. 
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24. 5. 2017 

Předseda	Senátu	jednal	s	prezidentem	Singapuru	o	perspektivách	vývoje	
Předseda Senátu se setkal s prezidentem Singapuru Tony Tan Keng Yamem. Jednali o prohlubování 
vztahů mezi oběma zeměmi, podpoře investic, obchodu, cestovního ruchu či kultury a spolupráci na 
úrovni vědy a výzkumu. 

Velmi perspektivní jsou vazby ČR a Singapuru v oblasti průmyslu, technologií a vzdělávání, zejména 
univerzitních výměn. 

Oba státníci diskutovali o bezpečnostní situaci a hrozbách na korejském poloostrově. Shodli se na 
potřebě rozvíjet vztahy s Čínou. „Zásadní pro dnešní svět jsou rovnovážné vztahy mezi Čínou a USA. V 
boji s terorismem je žádoucí, aby světové velmoci utužovaly své vztahy a co nejvíce spolupracovaly v 
celosvětovém boji proti terorismu," řekl Milan Štěch. 

Prezident Singapuru přijel na oficiální návštěvu Česka na pozvání prezidenta Miloše Zemana. 

25. 5. 2017 

Předseda	Poslanecké	sněmovny	Jan	Hamáček	se	setkal	s	prezidentem	
Singapuru	
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setkal s prezidentem Singapuru Tony Tan Keng 
Yamem. Mluvili spolu především o obchodní spolupráci mezi oběma zeměmi. "Singapur může být pro 
naše firmy ještě významnějším obchodním partnerem než tomu bylo doposud," slibuje si šéf dolní 
parlamentní komory od jednání, která doprovázejí návštěvu prezidenta této země v České republice. 

Prezident Tony Tan Keng Yam se v tuzemsku setká také s prezidentem Milošem Zemanem, předsedou 
Senátu Milanem Štěchem i premiérem Bohuslavem Sobotkou. Singapur se řadí k nejrychleji rostoucím 
asijským ekonomikám. 

26. 5. 2017 

Zástupci	Sněmovny	se	sešli	se	svými	protějšky	z	Kyrgystánu	
Zástupci Poslanecké sněmovny v čele s jejím předsedou Janem Hamáčkem se sešli s delegací 
Parlamentu Kyrgyzské republiky, kterou vedl Chynybai Akunovich Tursunbekov. Mluvili společně 
například o obchodní spolupráci nebo o rozvoji turismu. 

30. 5. 2017 

Předseda	Poslanecké	sněmovny	Jan	Hamáček	vystoupil	na	zasedání	Stálého	
výboru	Parlamentního	shromáždění	RE	
Na zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se uskutečnilo v budově 
českého Senátu, vystoupil také předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. "Připomněl jsem mimo 
jiné, že Rada Evropy sehrála důležitou roli po roce 1989, protože byla jednou z vůbec prvních 
evropských institucí, do kterých jsme byli přijati," uvedl Jan Hamáček.  

Česká republika v současné době předsedá, historicky už podruhé, Výboru ministrů Rady Evropy. Na 
dnešním zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění RE byly mimo jiné prezentovány 
priority našeho předsednictví, mezi které patří například ochrana lidských práv osob patřících ke 
zranitelným či znevýhodněným skupinám. České předsednictví trvá od května do listopadu 2017. 
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31. 5. 2017 

Senát	odmítl	zpřísnění	podmínek	pobytu	cizinců	v	Česku	
Senát odmítl zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku, které u poslanců prosadilo 
ministerstvo vnitra v rámci novely cizineckého zákona. Bylo by to v rozporu s ústavou, právem EU i 
lidskoprávními závazky ČR, rozhodli dnes senátoři. Novelu tak dostane Sněmovna k opětovnému 
projednání.  

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) výtky odmítl s tím, že podle jeho úřadu jsou neopodstatněné. 
"My tam kolizi s ústavou nevidíme,“ prohlásil. Připomněl, že novelu poslala Sněmovna do Senátu hlasy 
148 poslanců. To je víc, než kolik je třeba k přehlasování veta horní komory. Novela je podle ministra 
potřebná i kvůli regulaci ekonomické migrace. 

Bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) namítal, že návrh například nepřípustně ruší 
dozor státních zástupců nad výkonem zajištění cizinců v detenčních zařízeních nebo omezuje právo na 
sloučení rodin cizinců. "V této podobě je návrh neústavní a je v rozporu s evropským právem a 
lidskoprávními smlouvami, “ uvedl ministr. Zamítnutí novely vedle obhájců lidských práv požadovala  

Novela má mimo jiné po vzoru azylového zákona umožnit zastavení řízení o povolení pobytu, pokud by 
se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by nebo předkládal padělané doklady. Na řízení 
má mít vliv také cizincovo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Podnětem byly nedávné problémy se 
zahraničními pracovníky v některých českých průmyslových zónách. 

Omezit nežádoucí ekonomickou migraci má novela postihem takzvaného skrytého agenturního 
zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zavádí také kategorii nespolehlivého zaměstnavatele v 
případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. Taková 
firma by cizince nemohla zaměstnávat. Proti tomu protestovaly zaměstnavatelské svazy. 

Novela počítá rovněž s tím, že pracující cizinci budou moci zůstat v ČR až půl roku bez toho, aby museli 
po třech měsících žádat o prodloužení víz. Podnikající cizinci by mohli zůstat až dva roky, pokud by se 
jejich aktivity týkaly významné investice. 

Změna zákona je nutná kvůli směrnicím EU, které byly schváleny před třemi lety. Nově má být v 
zákoně zaveden nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Karta umožní cizincům být v 
Česku až půl roku, pokud pracují na pozici manažera, specialisty či stážisty ve firmě nebo korporaci, 
která má sídlo mimo Evropskou unii. Až půl roku by v zemi mohli pracovat také cizinci, kteří přijeli 
kvůli sezónní práci. 

Červen	2017	
2. 6. 2017 

Předseda	Senátu	M.	Štěch	v	Lublani	na	jednání	Asociace	evropských	senátů		
Jednání o budoucnosti evropské integrace, situaci po brexitu a možných strukturálních změnách – to 
byla témata pravidelného zasedání Asociace evropských senátů, které se konalo ve Slovinsku. 

Šéfové horních komor se shodli, že senáty slouží jako efektivní pojistka vůči případným 
nedemokratickým tendencím v ústavních systémech daných zemí. „Zkušenosti nejen z naší země 
prokazují, že horní komora zaručuje otevřený dialog a přispívá ke zkvalitnění legislativního procesu,“ 
uvedl předseda slovinské Národní rady Mitja Bervar. 

Milan Štěch potvrdil, že i v Česku se Senát se svým odlišným volebním systémem osvědčil jako pojistka 
proti některým nedemokratickým tendencím. Nabádal také ke hlubší spolupráci a komunikaci na 
úrovni stávajících institucí, jelikož není příznivcem vzniku institucí nových. Většina lídrů shodně 
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odmítla jakékoliv úvahy na téma vzniku horní komory evropského parlamentu. „Nejen v ČR by to 
občané vnímali jako zbytečné navýšení počtu evropských funkcionářů. Proto nejsem příznivcem vzniku 
nových parlamentních shromáždění,“ řekl Štěch. 

Předseda Senátu absolvoval také jednání se svými partnery z Francie a Slovinska. Dvoudenního 
jednání parlamentních lídrů se zúčastnil také prezident a premiér Slovinska. 

2. 6. 2017 

V	Tatrách	se	sešli	zástupci	vedení	Poslanecké	sněmovny	a	slovenské	
Národní	rady	
O bezpečnosti, o zkušenostech s Eurem nebo se zvyšováním minimální mzdy, o možnostech sbližování 
daňových i sociálních systémů v rámci EU, o tom, jak se v jednotlivých komorách osvědčily různé 
změny v jednacích řádech, to jsou jen některá témata, o nichž se bavili zástupci vedení Sněmovny a 
Národní Rady Slovenské republiky. Setkání se uskutečnilo ve Vysokých Tatrách, z části dokonce přímo 
na Lomnickém štítě. „Jsem rád, že se nám daří se se slovenskými kolegy pravidelně setkávat. Je to 
příležitost si vyměnit cenné zkušenosti, kterými jedna nebo druhá země prošla. Se Slováky k sobě 
máme velmi blízko, a to nejen geograficky a historicky,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny Jan 
Hamáček. 

„Podobná výměna informací a zkušeností je velmi prospěšná pro obě země,“ potvrdil i Andrej Danko, 
předseda Národní rady SR. Jan Hamáček připomněl, že se svým slovenským protějškem mají velmi 
dobré osobní vztahy. „Rychlá a otevřená komunikace je prospěšná například pokud jde o jednání na 
půdě Evropské unie. Můžu říci, že se Slovenskem jsme připraveni se navzájem v řadě věcí podpořit,“ 
podotkl Jan Hamáček. 

Předseda NR SR Andrej Danko i šéf Sněmovny Jan Hamáček mluvili také o tom, jak v příštím roce 
připomenout 100. výročí od vzniku Československa. 

7. 6. 2017 

Evropský	a	zahraniční	výbor	Senátu	navštívili	Černou	Horu	
Senátní evropský a zahraniční výbor jsou na společné misi v Černé Hoře, Kosovu a Srbsku. Série 
jednání s partnery v hlavním městě Černé Hory Podgorici probíhají právě v den oficiálního vstupu 
Černé Hory do NATO. 

Výbor pro záležitosti EU a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zamířily na společnou cestu 
do trojice zemí západního Balkánu. Dnes sedm senátorů včetně předsedů obou výborů - Václava 
Hampla a Františka Bublana - navštívili Černou Horu. „Byli jsme s kolegy ze Senátu prvními politiky z 
členských států NATO, kteří této krásné a relativně stabilní zemi mohli osobně pogratulovat přímo u 
nich doma. Vojenský přínos přijetí této malé země s malou armádou asi moc zásadní nebude, ale 
politický význam úspěchu jedné ze skupiny západobalkánských zemí v jejich dlouholetém úsilí je z 
hlediska budoucí stability a bezpečnosti na jihovýchodním pomezí EU výborná zpráva,“ uvedl 
předseda evropského výboru Senátu Václav Hampl. 

Senátoři v průběhu čtyřdenní návštěvy jednají se svými partnery ze srbského, kosovského a 
černohorského parlamentu, v den přístupu Černé Hory do NATO budou jednat s ministrem pro 
evropské záležitosti Černé Hory a dalšími, program bude zakončen návštěvou Srbska. 
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8. 6. 2017 

Předseda	Senátu	M.	Štěch	a	předseda	PS	J.	Hamáček	jednali	s	J.‐C.	Junckerem	
o	koordinaci	evropské obrany,	brexitu	nebo	odlivu	kapitálu	z	Česka	()	

Předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček se společně s dalšími poslanci 
a senátory zúčastnili jednání s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. Tématy byla 
budoucnost EU, koordinace společné obrany nebo kvóty na přerozdělování uprchlíků. 

Juncker zmínil téma migračních kvót a přání, aby ČR přijímala větší množství žadatelů o azyl. Štěch s 
Hamáčkem vyjádřili podporu kroků české vlády a upozornili na odůvodněnou obezřetnost České 
republiky vůči ekonomickým migrantům. Juncker však při jednání české poslance a senátory ujistil, že 
odmítá myšlenku, že by přijímání migrantů bylo podmínkou k čerpání peněz ze strukturálních fondů 
EU. 

Předseda Senátu upozornil šéfa Evropské komise na závažný ekonomický problém odlivu kapitálu z 
Česka a předal Junckerovi ekonomické analýzy. Přesto, že do Česka za posledních 10 let směřovaly 
investice a dotace z EU, činí rozdíl mezi těmito investicemi a odlivem kapitálu z Česka do zahraničí 
bezmála 90 miliard eur, a to zejména z důvodu vyplácených dividend do zahraničí. „Zdroje z Česka 
doslova mizí, mnohdy v daňových rájích. Musíme společně tlačit především na velké obchodní řetězce 
a bankovní domy, aby peníze reinvestovali v Česku do infrastruktury, vzdělávání a podobně,“ uvedl 
Štěch. Předseda Juncker má o tomto problému povědomí a připustil, že by se chování některých 
velkých investorů v tomto ohledu mělo změnit. 

V diskusi o obranné politice hovořili předsedové o koordinaci evropských armád. „Nikdo z nás nechce 
zřizovat nové síly, které by měly konkurovat NATO. Podporujeme však koordinaci evropských armád, 
to bude potřeba i vzhledem k ochraně Schengenského prostoru. Nemůžeme si dovolit nové struktury, 
musíme zefektivnit ty stávající,“ řekl Štěch. „Bereme naše závazky vůči NATO vážně, v současnosti je 
shoda na záměru navýšit výdaje ČR na obranu na úroveň 1,4 % HDP,“ uvedl při jednání s Junckerem 
předseda Poslanecké sněmovny Hamáček. 

Juncker se zástupci českého parlamentu hovořili také o vícerychlostní EU, přičemž se shodli, že 
úkolem všech členských zemí musí být shodný úhel směřování. „Pan Juncker ani my nejsme přívrženci 
institucionalizace vícerychlostní Evropy. Můžou být státy ekonomicky výkonnější a ty pomaleji 
rostoucí, ale nesmí být uměle děleny na silné a slabé, směr vývoje musí být stejný s cílem tyto rozdíly 
snižovat,“ uvedl Štěch po hodinovém jednání. 

Tématem jednání byl také odchod Velké Británie z EU. Podle Junckera jsou představy Britů v určitém 
ohledu naivní. „Britští voliči při svém rozhodování o brexitu neviděli problémy, které dnes postupně 
objevujeme. Dopady brexitu budou velké,“ upozornil Juncker v den britských voleb do dolní 
sněmovny, bez ohledu na jejich výsledky. 

9. 6. 2017 

Poslankyně	Ivana	Dobešová	se	zúčastnila	oficiálních	jednání	v	Turecku	jako	
členka	delegace	vedení	Parlamentního	shromáždění	OBSE	
Ve dnech 6. – 8. června 2017 proběhla oficiální návštěva delegace členů nejužšího vedení 
Parlamentního shromáždění OBSE v Turecku, která absolvovala řadu setkání na vysoké úrovni v 
Istanbulu i v Ankaře. Jednání se zaměřila na mimořádné výzvy, jimž čelí Turecko především v oblasti 
terorismu, zvládání velkých migračních toků, a také při řešení následků neúspěšného pokusu o státní 
převrat, který proběhl v červenci loňského roku. 

Delegace PS OBSE se setkala s předsedou Velkého národního shromáždění Turecka Ismaelem 
Kahramanem, místopředsedou vlády Numanem Kurtulmuşem, ministrem zahraničí Mevlütem 
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Çavuşoğluem, ministrem spravedlnosti Bekirem Bozdağem, vůdci všech opozičních stran 
zastoupených v tureckém Parlamentu a s poslanci turecké parlamentní delegace do PS OBSE. Jednání 
rovněž proběhla se zástupci lidských práv, včetně zástupců Amnesty International a Reportérů bez 
hranic, jakož i s několika právními experty. 

Vedením delegace byl pověřen místopředseda PS OBSE pan George Tsereteli (Gruzie), jejími dalšími 
členy pak byli místopředseda PS OBSE pan Azay Guliyev (Ázerbájdžán), místopředseda PS OBSE a 
předseda Výboru pro lidská práva pan Ignacio Sánchez Amor (Španělsko), vedoucí Stálé delegace 
Parlamentu České republiky do PS OBSE a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská 
práva a humanitární otázky PS OBSE poslankyně Ivana Dobešová (Česká republika), generální 
tajemník PS OBSE pan Roberto Montella a paní Mary Albonová, vrchní poradkyně generálního 
tajemníka OBSE. 

Delegace opětovně zdůraznila silnou solidaritu Parlamentního shromáždění s tureckým lidem v boji za 
zachování demokratických institucí po neúspěšném pokusu o státní převrat v červenci 2016. 

"Turecko čelí mnohonásobným výzvám postarat se o miliony uprchlíků na jeho území, je zároveň v 
předních řadách boje proti terorismu, a stále se také zabývá důsledky neúspěšného loňského pokusu o 
státní převrat. Toto vše představuje pro obyvatele a instituce Turecka velmi těžké zatížení. Parlamentní 
shromáždění OBSE tyto výzvy citlivě vnímá a bude i nadále poskytovat Turecku jakoukoli podporu, " 
řekl vedoucí delegace G. Tsereteli. 

Zástupci turecké vlády popsali obtíže, se kterými se země setkává při řešení výše uvedených tří 
hlavních problémů. Na Turecko v první řadě zaměřily svoji pozornost teroristické organizace, což 
přineslo vysoké ztráty na životech. Zástupci vlády také zdůraznili, že Turecko vynaložilo více než 25 
miliard amerických dolarů z vlastních zdrojů na to, aby poskytlo přístřeší uprchlíkům, kteří pobývají 
na jeho území, a to pouze s omezenou mezinárodní finanční podporou. Turecko bude pokračovat v 
úsilí přivést před soud osoby odpovědné za neúspěšný státní převrat, přičemž již zanedlouho bude 
sestavena zvláštní komise, jejímž úkolem bude přezkoumat případná propouštění podezřelých. 
Zástupci turecké vlády také ujistili delegaci PS OBSE o tom, že budou zveřejněny aktualizované údaje o 
opatřeních přijatých k potlačení státního převratu. 

"Jelikož se turečtí občané snaží hájit demokracii, plná transparentnost je nejlepším nástrojem pro 
obnovení důvěry a zajištění právního státu. Vyzýváme tureckou vládu, aby učinila co nejotevřenějšími 
a nejjasnějšími procesy, které používá v boji proti hrozbám, s nimiž se země potýká, a podpořila 
pokračující aktivní činnost ze strany médií a občanské společnosti, "pokračoval Tsereteli. 

Členové delegace PS OBSE zdůraznili důležitost vhodného a přiměřeného využívání mimořádných 
opatření v stavu ohrožení a v této souvislosti vzali na vědomí záměr turecké vlády, jak tuto situaci řešit. 
Vzhledem k tomu, že desítky tisíc úředníků byly propuštěny z pracovních míst, což mělo dopad na 
sociální soudržnost, delegace rovněž zopakovala potřebu jasných právních postupů, které zajistí 
ochranu práv všech lidí především v době mimořádného stavu v zemi, aby se zabránilo soudním 
řízením proti nevinným osobám. Členové delegace také zdůraznili, že v době velkých čistek 
probíhajících v tureckém soudnictví je nezbytné zachovat účinnou nezávislost soudní sféry. 

Delegace PS OBSE rovněž vyjádřila naději, že turecký Parlament bude i nadále hrát důležitou roli ve 
veřejné diskusi o identifikovaných výzvách, aby bylo zajištěno dodržování základních lidských svobod. 
Členové delegace v tomto ohledu zopakovali již dříve vyjádřené obavy ze zatčení některých tureckých 
poslanců.  

Členové delegace vyzvali státní orgány Turecka, aby plně využívaly různé nástroje poskytované OBSE v 
souvislosti s hrozbami, jimž země čelí. Také poznamenali, že Parlamentní shromáždění a další orgány 
OBSE mohou být účinnými fóry, které pomáhají sdělit mezinárodnímu společenství kroky, které jsou 
podniknuty.   
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Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se 
zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a 
Severní Ameriky.  

13. 6. 2017 

Poslaneckou	sněmovnu	navštívil	předseda	Národního	shromáždění	
Burkina	Faso	
Předseda Sněmovny Jan Hamáček se setkal se svým protějškem z Národního shromáždění Burkina 
Faso Salifou Diallem. „Pan Diallo ocenil například to, že se studenti z jeho země mohou vzdělávat na 
českých vysokých školách. Projevil také zájem o větší obchodní spolupráci,“ uvedl Jan Hamáček po 
setkání. 

Delegace, kterou Salifou Diallo vede, je v těchto dnech na návštěvě České republiky. Setká se zde se 
zástupci ministerstev i s předsedy obou parlamentních komor. 

28. 6. 2017   

Předseda	PS	Jan	Hamáček	v	Jižní	Koreji	na	meziparlamentním	zasedání	
Obchod s jihokorejskými firmami už nyní patří k těm nejintenzivnějším. „Chceme přilákat další 
jihokorejské společnosti, které budou investovat do rozvoje vyspělých technologií v našem průmyslu a 
přispějí tak mimo jiné k tvorbě dobře placených pracovních míst. Ty je vláda připravena podpořit 
případně i investičními pobídkami,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, který je v 
těchto dnech na návštěvě Jižní Koreje. „Strategie na podporu zahraničních investic musí být do 
budoucna ještě více cílená a adresná. To je dlouhodobá priorita ČSSD, kterou se daří prosazovat i 
nynějšímu ministrovi průmyslu Jiřímu Havlíčkovi,“ uvedl Jan Hamáček. V současnosti v České 
republice působí řada jihokorejských firem, jako například Nexen Tire či Hyundai.   

Předseda Sněmovny, který se v Jižní Koreji účastní summitu předsedů parlamentů z evropských a 
asijských zemí, se setkal mimo jiné i s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem.  

Meziparlamentní zasedání, na kterém Jan Hamáček zastupoval Českou republiku, se zúčastnili desítky 
šéfů zákonodárných sborů z Evropy a Asie. „Je to příležitost se na jednom místě potkat s řadou kolegů 
z celé řady různých zemí a posílit tak vzájemné vztahy. Zejména v některých asijských zemí jsou dobré 
politické kontakty důležité pro rozvoj ekonomické spolupráce a otevření příležitostí pro české firmy,“ 
doplnil Jan Hamáček. Kromě společného zasedání Jan Hamáček absolvoval řadu bilaterálních schůzek 
se svými protějšky například z Jižní Koreje, Íránu, Arménie nebo Ázerbajdžánu. 

Jan Hamáček letěl do Koreje společně s předsedou Národní rady Slovenské republiky Andrejem 
Dankem a k cestě využili letadlo slovenské vládní letky. „Dohodli jsme se na tomto modelu pro 
zahraniční cesty při posledním setkání na Slovensku. Výrazně tím ušetříme náklady na cestování,“ 
podotkl předseda české Poslanecké sněmovny. 
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Vláda	České	republiky	

Duben	2017	
3. 4. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	na	pracovní	návštěvě	Německa:	Česko‐německé	vztahy	
jsou	dnes	nejlepší	v	historii		
V pondělí 3. dubna 2017 navštívil předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka v rámci pracovní 
cesty hlavní město Německa Berlín. Setkal se zde s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a 
německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Společně s kancléřkou Merkelovou a 
slovenským premiérem Ficem si připomněli 25. výročí podpisu Smlouvy o dobrém sousedství a 
přátelské spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou 
Německo. Premiér Sobotka také v rámci své návštěvy v Berlíně diskutoval se studenty o budoucnosti 
EU a navštívil expozici Škoda Auto v předváděcím centru koncernu Volkswagen.  

Jednání s kancléřkou Merkelovou a premiérem Ficem 

Smlouva o společné spolupráci mezi Českem, Slovenskem a Německem byla událostí, která ve své době 
připravila cestu pro konsolidaci vzájemných vztahů mezi dvěma sousedními zeměmi, které byly po více 
než čtyřicet let odděleny železnou oponou. Dnešní trojstranné jednání premiérů se kromě evropských 
témat jako je budoucnost EU, hodnocení summitu EU v Římě, brexitu nebo migrace, zaměřila také na 
otázky společného zájmu včetně spolupráce za účelem posílení hospodářské spolupráce a na vzájemné 
politické i ekonomické vztahy. Společně diskutovali také o prohlubování spolupráce v otázce dopravy, 
bezpečnosti, obrany a migrace. 

Premiér Sobotka, kancléřka Merkelová a premiér Fico se po společném jednání zúčastnili diskuze se 
studenty na téma „Příspěvek střední Evropy k evropské budoucnosti“. Českou stranu zastupovali 
studenti Česko-německého gymnázia Friedricha Schillera v Pirně v Sasku, kteří zde studují v rámci 
dvojjazyčného vzdělávacího programu matematicko-přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou 
cizích jazyků. Diskuze byla rozdělena do tří tematických bloků, z nichž první se zaměřil na budoucnost 
EU-27 po summitu v Římě, druhý na témata, která spojují Česko, Slovensko a Německo, a třetí na 
očekávání ČR a SR od Německa v Evropě a naopak. 

V rámci dnešního pracovního programu v Berlíně navštívil premiér Sobotka expozici společnosti 
ŠKODA AUTO ve výstavních prostorech Volkswagenu a zároveň se zde sešel s jejím vedením. 
Společnost ŠKODA AUTO je jedním ze symbolů česko-německých hospodářských vztahů, které jsou již 
po více než čtvrtstoletí klíčovou součástí vzájemné spolupráce a jejich intenzita je mimořádná. 
Významným pilířem uplynulého více než čtvrtstoletí česko-německých vztahů je právě hospodářská 
spolupráce a automobilový průmysl je její tažnou silou. 

Premiér Sobotka a německý prezident Frank-Walter Steinmeier diskutovali o hospodářské spolupráci, 
která je klíčovým pilířem česko-německých vztahů. Zároveň hovořili o vzájemné přeshraniční policejní 
spolupráci, která se od roku 2016 opírá o novou smlouvu. Oba státníci se shodli, že je potřeba společně 
usilovat o modernější a rychlejší železniční propojení mezi Spolkovou republikou Německo a Českou 
republikou jako součásti středoevropského dopravního propojení. 

Významné milníky česko-německých vztahů: 

Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. 

Byla podepsána dne 27. února 1992. Představuje výrazný mezník v polistopadových česko-německých 
vztazích. Hlavní přínos smlouvy spočíval v nastoupení cesty ke vzájemné sousedské spolupráci. 
Německo ve smlouvě jako nový spojenec přislíbilo podporu československému úsilí o plné začlenění 
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země do evropských politických a bezpečnostních struktur. Tím se Smlouva mohla stát významným 
příspěvkem k naplnění jednoho z klíčových strategických cílů polistopadového Československa, resp. 
ČR. Smlouva byla také signálem občanské společnosti v obou zemích k navazování kontaktů ve všech 
oblastech vzájemných vztahů. 

Česko-německá deklarace 

Byla podepsána roku 1997. Deklarace umožnila uzavřít některé otázky minulosti a otevřela prostor pro 
rozvíjení spolupráce a budování vzájemné důvěry. Na jejím základě vznikl Česko-německý fond 
budoucnosti, jenž podporuje projekty, které propojují obyvatele našich zemí a napomáhají tak 
vzájemnému porozumění. 

Česko-německý strategický dialog 

Jedná se o nejnovější platformu pro rozvoj vzájemných vztahů mezi ČR a Německem, která byla 
oficiálně spuštěna dne 7. července 2015. Spolupráce v rámci strategického dialogu se nejintenzivněji 
rozvíjí v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0, duálního vzdělávání a také migrace. 

3. 4. 2017 

Ministři	zemědělství	EU	jednali	o	možnosti	zjednodušení	pravidel	Společné	
zemědělské	politiky	
Především o zjednodušení Společné zemědělské politiky dnes v Lucemburku jednali představitelé 
zemědělských resortů Evropské unie. Za Českou republiku se setkání Rady pro zemědělství a rybářství 
účastnil náměstek sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství Jiří 
Šír.  

Rada pro zemědělství a rybářství EU dnes projednává návrh, který by měl především zjednodušit a 
zefektivnit stávající podobu a fungování Společné zemědělské politiky. 

 „Pro Českou republiku je zjednodušení Společné zemědělské politiky, a to jak z pohledu zemědělců, 
tak úřadů, velmi podstatné. V případě předloženého návrhu máme výhrady tam, kde zjednodušení 
chybí, je nedostatečné, nebo se změny týkají oblastí, které nebyly součástí původního návrhu,“ řekl 
náměstek Šír. 

V předloženém dokumentu přetrvávají z pohledu ČR některé sporné otázky, např. zachování 
hektarových limitů u platby pro mladé zemědělce či navýšení vnitrostátních podpor pro producentské 
organizace v zemích s nízkou organizovaností. 

 „Jsme velmi zklamáni, že v textu aktuálně není zohledněn původní návrh Evropské komise, podle 
kterého se měl zrušit hektarový limit, na jehož základě se vyplácejí podpory mladým zemědělcům. 
Odstranilo by to jednu z překážek, které jim brání získat vyšší finanční podporu a napomohlo by to 
generační obměně v zemědělství. Naopak podporujeme některé pozitivní prvky, jako je například 
dobrovolný charakter u definice aktivního zemědělce,“ uvedl Jiří Šír. 

Evropská komise členské státy informovala rovněž o aktuální situaci s podvody s masem v Brazílii. Dle 
názoru ČR jde v tomto případě o závažnou systémovou chybu, neboť do ní byli v Brazílii zapojeni 
výrobci i dozorové orgány. ČR v této souvislosti zahájila mimořádné kontroly potravin brazilského 
původu a doporučila na jednání Rady navýšení procenta odběru vzorků při vstupu brazilského zboží do 
EU. Evropská komise by měla do poloviny května provést v Brazílii audit. 

Jiří Šír se při příležitosti zasedání ministrů zemědělství sejde s generálním ředitelem Generálního 
ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova J. B. Plewou, tématem jejich jednání 
bude především reforma Společné zemědělské politiky. 
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5. 4. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	se	setkal	kanadskou	velvyslankyní	Richardsonovou		
Ve středu 5. dubna 2017 přijal předseda vlády Bohuslav Sobotka velvyslankyni Kanady v ČR Barbaru 
Catherine Richardsonovou. Mluvili především o obchodní dohodě CETA mezi Evropskou unií a 
Kanadou a o posilování česko-kanadských vztahů.  

V současné době dohoda CETA prochází ratifikací v členských státech. V České republice byl tento 
proces zahájen na konci roku 2016 a nyní bude projednávání dohody pokračovat na dubnové schůzi 
Poslanecké sněmovny. Celý proces by měl skončit v následujících měsících. 

Jedním z témat jednání byly také krajanské vazby, protože v Kanadě žije druhá největší česká 
komunita na světě, která čítá až 150 tisíc osob. Premiér Sobotka se s velvyslankyní Richardsonovou 
setkal poprvé od zahájení její mise v ČR v říjnu loňského roku.  

6. 4. 2017 

Náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu	vedl	českou	delegaci	na	
neformálním	zasedání	Rady	pro	konkurenceschopnost		
Neformální zasedání se konalo ve dnech 5. a 6. dubna 2017 a Česká republika na něm podpořila 
iniciativu Evropské komise zaměřenou na podporu malých a středních podniků, s důrazem na podporu 
start-upů a scale-upů. Sdílela s Komisí a členskými státy své zkušenosti s komercionalizací výsledků 
výzkumu. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod 
Vladimír Bärtl. 

Představitelé členských zemí diskutovali s podnikateli na téma financování začínajících firem a 
nastavení úspěšného business modelu. Na programu bylo dále jednání k podpoře scale-upů a k otázce 
komercionalizace výsledků výzkumné činnosti. Zástupci České republiky definovali, jaké praktické 
dovednosti z oblasti podnikání by měli vědci mít, pokud chtějí přenést svůj nápad do praxe a uspět v 
globální konkurenci. 

 „Podporujeme český vzdělávací systém, aby naučil budoucí vědce i základní podnikatelské dovednosti, 
které jim uplatnění usnadní,“ uvedl k tomu náměstek Vladimír Bärtl. Dále pan náměstek zdůraznil 
nutnost dodržovat zásadu „Mysli nejprve na malé“. Podnikatelské prostředí v Evropě by mělo být 
příznivé a přehledné i pro začínající podnikatele, kteří na začátku svého podnikání řeší řadu překážek 
od přístupu k financování po administrativní a regulatorní zátěž. 

„Mnoho evropských zemí nemá k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků, čímž mohou trpět i 
start-upy a scale-upy. Snažíme se to napravovat i v rámci aktivit spojených s iniciativou Průmysl 4.0, 
například zavedením duálního vzdělávání nebo lákáním kvalifikovaných pracovníků z vybraných 
třetích zemí,“ uvedl dále na jednání Rady náměstek Vladimír  Bärtl. 

7. 4. 2017 

Ministr	životního	prostředí	se	setkal	s	polským	ministrem	životního	
prostředí.	Jednali	o	kvalitě	ovzduší	či	možném	rozšiřování	dolu	Turów	
Na pozvání českého ministra životního prostředí Richarda Brabce přijel v pátek do Česka ministr 
životního prostředí Polské republiky Jan Szyszko. Oba ministři na pracovní večeři diskutovali o 
klíčových otázkách týkajících se česko-polské spolupráce. Mezi hlavní témata patřila zejména kvalita 
ovzduší s ohledem na kvalitu paliv užívaných pro domácí kotle, dále přeshraniční přenos emisí, 
budoucí možné rozšiřování dolu Turów v souvislosti s poklesem hladin podzemních vod v česko-
polském příhraničí nebo světelné znečištění pocházející ze skleníků v polské Bogatyni. 
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Jedním ze stěžejních témat diskuse ke kvalitě ovzduší byl nový polský legislativní návrh týkající se 
kvality paliv, který aktuálně připravuje polské Ministerstvo energetiky ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí. „Z pohledu České republiky je důležité, aby se na polské straně zakázalo spalování 
nekvalitních paliv v domácnostech. V České republice spalování těchto paliv zakazuje zákon o ochraně 
ovzduší. Cílem naší spolupráce je, aby se požadavky na kvalitu paliv v obou zemích maximálně 
sjednotily,“ uvedl ministr Brabec na pracovním jednání se svým polským protějškem. 

Ministři zároveň diskutovali o problematice hrozby výrazného poklesu podzemní vody v českém 
příhraničí v souvislosti s těžbou hnědého uhlí v dole Turów, kterou Polsko plánuje v budoucnu rozšířit. 
Ministr Brabec informoval svého resortního kolegu, s nímž se pravidelně schází, že pokud by se 
prokázala přímá souvislost úbytku vod s těžbou v Turówě, bude zapotřebí vynaložit značné finanční 
prostředky na zajištění náhradních zdrojů pitné vody pro obyvatele českého příhraničí. Náklady se dle 
předběžných propočtů místních vodárenských společností pohybují v řádu miliard korun.  

V reakci na tyto informace ministr Szyszko slíbil: „Polsko je připraveno přijmout kompenzační 
opatření, jestliže nastanou problémy s nedostatkem vody.“ Ministr Brabec reagoval s tím, že 
nejdůležitější je těmto potížím předejít. „Je zcela zásadní, aby k této situaci vůbec nedošlo, protože 
kompenzace ještě neznamenají vodu pro místní obyvatele.“ 

Souvislost těžby s úbytkem podzemních vod však bude možné s jistotou prokázat až na základě 
dokumentace k záměru rozšíření těžby v Turowě, kterou polská strana České republice předloží v 
tomto roce, a také na základě projektu České geologické služby. „Jeho cílem je zajistit hydrogeologické 
podklady pro jednoznačné určení míry vlivu těžby v Turówě na podzemní i povrchové vody na 
Frýdlantsku a Hrádecku, zmírnit její dopady a specifikovat možná nápravná opatření,“ vysvětluje 
ministr Brabec.  

Ministři se při jednání rovněž dotkli otázky světelného znečištění ze skleníku u polské obce Bogatynia 
poblíž českých hranic. Ministr Brabec svému polskému kolegovi poděkoval za to, že se podařilo do 
desetihektarového skleníku loni instalovat speciální stínící rolety. Díky nim výrazně ubylo světelného 
záření, které obtěžovalo obyvatele podél česko-polské hranice. V poslední době ale bylo zaznamenáno 
několik případů, kdy bylo osvětlení ve skleníku rozsvíceno, aniž by byly rolety zataženy. Polský ministr 
byl o této situaci informován a byl požádán o spolupráci při nápravě situace, která vedle obyvatel ruší 
také živočichy v okolí. 

10. 4. 2017  

Vláda	schválila	pozici	České	republiky	k	vyjednávání	o	vystoupení	Velké	
Británie	z	EU		
Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky pokračuje v přípravách na vyjednávání o vystoupení Velké 
Británie z EU. Vláda dnes na úvod svého jednání schválila pozici, s níž půjde do úvodní části 
vyjednávání o brexitu. Předseda vlády zároveň tento týden ve středu vystoupí v Poslanecké sněmovně s 
projevem, který se bude zabývat právě odchodem Velké Británie z Evropské unie.  

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky pokračuje v důkladných přípravách na vyjednávání o vystoupení 
Velké Británie z EU. Na dnešním jednání schválila pozici, s níž půjde do úvodní části vyjednávání o 
brexitu. 

Předseda vlády zároveň tento týden ve středu vystoupí v Poslanecké sněmovně s projevem, který se 
bude zabývat odchodem Velké Británie z Evropské unie a českou pozicí k vyjednávání. 

Dnes schválená pozice k brexitu rozvíjí dosavadní východiska a reflektuje únorové společné prohlášení 
předsedů parlamentních stran. Zásadní prioritou je především jednotný postup sedmadvacítky. ČR 
rovněž sdílí společný postoj EU, že svobody vnitřního trhu jsou nedělitelné – vláda tedy odmítá 
případné britské snahy vyzobat si jen třešinky z dortu a zbytek nechat. 



 

41 

 

„Česká vláda se v dnes schválené pozici pro vyjednávání o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU 
soustředí na čtyři prioritní a pro naši zemi klíčová témata – volný pohyb osob a práva našich občanů, 
vzájemné obchodní vztahy, finanční vyrovnání a kontinuitu právního řádu,“ uvedl po jednání vlády 
premiér Bohuslav Sobotka. 

V oblasti volného pohybu osob a s tím souvisejících práv občanů žijících ve Velké Británii bude ČR 
usilovat o dojednání takových podmínek, které se budou co nejvíce blížit současné podobě režimu 
vzájemných vztahů. Pro ČR bude klíčové zajistit především kontinuitu práv pro Evropany, kteří v 
současnosti v Británii pracují a pobývají. 

Co se týče finančního vyrovnání, vláda bude prosazovat, aby Velká Británie dostála svým závazkům 
vyplývajícím z Víceletého finančního rámce 2014–2020. Metodika finančního vyrovnání by měla být 
jednoznačná, spravedlivá a nezpochybnitelná. 

V otázce právní kontinuity bude ČR usilovat, aby došlo k dokončení otevřených řízení ve vztahu k 
Velké Británii před Evropským soudním dvorem a aby právo EU, které zůstane ve Spojeném království 
v platnosti po vystoupení, bylo vykládáno konzistentně s EU. 

Velmi důležitou kapitolou ve vyjednáváních o brexitu bude obchod. Vláda chce usilovat o zachování co 
nejužších vzájemných obchodních vztahů a zamezení vzniku překážek tarifního i netarifního 
charakteru. Cílem je vyjednat komplexní dohodu o volném obchodu, která umožní udržet i český 
export do Británie. 

Dnes schválená pozice bude základem pro nadcházející jednání. Za EU bude zmocněna s Brity 
vyjednávat Evropská komise. Ta dostane k těmto jednáním mandát od Evropské rady, která se za tímto 
účelem sejde 29. dubna v Bruselu. Do té doby poběží řada pracovních jednání, která text mandátu pro 
Evropskou komisi připraví. 

11. 4. 2017  

Náměstkyně	Celní	správy	Vendulka	Holá	se	stala	rytířem	Řádu	čestné	legie	
Z rozhodnutí prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda převzala zástupkyně generálního 
ředitele Generálního ředitelství cel plk. Ing. Vendulka Holá Řád čestné legie 10. dubna 2017 na 
Velvyslanectví Francouzské republiky. Stalo se tak za její více než třicetiletou úzkou spolupráci s 
francouzskou celní správou a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice. Osobně jí 
přišli pogratulovat ministr financí Andrej Babiš a náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena 
Schillerová. 

Vendulka Holá je mezi českými nositeli Řádu teprve pátá žena, zároveň první příslušnice českého 
ozbrojeného bezpečnostního sboru. 

Jedenašedesátiletá plukovnice vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu obchodní 
Karlovy univerzity, posléze postgraduální studium Mezinárodní obchod a španělština. K Celní správě 
nastoupila v roce 1979, v roce 1994 se stala vedoucí mezinárodního oddělení Generálního ředitelství 
cel. O čtyři roky později byla ustanovena do funkce náměstkyně generálního ředitele GŘC, v roce 2005 
se pak stala zástupkyní generálního ředitele a ředitelkou odboru mezinárodního a vztahů k veřejnosti 
GŘC. 

Jejími zájmy jsou studium cizích jazyků, historie, cestování a sport, zejména lyžování. 

Od založení Řádu čestné legie v roce 1802 Napoleonem Bonaparte jej získalo kolem dvou stovek 
Čechů. Nejvíce čs. občanů získalo řád v období první republiky, v novodobých dějinách posledních 
pětadvaceti let jich pak bylo pouze pět desítek. Lze vzpomenout např. kardinála Dominika Duku, 
režiséra Miloše Formana, prezidenta Václava Havla, spisovatele Milana Kunderu a Pavla Tigrida, 
fotografa Jana Saudka, nebo zpěvačku a disidentku Martu Kubišovou. 
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11. 4. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	eurokomisařkou	Bieńkowskou	o	vnitřním	trhu	
a	průmyslu		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v úterý 11. dubna setkal s členkou Evropské komise Elżbietou 
Bieńkowskou, která má na starosti vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Hlavním 
tématem jednání byl vnitřní trh, průmyslová politika a srovnání podmínek v odměňování zaměstnanců 
agentur EU v různých členských státech EU.  

Premiér Sobotka a komisařka Bieńkowská diskutovali zejména o dlouhodobé české prioritě v podobě 
vnitřního trhu, kde jsou naplněny všechny čtyři svobody a kde je vyloučeno vytváření nových bariér. 
„Efektivní vnitřní trh je potřeba pro zajištění konvergence v EU. Právě otevřený trh bez bariér je cestou 
ke sbližování životní úrovně a ke snižování mzdových rozdílů. Funkční vnitřní trh je také nejlepší 
prevencí sociálního dumpingu,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. 

Vedle tématu vnitřního trhu dnes premiér Sobotka a komisařka Bieńkowská jednali rovněž o srovnání 
podmínek v odměňování zaměstnanců agentur EU v různých členských státech EU. Důležitým bodem 
jednání s eurokomisařkou Bieńkowskou byla také průmyslová politika. 

Předseda vlády dnes zároveň osobně pozval komisařku Bieńkowskou na konferenci k obraně a 
bezpečnosti, kterou ve spolupráci s Evropskou komisí připravujeme na 9. června v Praze. 

S eurokomisařkou Bieńkowskou jednal premiér naposledy v květnu loňského roku. 

12. 4. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	předsedkyní	Národního	shromáždění	Vietnamu	
Nguyen	Thi	Kim	Ngan	o	rozvoji	vzájemných	vztahů		
Ve středu 12. dubna 2017 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setkal s předsedkyní Národního 
shromáždění Vietnamu Nguyen Thi Kim Ngan. Ve Strakově akademii spolu jednali o dalším rozvoji 
vzájemných vztahů včetně spolupráce v oblasti obchodu a investic, dále ve vzdělávání, bezpečnosti, 
kultuře, vědě a výzkumu nebo také v cestovním ruchu. Věnovali se rovněž tématu vietnamské 
komunity žijící v ČR. 

Premiér Sobotka potvrdil, že Česká republika má zájem o další rozvoj vztahů s Vietnamem, a to jak v 
politické, tak i ekonomické oblasti. V loňském roce dosáhl obrat vzájemného obchodu České republiky 
a Vietnamu více než 912 milionů USD a existuje potenciál pro další růst. Významnou součástí 
ekonomické spolupráce jsou také investice, přičemž české firmy již ve Vietnamu investovaly celkem 90 
milionů USD v rámci 34 projektů. 

Během jednání se předseda vlády zajímal o možnosti zapojení českých firem do modernizace Vietnamu 
a do budování tamější infrastruktury. Napomoci by tomu mohla také vietnamská menšina v ČR, která 
je třetí největší vietnamskou komunitou v celé Evropě. 

Předsedkyně Nguyen Thi Kim Ngan přijela do České republiky na pozvání předsedy Senátu Milana 
Štěcha. Naposledy navštívil Českou republiku před dvěma lety vietnamský prezident Truong Tan Sang, 
tehdy si obě země připomněly 65. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů. 
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18. 4. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	otevřela	v	rámci	pracovní	cesty	v	čínských	
provinciích	dveře	novým	možnostem	pro	Českou	republiku		
Nejen upevnění spolupráce České republiky a Číny v oblasti cestovního ruchu, zavedení nového 
přímého leteckého spojení mezi Prahou a Kchun-mingem, ale i navázaní nových kontaktů s cílem 
přilákat více turistů do České republiky. To je jen krátké ohlédnutí za úspěšnou pracovní cestou 
ministryně Karly Šlechtové s doprovodnou podnikatelskou misí v Číně. 

„Misi považuji za úspěšnou, celá delegace zanechala v Číně velmi dobrý dojem. Setkala jsem se s celou 
řadou osobností nejen ze sféry cestovního ruchu, kterým jsem prezentovala oblasti, které by se mohly 
stát zajímavými turistickými středisky pro čínské návštěvníky v naší zemi. Za opěrný bod považuji 
rozhodně výsledek jednání v provincii Yunnan, díky kterému se již příští rok mohou naši občané těšit 
na novou přímou leteckou linku mezi Prahou a  Kchun-mingem. Čínští turisté tráví v naší zemi pouze 
dva až tři dny, přičemž naší snahou bylo dostat do Česka co nejvíc návštěvníků na co nejdelší dobu 
pobytu. Přímou linku Praha-Kchun-ming by mohli využívat obyvatelé celé oblasti jihovýchodní Asie, 
nebo naopak čeští turisté mířící do těchto zemí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Nejprve vedly kroky ministerské delegace a podnikatelů do města Zhengzhou v provincii Che-nan, 
která má přes sto milionů obyvatel a pro český cestovní ruch tak obrovský potenciál. Zde ministryně 
Karla Šlechtová jednala s viceguvernérem provincie Che-nan Shu Qingem a společně také zahájili 
jedno ze dvou obchodních fór. V provincii Che-nan založila ministryně dobré vztahy již při své první 
návštěvě, na které v loňském roce navázala také návštěva guvernéra této provincie v Praze. Jednání 
probíhala dále například v hlavním městě čínské provincie Henan Zhengzhou a ve městě Kchun-ming 
ležícího v Yunnan provincii. Právě odtud by měla být v příštím roce zprovozněna další, již čtvrtá 
letecká linka mezi Českou republikou a Čínou, fungovat by mohla začít v první polovině příštího roku. 
Provozovat linku by mohly aerolinie China Eastern Yunnan Branch nebo Lucky Airlines, které nově 
nakoupily letouny Boeing 787 Dreamliner pro dálkové spoje. Vlastníkem obou těchto leteckých 
společností je provincie Yunnan, která má téměř padesát milionů obyvatel a je jednou z 
nejnavštěvovanějších provincií jak čínskými turisty, tak zahraničními. 

Ministryně Karla Šlechtová s doprovodnou podnikatelskou misí, která byla složena například ze 
zástupců Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a CzechTourismu, na 
oficiální cestě v Čínské lidové republice jednala především o podpoře rozvíjejícího se čínského trhu a 
utužení vztahů na poli cestovního ruchu mezi oběma zeměmi. V posledních letech totiž dochází k 
výraznému nárůstu příjezdu čínských turistů do České republiky. Zástupci českých společností 
debatovali v rámci podnikatelské mise například o obchodní spolupráci s ortopedickými a 
neurologickými klinikami, o hotelnictví, lázeňství, ale i sklářství či dalších odvětvích průmyslu.  

18. 4. 2017  

Ministr	kultury	se	setkal	s	ministrem	zahraničí	Kapverd		
Zdvořilostní setkání bylo pro obě strany příležitostí k prozkoumání možností spolupráce v oblasti 
kultury mezi oběma zeměmi. 

Ministr Daniel Herman se dnes v podvečerních hodinách setkal s delegací Kapverdské republiky 
vedenou ministrem zahraničních věcí a obrany J.E. Luísem Felipe Tavaresem. Ministra zahraničí 
doprovázel kapverdský velvyslanec v Bruselu J.E. José Filomeno Menteiro a kapverdský honorární 
konzul v České republice p. Vladimír Trkal. 

Předmětem diskuse bylo zjištění možností prohloubení vzájemné spolupráce obou zemí v oblasti 
kultury. Především Pražské Quadrinnale vítá a má zájem o možné zapojení kapverdských umělců a o 
získání informací o divadelním životě na Kapverdách. Ministr zahraničí zmínil i pravidelné aktivity 
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honorárního konzula ČR na Kapverdách p. Valdmira Segreda, který pravidelně pořádá v hlavním 
městě Praia výstavy o České republice. 

Obě strany si také připomněly dlouholetou historii sokolského hnutí v Kapverdské republice. Vzniklo v 
roce 1932 v Mindelu, hlavním městě ostrova Sao Vicente. Sokol měl velký ohlas u místních obyvatel a 
pomohl jim utvářet jejich specifickou identitu. Dodnes je na Kapverdách populárním a činným 
hnutím; v září 2015 byla dokonce v Mindelu odhalena pamětní deska hnutí kapverdských Sokolů. 
Slavnostní ceremonie se tehdy účastnili historik Jan Klíma, starostka České obce sokolské p. Hana 
Moučková a velvyslanec ČR v Portugalsku, J. E. p. Stanislav Kázecký. 

Ministr Herman v této souvislosti připomněl, že Ministerstvo kultury prostřednictvím dotačního 
řízení, vypisovaného Odborem regionální a národnostní kultury MK na podporu neprofesionálních 
uměleckých aktivit, pravidelně podporuje Českou obec sokolskou k uspořádání jejich akce Národní 
přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů. 

19. 4. 2017 

Vláda	schválila	aktivity	MEDEVAC	na	rok	2017:	Prioritou	budou	země	
Blízkého	východu	
Vybudování zdravotnické infrastruktury, vysílání lékařských týmů nebo poskytování darů především v 
zemích Blízkého východu, ale také v Africe, Asii či na Ukrajině, to jsou hlavní aktivity Stálého 
zdravotně humanitárního programu MEDEVAC pro letošní rok. Tyto aktivity pro rok 2017 schválila 
dnes, 19. dubna 2017, na návrh Ministerstva vnitra vláda ČR.   

Cílem zdravotních aktivit programu je zamezit ztrátám na životech, zmírnit utrpení a obnovit základní 
životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí. „Vždy prosazujeme systémové řešení. 
Zdravotní pomoc přímo v místech konfliktů nebo nabídka léčby pro ty, kteří ji nemohou ve vlastní 
zemi získat, je přesně tou pomocí, která má smysl. Také proto poskytneme 4 miliony Kč na obnovu 
zdravotnického zařízení v nově osvobozených částech iráckého Mosulu,“ uvedl ministr vnitra Milan 
Chovanec a dodal, že i v letošním roce budou důležitou součástí programu humanitární evakuace 
zdravotně postižených obyvatel do ČR. 

Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC bude v roce 2017 pracovat s finančním rozpočtem v 
celkové výši 60 mil. Kč. 

MEDEVAC v roce 2016 

V rámci programu MEDEVAC vyjelo v roce 2016 do zahraničí dohromady 15 českých lékařských týmů, 
v rámci kterých čeští lékaři a lékařky uskutečnili 621 odborných operací a vyšetřili více než 800 
pacientů. Program se zaměřoval zejména na region Blízkého východu, konkrétně na Jordánsko, Irák a 
Region iráckého Kurdistánu. 

V rámci programu se v roce 2016 uskutečnily také tři zdravotně humanitární evakuace státních 
příslušníků Ukrajiny a Keni na léčení do ČR, tři odborné stáže zahraničního zdravotnického personálu 
v českých nemocnicích a byly poskytnuty peněžní dary v hodnotě 12,4 mil. Kč na vybavení nemocnic a 
školení lékařů na Ukrajině, v Libanonu, v Iráku a v Regionu iráckého Kurdistánu. V roce 2016 Stálý 
zdravotně humanitární program MEDEVAC realizoval aktivity ve výši 50 815 663 Kč. 

20. 4. 2017  

Ministr kultury se setkal s izraelským velvyslancem  

Daniel Herman dnes v 16 hodin přivítal v Nostickém paláci na Malé Straně velvyslance Státu Izrael, 
J.E. p. Daniela Martina Merona, který svůj úřad v České republice vykonává od února 2017. 
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Setkání bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení, zhodnocení i nastínění dalších 
možností spolupráce v oblasti kultury mezi ČR a Izraelem. 

Obsahem společného jednání byly informace o připravovaném festivalu izraelských filmů v ČR, 
aktuální stav sjednávání Dohody o filmové koprodukci a shrnutí informací o připravovaných 
projektech. 

Ministr Herman v rozhovoru s Jeho Excelencí Meronem zdůraznil, že bilaterální vztahy v oblasti 
kultury mezi ČR a Státem Izrael jsou velmi intenzivní. „Blízké vztahy mezi Čechy a Izraelci se tradičně 
odrážejí v kulturní sféře. Důkazem nadstandardních politických vazeb je mimo jiné existence 
parlamentních skupin přátel Izraele a ČR, které působí jak na půdě Knesetu, tak na půdě Poslanecké 
sněmovny PČR,“ uvedl také ministr kultury. 

V rámci kulturní prezentace jsou v Izraeli a ČR pořádány oběma zastupitelskými úřady četné akce. 
Velvyslanectví Státu Izrael v Praze zajišťuje zastoupení Izraele na knižních veletrzích, filmových, 
hudebních a divadelních festivalech.  Ministerstvo kultury ČR podporuje vybrané projekty v rámci 
Programů spolupráce nebo projekty zaměřené na problematiku vzdělávání o holocaustu. Na české 
straně se této problematice věnuje Památník Terezín, příspěvková organizace MK. Daniel Herman dále 
připomněl, že MK ČR tradičně podporuje klíčový vzájemný projekt Dny Jeruzaléma v Praze a 
recipročně Dny Prahy v Jeruzalémě. 

Naopak izraelská kultura se prezentuje např. na mezinárodním literárním festivalu a knižním veletrhu 
Svět knihy, na MFF v Karlových Varech nebo na Pražském Quadriennale. Úspěšná vzájemná 
spolupráce probíhá  např. s pražskou FAMU, Českou filharmonií i Pražským filharmonickým sborem. 

21. 4. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	generálním	tajemníkem	Rady	Evropy	
Jaglandem	
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka přijal v pátek 21. dubna 2017 ve Strakově akademii delegaci Rady 
Evropy vedenou generálním tajemníkem Thorbjørnem Jaglandem. Tématem jednání byly priority 
České republiky při předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, které ČR převezme po 22 letech 
19. května 2017 na ministerském zasedání v kyperské Nikósii. 

Premiér Sobotka a generální tajemník Jagland jednali zejména o prioritách ČR pro období 
šestiměsíčního předsednictví. Tyto priority budou v nejbližších dnech schvalovány českou vládou a na 
jejich implementaci se bude podílet většina ministerstev. 

„Česká republika se za necelý měsíc ujme předsednictví ve Výboru ministrů, hlavním rozhodovacím 
orgánu Rady Evropy složeného ze 47 ministrů zahraničních věcí. Jedná se o výjimečnou příležitost, 
neboť naše republika přebírá předsednictví v Radě Evropy podruhé ve své historii. Jsem velmi rád, že 
jsem se mohl dnes setkat s generálním tajemníkem Jaglandem a prodiskutovat s ním priority českého 
předsednictví tohoto výboru, jako je ochrana lidských práv, rovnost žen a mužů, demokracie a právní 
stát. Diskutovali jsme také o aktuálních zahraničně-politických otázkách,“ řekl předseda vlády 
Bohuslav Sobotka. 

Výbor ministrů je výkonným orgánem Rady Evropy. Naposledy ČR zastávala předsednictví v tomto 
vrcholném orgánu v r. 1995. Výbor ministrů schvaluje mj. rozpočet organizace, návrhy smluv a 
doporučení a dozírá nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. V současné době 
Výboru ministrů předsedá Kypr. Po ČR převezme v listopadu 2017 předsednictví Dánsko. 

Generální tajemník Thorbjørn Jagland se setkal při návštěvě ČR, která je tradiční návštěvou dané země 
před zahájením předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, s ministrem zahraničních věcí 
Lubomírem Zaorálkem, s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem i s předsedou zahraničního 
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výboru PSP ČR Karlem Schwarzenbergem a se Stálou delegací Parlamentu do Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy. 

21. 4. 2017 

Ministr	spravedlnosti	jednal	s	generálním	tajemníkem	Rady	Evropy	
Jaglandem:	ČR	se	chce	připojit	k	mnohostranným	úmluvám	co	nejdříve	
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se dnes setkal s generálním tajemníkem Rady Evropy 
Thorbjørnem Jaglandem. Jednání se uskutečnilo v kontextu nadcházejícího českého Předsednictví ve 
Výboru ministrů Rady Evropy v průběhu letošního roku. „V předchozích letech se Česká republika 
dostala na nelichotivý seznam zemí, které dosud nepřistoupily k některým významným 
mnohostranným úmluvám Rady Evropy. Tím jsme zbytečně ohrozili svou důvěryhodnost na poli 
lidských práv a boje proti terorismu. Ujistil jsem generálního tajemníka Jaglanda, že mou 
dlouhodobou ambicí je připravit většinu dotčených smluv k podpisu nebo ratifikaci ještě v tomto roce“, 
zdůraznil ministr. Do konce tohoto roku by se Česká republika chtěla připojit k Úmluvě proti 
obchodování s lidskými orgány nebo Úmluvě rady Evropy o prevenci terorismu. 

Ministerstvo spravedlnosti spravuje řadu významných témat, jež si Rada Evropy vytyčila jako své 
priority v oblasti lidských práv, boje proti korupci a nezávislosti soudnictví. Ministr spravedlnosti 
představil generálnímu tajemníkovi Rady Evropy tři akcenty, jimž se hodlá v rámci Předsednictví 
věnovat. Řešení celoevropského problému detence migrujících dětí v rozporu s lidskoprávními 
zárukami se bude věnovat mezinárodní konference na vysoké úrovni v září 2017 v Praze.  

Následovat bude konference, která bude rekapitulovat dodržování protikorupčních závazků členskými 
státy, včetně protikorupčních opatření v České republice, a to zejména ve vztahu ke členům 
Parlamentu, soudcům a státním zástupcům. Již v červnu se v Brně uskuteční mezinárodní konference 
představitelů nejvyšších soudních instancí z evropských zemí, která se bude věnovat otázce závaznosti 
soudních rozhodnutí, včetně autority rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Na okraj jednání 
se oba účastníci věnovali aktuálním problémům právního státu a ochrany lidských práv v Evropě. V 
podmínkách České republiky pak byla zvláště diskutována restriktivní novela zákona o pobytu cizinců, 
která nyní prochází legislativním procesem. 

21. 4. 2017  

Ministr	kultury	přijal	velvyslance	Francie		
Ministr kultury Daniel Herman dnes v 16 hodin přivítal v Nostickém paláci  mimořádného a 
zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky J.E. pana Rolanda Galharagua, kterého 
doprovodila ředitelka Francouzského institutu v Praze paní Isabella Guisnela. 

Předmětem setkání byla vzájemná informace o kulturním dění v obou zemích a diskuse o dalších 
možnostech rozvoje spolupráce mezi Českou republikou a Francouzskou republikou v kulturní oblasti. 

Při jednání se obě strany shodly na tom, že je to právě kultura, která dokáže výrazně posílit a upevnit 
bilaterální vztahy obou zemí, rozvíjející se pozitivním směrem. Při jednání Daniel Herman ocenil 
spolupráci francouzské strany s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo 
kultury. V této souvislosti zmínil Národní galerii v Praze, která v současné době spolupracuje s 
Réunion des Musées Nationaux a s Centre Pompidou na velké retrospektivě Františka Kupky, která se 
bude konat na jaře 2018 v Paříži, na podzim 2018 v Praze a poté v Helsinkách. Daniel Herman ocenil i 
další spolupráci na akcích s Francouzským institutem v Praze, zmínil například Noc filosofie 2016 
nebo výstavu „Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj“, připravenou ve spolupráci s Musée ď Orsay. 

Úspěšné vztahy s Francií má i další příspěvková organizace MK ČR. Je jí Institut umění a divadelní 
ústav (IDU), který nadstandardně spolupracuje s odbornými partnerskými pracovišti, zejména s 
Centre National du Théatre a CNRS (Centre National des Recheches Scientifiques). Vztahy se rozvíjejí 
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též přes mezinárodní Asociaci divadelních kritiků, která je častým hostem přednášek pro české 
studenty odborných škol. 

V závěru dnešního setkání oba představitelé hovořili o nadcházejících oslavách a výročích v ČR v roce 
2018 a případném zapojení Francie, neboť ta si bude v příštím roce připomínat 100 let od konce I. 
světové války. 

26. 4. 2017 

Ministr	zemědělství	navštívil	Zambii	za	účelem	prohloubení	vzájemných	
obchodních	vztahů	
Diskuze o možné spolupráci v sektoru zemědělství a potravinářství, představení projektu vzorových 
farem, jednání s ministry zemědělských resortů v Zambii, informování o dobrých výsledcích 
spolupráce českých a zambijských firem a účast ministra Jurečky a delegace na veletrhu AGRItech 
EXPO Chisamba, to vše je v programu pracovní cesty ministra. Akce má za cíl prohloubit obchodní 
vztahy České republiky se Zambií. Snahou je také otevřít nové exportní možnosti.  

„Jsem rád, že se nám daří rozvíjet historicky pozitivní vztahy mezi Zambií a Českou republikou. V 60. 
– 80. letech 20. století působila v Zambii řada českých firem zaměřených mimo jiné i na vývoz a 
opravu zemědělské techniky, zároveň byla Zambie největším odběratelem traktorů ZETOR v Africe. 
Tuto dlouholetou tradici bychom rádi prohlubovali. Pro budoucí programové období české zahraniční 
rozvojové pomoci jsme zařadili Zambijskou republiku na přední místa,“ řekl ministr zemědělství 
Marian Jurečka. 

Tématem jednání ministra Jurečky s ministryní zemědělství Zambijské republiky paní Dorou Siliyí je 
především snaha o pokračování spolupráce obou zemí. Česká strana má zájem především o rozšíření 
fungujících vztahů v oblasti umělé inseminace a genetiky skotu směrem k dalším oblastem rostlinné a 
živočišné výroby i lesnictví. Cílem cesty je více poznat aktuální problémy, kterým čelí zambijští farmáři, 
aby se mohla zvyšovat efektivita spolupráce. 

Část programu tvoří seznámení zástupců zambijského Ministerstva zemědělství s myšlenkou českých 
vzorových farem. Ministra doprovází i zástupci realizačního týmu projektu, který má za cíl podpořit 
malé a střední zambijské farmáře k efektivnějšímu využívání zdrojů. 

Ve čtvrtek se ministr Jurečka spolu s delegací, kterou tvoří i podnikatelé, zástupci Mendelovy 
univerzity či Velvyslanectví ČR v Zambijské a Zimbabwské republice, zúčastní veletrhu AGRItech 
EXPO Chisamba. Na jedné z nejvýznamnějších zemědělských výstav v Zambii slavnostně otevře český 
stánek. 

Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi nabízí do budoucna řadu příležitostí. Česká republika může 
nabídnout kromě techniky a technologií řadu zemědělských produktů, nápojů a potravin. Také 
zambijské výrobky mohou nalézt místo na českém trhu. 

Po roce 2000 v Zambii výrazně narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou, a to v 
souvislosti s příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a v posledních letech i 
Jihoafrické republiky. Základem zemědělské výroby v zemi je chov hospodářských zvířat, který ve 
venkovských oblastech také nejvíce působí na socio-ekonomický rozvoj obyvatel a může nabídnout 
pracovní příležitosti. Rostlinná výroba se opírá o pěstování kukuřice, cukrové třtiny a manioku. 
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26. 4. 2017 

Ministři	životního	prostředí	EU	na	Maltě	diskutovali	o	adaptaci	na	změnu	
klimatu,	znečištění	oceánů	a	oběhovém	hospodářství	
Ministři životního prostředí států Evropské unie jednali na neformálním zasedání na Maltě o strategii 
adaptace na změnu klimatu v kontextu Pařížské klimatické dohody, o ochraně životního prostředí a 
klimatu v oceánech a také o oběhovém hospodářství a nakládání s plastovým odpadem. Českou 
republiku na Radě zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. 

Ministři evropské osmadvacítky nejprve diskutovali o možnostech, jak přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů v duchu Pařížské klimatické dohody.  

 „Z pohledu České republiky považujeme za podstatný vodní režim a hospodaření s vodou, zaměřit se 
dále musíme na zemědělství a lesnictví či ekosystémové služby,“ uvádí náměstek ministra životního 
prostředí Vladislav Smrž s tím, že pokud jde o roli EU v otázkách přizpůsobení se klimatické změně, je 
jejím úkolem zejména poskytovat státům informační, finanční, metodologickou, ale i politickou 
podporu. „Samotná adaptační opatření by ale měla pro svou specifičnost a podmínky pro každý daný 
stát zůstat v rukou jednotlivých členských zemí,“ dodává náměstek Smrž. Zároveň by uvítal větší 
aktivitu EU v oblasti ochrany půdy. „Půda hraje velmi významnou roli v adaptaci na klimatickou 
změnu, vzhledem ke své schopnosti zadržovat vodu. Například v České republice by měl půdní fond 
udržet 9 miliard kubíku vody, dnes se odhaduje, že je to jen 5 miliard kubíků. Abychom tento tristní 
stav otočili, připravili jsme jednak Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR [1] a 
následně jsme k ní přijali i Národní akční plán [2]. O změnu usilujeme dále dotačními prostředky z 
evropských či národních zdrojů, které směřujeme do hospodaření s vodou a na zadržení vody v krajině. 
Např. tento týden pro občany spustíme zbrusu nový program zaměřený na hospodaření s dešťovou a 
tzv. šedou vodou z domácností. V této pilotní fázi mezi občany rozdělíme 100 mil. korun,“ prozrazuje 
náměstek Smrž. Zmíněnou adaptační strategii česká vláda přijala v říjnu 2015 – tedy ještě před 
klimatickou konferencí v Paříži, která proběhla na přelomu listopadu a prosince 2015. 

Dalším tématem byly oceány, jejich role v souvislosti s klimatickou změnou a také ochrana mořského 
životního prostředí. „Česká republika sice nemá přístup k moři, podnebí ve střední Evropě je ale silně 
ovlivňováno oceánem a jsme pevně přesvědčeni, že oceány sehrávají klíčovou roli v ochraně klimatu,“ 
zdůrazňuje náměstek Smrž. Zvyšování množství skleníkových plynů má ovšem na oceány negativní 
dopady, jako je poškozování korálů či okyselování, čímž se snižuje schopnost oceánů tlumit dopady 
klimatické změny. Proto je důležité omezit emise skleníkových plynů co nejdříve. Pokud jde o možnosti 
energetického využití oceánů, Česká republika pro něj nemá podmínky, uznává ale význam tzv. 
offshore větrných parků pro přechod k nízkouhlíkové energetice. „Obtížnost vyvážení dodávek energie 
z větrných elektráren a spotřeby může však mít i nepříznivé dopady na rozvodné sítě v sousedních 
zemích. Proto by měl být rozvoj obnovitelných zdrojů spojen i s rozvojem těchto sítí, aby se zabránilo 
jejich nestabilitě,“ upozorňuje náměstek Smrž. 

Ministři se v souvislosti s oceány zaměřili také na problém odpadu v mořích a na připravovanou 
strategii pro plasty. Téma bylo zasazeno i do kontextu oběhového hospodářství, které je podle názoru 
České republiky velkou příležitostí k zavádění nových čistějších technologií a k posílení 
konkurenceschopnosti Evropy.  

 „Jsme přesvědčeni, že ke snížení emisí skleníkových plynů významně přispěje mimo jiné i omezení 
skládkování a zákaz skládkování směsných komunálních, recyklovatelných a využitelných odpadů od 
roku 2024, jelikož skládky jsou poměrně velkým zdrojem CO2. Navíc je skládkování hlavní překážkou 
oběhovému hospodářství, kde vůbec nemá místo,“ zdůrazňuje jednu z českých priorit ředitel odboru 
odpadů MŽP Jaromír Manhart. „Česká republika má řadu let efektivně fungující systém sběru 
obalového odpadu z obecních odpadových systémů, kde bylo v roce 2015 dosaženo využití a recyklace v 
úrovni 61,4 %,“ doplňuje ředitel Manhart. 
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Řešení problému nakládání s plasty je přitom zásadní i pro vypořádání se s odpadem v mořích, jehož 
podstatnou a těžko odbouratelnou část tvoří právě plasty. „Problematiku tzv. marine litteringu 
považujeme za jednu z významných globálních výzev pro životní prostředí, proto k snížení dopadů 
plastových odpadů ve vodním prostředí Česká republika přispěje snižováním množství plastových 
odnosných tašek,“ upozorňuje ředitel Manhart. Evropská unie v souladu se závěry z jednání ministrů v 
červnu 2016 navrhuje stanovení kvantitativního cíle pro redukci litteringu v aktuálně projednávaném 
odpadovém balíčku k oběhovému hospodářství. K tomu má Česká republika zatím rezervovaný postoj. 
„V případě budoucí diskuse o kvantitativním cíli považujeme za nezbytné zaměřit se na stanovení 
jasných metod a kritérií pro posuzování jeho plnění. To není jednoduchý úkol, zejména u požadavků 
kladených na vnitrozemské státy,“ vysvětluje Jaromír Manhart, podle něj však mohou k předcházení 
litteringu přispět i země ve vnitrozemí, a to prevencí úniku plastů do řek a do životního prostředí 
celkově. „Za stěžejní považujeme zvyšování povědomí o správném sběru a třídění odpadů a aktivní 
zapojení veřejnosti – příkladem mohou být pravidelně konané úklidové akce, jako iniciativa Ukliďme 
Česko, Ukliďme svět a řada dalších,“ uzavírá ředitel Manhart. 

27. 4. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	Jiří	Havlíček	se	setkal	se	zahraničními	
diplomaty	a	obchodními	rady		
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes zahájil za účasti náměstka ministra průmyslu a 
obchodu Vladimíra Bärtla a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy pravidelné setkání se 
zahraničními diplomaty. 

Ve své úvodní řeči seznámil několik desítek přítomných diplomatů s vynikajícími výsledky českého 
exportu za uplynulý rok, který si udržel tempo růstu a dosáhl opět nového rekordního objemu těsně 
pod hranicí 4 bilionů korun. 

 „Za všechny české firmy a podnikatele, prosím, tlumočte naše poděkování ve vašich zemích. 
Poděkování za korektní a otevřené ekonomické vztahy, za důvěru, kterou přikládáte českým výrobkům, 
službám a technologiím. Díky poptávce a spolupráci se zahraničními partnery je dnes česká ekonomika 
ve vynikající kondici. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie, která se blíží míře 
přirozené nezaměstnanosti. Díky silné poptávce po našem zboží roste i česká konkurenceschopnost, 
technologická excelence a specializace v progresivních oborech s nejvyšší přidanou hodnotou,“ 
poděkoval ministr Jiří Havlíček přítomným diplomatů a obchodní radům. 

Ministr dále uvedl, že Česká republika se v žádném případě nebude ucházet o pozici dodavatele levné 
pracovní síly. Prostřednictvím podpory vědy, výzkumu a spolupráce akademického a komerčního 
sektoru a nastartování konceptu Průmysl 4.0 má Česká republika ambici stát se aktivním a 
inovativním hráčem v procesech současné sílící čtvrté průmyslové revoluce. 

Na závěr svého projevu se ministr krátce vyjádřil i k rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Evropské 
unie. „Chci tlumočit náš plný respekt vůči rozhodnutí britského lidu, které učinil v referendu o setrvání 
Velké Británie v EU. Přesto si dovolím říci, že nás chystaný odchod Velké Británie velmi mrzí, jakkoli 
bude ještě předmětem dlouholetých jednání. Na poli vyjednávání v rámci EU ztrácíme silného a nám 
blízkého partnera, se kterým sdílíme mnoho společných názorů a hodnot,“ uvedl ministr Jiří Havlíček. 

Zároveň dodal, že cílem ministerstva je minimalizovat negativní dopady brexitu na hospodářský růst, 
zachování pracovních míst, zajištění práv našich občanů a férová dohoda o nových vztazích mezi EU a 
Velkou Británií. „Velká Británie je pro nás důležitým obchodním partnerem a i do budoucna učiníme 
maximum možného pro zachování co nejširší hospodářské spolupráce,“ dodal Jiří Havlíček. 

Na závěr setkání se v diskusi zástupci diplomatického sboru zajímali například o pohled České 
republiky na současný vývoj v otázkách dohod o volném obchodě, stav implementace dohody CETA 
nebo otázky technologického vývoje. 
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29. 4. 2017  

EU27	je	jednotná	před	vyjednáváním	s	Velkou	Británií	
Lídři sedmadvaceti členských států v sobotu 29. dubna 2017 v Bruselu na mimořádném summitu 
schválili společnou pozici pro vyjednávání o vystoupení Velké Británie z EU. Odsouhlasený dokument 
plně odpovídá pozici vlády ČR. 

„S evropskými partnery jsme dnes podpořili klíčový dokument, který je základem pro vyjednávání 
s Velkou Británií. Jeho rychlé schválení potvrzuje jednotu EU27 a ukazuje, že jsme na brexit dobře 
připraveni. Jsem velmi rád, že schválené pokyny pro Evropskou komisi obsahují všechny priority, 
které česká vláda prosazovala,“ uvedl po jednání český premiér Bohuslav Sobotka. 

Evropská sedmadvacítka se jednomyslně shodla na základních principech pro jednání s Velkou 
Británií. Patří k nim jednota EU27, nedělitelnost čtyř svobod – tedy svobody pohybu osob, zboží, 
kapitálu a služeb – a zásada „nic není dojednáno, dokud není dojednáno vše“. Lídři dnes potvrdili 
jasnou posloupnost připravovaných jednání s Velkou Británií. Nejprve musí být dohodnuty podmínky 
vystoupení. Až ve druhé fázi bude možné přistoupit k vyjednávání rámce budoucích vztahů mezi EU a 
Velkou Británií. Evropská rada bude posuzovat dosažený pokrok a rozhodovat o dalších fázích jednání. 
Zásadní roli v procesu brexitu budou mít členské státy, které budou průběžně aktualizovat mandát 
Evropské komise. 

Dnes přijatý dokument, podle kterého bude Evropská komise postupovat v rozhovorech s Velkou 
Británií, obsahuje všechny české priority. Jedná se o volný pohyb osob a zachování práv občanů ČR, 
kteří již v Británii legálně žijí a pracují. Dále jde o finanční vyrovnání, kdy Velká Británie musí dostát 
všem svým závazkům vyplývajícím z členství v EU zejména z Víceletého finančního rámce. Třetí 
prioritou je dojednání nové dohody týkající se vzájemných vztahů, která umožní zachování co 
nejužších obchodních vztahů stejně jako pokračování spolupráce s Velkou Británií v oblasti 
bezpečnostní a zahraniční politiky. 

Na okraj mimořádné Evropské rady dnes český premiér informoval předsedy Evropské rady a 
Evropské komise o zájmu ČR kandidovat na umístění unijní bankovní agentury EBA do Prahy. 
Agentura musí být přesunuta z Londýna do některé ze zemí Unie a Česká republika jako země s 
rozvinutou infrastrukturou, stabilním bankovnictvím a polohou v srdci Evropy je vhodným 
kandidátem na její umístění. 

Květen	2017	
2. 5. 2017 

MPO	podpořilo	proexportní	projekty	na	veletrhu	v	Černé	Hoře	
Ve dnech 19. a 20. dubna 2017 se v černohorské Budvě uskutečnilo 4. zasedání společné mezivládní 
komise pro česko-černohorskou hospodářskou spolupráci. 

Letošní jednání bylo zaměřeno na oblasti energetiky, zemědělství, turistiku, dopravu, ochranu 
životního prostředí a finance. Černá Hora představuje pro naše firmy trh s pouhými 600 000 
obyvateli, přesto však zde chceme být přítomni a navazovat na dlouholeté tradice a ekonomické vazby. 

Jak uvedl ve svém projevu vedoucí české delegace náměstek Vladimír Bärtl, česko-černohorské vztahy 
charakterizovali na přelomu 19. a 20. století i projektanti nedaleké cesty z Kotoru do Cetinje či sládci v 
pivovaru v Nikšiči.  Byl to český automobil Laurin a Klement, který si pořídil král Nikola jako své 
osobní vozidlo. A byla to právě firma Laurin a Klement, která již před první světovou získala licenci na 
převoz pošty a cestujících v Černé Hoře. "Dodávám jen, že z firmy Laurin a Klement se vyvinula 
společnost Škoda.  A když vidím venku, kolik Černohorců jezdí ve vozech Škoda Octavia, je mi jasné, že 
tradice, sahající do roku 1910, je živá i dnes, po skoro 120 letech. A i dnes je dovoz osobních 
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automobilů, tedy především vozů Škoda, na prvním místě mezi českými výrobky v Černé Hoře," uvedl 
náměstek ministra Vladimír Bärtl. 

Česká delegace navštívila také český stánek na veletrhu Jadranski Sajam, kde vystavovaly firmy EMCO, 
Lactos, Budějovický Budvar, ProPelety, Frucho (Češki Sladoled), Vinařství Velké Bílovice a Důlní 
strojírenská společnost. Účast českých firem na veletrhu spolupodpořilo MPO dvěma proexportními 
projekty zaměřenými na potravinářství a ekologii. 

3. 5. 2017  

Česká	republika	bude	od	letošního	května	předsedat	Výboru	ministrů	Rady	
Evropy	
Česká republika se 19. května 2017 stane předsedající zemí Výboru ministrů Rady Evropy. Naposledy 
tomuto orgánu předsedala v roce 1995. Předsedou výboru se až do letošního 15. listopadu stane ministr 
zahraničí Lubomír Zaorálek. 

Vláda na dnešním zasedání odsouhlasila základní priority českého předsednictví. Jsou jimi ochrana 
lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám, posilování právního státu, 
podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podpora vzdělávání k 
lidským právům a jazykových dovedností a spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními 
organizacemi. 

Výbor ministrů Rady Evropy, který je jejím výkonným orgánem, tvoří 47 ministrů zahraničních věcí. 
Výbor schvaluje mj. rozpočet organizace, návrhy smluv a doporučení a dozírá nad výkonem rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva. V současné době Výboru ministrů předsedá Kypr. Po ČR převezme 
v listopadu 2017 předsednictví Dánsko. 

Rada Evropy 

Rada Evropy byla založena v květnu 1949 z popudu Winstona Churchilla jako mezivládní evropská 
instituce, jejíž hlavní prioritou je ochrana lidských práv, řešení problémů evropské společnosti, 
upevňování demokratické stability na území Evropy a podpora rozvoje evropské kulturní identity a 
různorodosti. Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva. Obě instituce sídlí ve 
Štrasburku. Česká republika se stala členem RE 30. června 1993. 

3. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	bavorským	ministerským	předsedou	
Seehoferem	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se setkal ve středu 3. května 2017 s ministerským předsedou 
Svobodného státu Bavorsko Horstem Seehoferem. Ve Strakově akademii s ním jednal především o 
posílení dopravní infrastruktury, česko-bavorských ekonomických vztazích i spolupráci v oblasti vědy, 
výzkumu a vzdělávání. Jednání se zúčastnil také vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel 
Bělobrádek.  

Klíčovou prioritou česko-bavorských vztahů zůstává podle premiéra Bohuslava Sobotky otázka 
dopravní infrastruktury, a to jak silniční, tak železniční. Mimo jiné vyzdvihl spolupráci bavorské strany 
ve společném úsilí o zařazení bavorské části železničního spojení z Prahy do Mnichova přes Furth im 
Wald do vyšší kategorie „naléhavé potřeby“ v rámci Spolkového plánu dopravních cest. 

Spolková republika Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky s podílem 
téměř 30 procent na celkovém obratu českého zahraničního obchodu, přičemž v rámci Německa je 
naším největším obchodním partnerem právě Bavorsko. Jeho podíl na celkovém obratu našeho 
zahraničního obchodu se SRN činí 24,2 %. Předseda vlády Bohuslav Sobotka proto s ministerským 
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předsedou Bavorska Seehoferem jednal o dalších investicích a možnostech ekonomické spolupráce 
s důrazem na oblast průmyslu a digitalizace. 

Významná spolupráce probíhá podle premiéra Bohuslava Sobotky ve vědě a výzkumu, kde došlo 
v rámci česko-německého strategického dialogu k navázání intenzivnějších kontaktů mezi českými 
institucemi a německou Fraunhoferovou společností. K dalšímu posunu by mělo dojít se zahájením 
činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury v Řezně, která byla otevřena na konci loňského roku. 

Příkladem velmi úspěšné spolupráce v oblasti kultury byla pak Společná zemská výstava o Karlu IV., 
jejíž bavorskou část zahájili oba státníci v říjnu loňského roku v Norimberku. Německé části 
předcházela česká část výstavy, která vzbudila velký zájem veřejnosti. Premiér Sobotka uvedl, že 
úspěch výstavy dokazuje i vynikající spolupráci českých a bavorských odborných institucí a dobrého 
propojení umění a vědy. 

Zapojení německých spolkových zemí v rámci česko-německého strategického dialogu přikládá Česká 
republika velký význam. V letošním roce si ČR a Německo připomněly také 20. výročí podpisu Česko-
německé deklarace a 25. výročí podpisu česko-slovensko-německé smlouvy, u jehož příležitosti se 
v Berlíně společně sešli spolková kancléřka A. Merkelová, český premiér B. Sobotka a slovenský 
předseda vlády R. Fico. 

Premiér Sobotka se s bavorským ministerským předsedou Seehoferem věnovali také aktuálním 
evropským otázkám, zejména otázkám budoucího směřování Evropské unie a také tématu migrace. 
Celkem šlo už o jejich šesté společné setkání. Naposledy spolu jednali v říjnu 2016 u příležitosti 
zahájení bavorské části česko-bavorské zemské výstavy o Karlovi IV. v Germánském národním muzeu 
v Norimberku. 

3. 5. 2017 

Ministr	životního	prostředí	se	sešel	s	bavorskou	státní	ministryní	životního	
prostředí	a	bavorským	ministrem	zemědělství		
Ministr Brabec se sešel s bavorskou státní ministryní životního prostředí Ulrike Scharf a bavorským 
ministrem zemědělství Helmuthem Brunnerem  

Hlavním tématem jednání mezi ministrem Richardem Brabcem a ministryní Ulrike Scharf byl Národní 
park Šumava v souvislosti s novou podobou zákona o ochraně přírody a krajiny a také výhled péče o 
tento národní park.  

Diskuze se rovněž zaměřila na další společné téma, kterým je druhová ochrana a návrat živočichů do 
volné přírody. Některé z těchto druhů, jako např. vlk obecný, mohou způsobovat hospodářské škody, a 
proto je důležitá výměna zkušeností obou zemí. Konkrétnosti k tomuto tématu projednají na 
nadcházejícím setkání bavorští, sasští a čeští experti na ochranu přírody. 

Obě delegace ocenily velmi úspěšnou projektovou spolupráci NP Šumava a NP Bayerischer Wald 
zahrnující projekty v oblasti biodiverzity, rekultivace krajiny či elektromobility. Bavorská ministryně 
také informovala o přípravě fotografické výstavy s tematikou NP Šumava, která bude otevřena na 
podzim v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Bavorsko v Praze a o Týdnech přátelství plánovaných 
na rok 2023 v Selbu.  

S bavorským ministrem zemědělství a lesnictví Helmutem Brunnerem hovořil ministr Brabec o 
potenciálu budoucí spolupráce podél státní hranice. Společné projekty napomáhají ochraně přírody a 
rozvoji šetrné turistiky v regionu. Česká strana současně informovala o chystaných krocích v rámci NP 
Šumava a o změnách v zákoně o ochraně přírody a krajiny, které mohou Bavorsko zajímat. Oba 
ministři rovněž velmi pozitivně hodnotili přínosnou spolupráci NP Šumava a NP Bayerischer Wald. 
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3. 5. 2017  

Švýcarsko	poskytlo	v	letech	2007	‐	2017	ČR	celkem	2,6	mld.	
Ministerstvo financí ve středu 3. května 2017 uspořádalo v Ostravě v Multifunkční hale Gong 
Závěrečnou konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen „Program“). Cílem konference 
bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Programu švýcarsko-české 
spolupráce, který v letech 2007 – 2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši cca 2,6 mld. Kč. 
Díky tomuto grantu bylo realizováno přibližně 400 projektů v různých oblastech zaměření zahrnujících 
např. dopravní infrastrukturu, péči o seniory, zdraví, boj proti korupcia organizovanému zločinu, 
neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Přes 100 projektů bylo realizováno v 
partnerství se švýcarskými organizacemi. Na konferenci byl zhodnocen celkový přínos Programu a 
prezentovány vybrané oblasti podpory včetně několika konkrétních projektů. 

Konference, které předsedala ředitelka kanceláře ministra financí, Mgr. Milena Hrdinková, se 
zúčastnila paní Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch – státní tajemnice Federálního ministerstva 
hospodářství, vzdělávání a výzkumu, J. E. Markus-Alexander Antonietti, švýcarský velvyslanec v České 
republice, a další představitelé švýcarských institucí - Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti 
(SECO), Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Kanceláře Programu (SCO), 
zodpovědných za realizaci Programu, hejtman Moravskoslezského kraje, pan Ivo Vondrák, a primátor 
Statutárního města Ostrava, pan Tomáš Macura. Mezi více než 200 účastníky konference byli dále 
přítomni zástupci subjektů, které získaly granty z Programu, vybraní švýcarští partneři projektů, 
zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky Programu, a dalších ministerstev a 
organizací, které byly zapojeny do realizace Programu, a dále nestátních neziskových organizací, 
municipalit, regionů, a další. 

3. 5. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	jednal	s	bavorskou	ministryní	hospodářství	o	
vzájemné	spolupráci	a	digitalizaci	průmyslu	
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes jednal s  bavorskou místopředsedkyní vlády a 
ministryni hospodářství, médií, energetiky a technologií Ilse Aignerovou. Při setkání ministryně Ilse 
Aignerová zhodnotila vzájemné česko-bavorské obchodní vztahy a s ministrem Jiřím Havlíčkem 
diskutovala o problematice Průmyslu 4.0, digitalizaci a nových technologiích. 

Spolková republika Německo je naším nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 29,6 % na 
celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. V případě vývozu se jedná o ještě vyšší podíl – celkem 
33 % našeho exportu směřuje právě do Německa. 

Německo se řadí k nejvýznamnějším investorům v České republice. Podle údajů České národní banky 
činí celková hodnota přímých německých investic v ČR více než 18 mld. EUR. To představuje 
šestnáctiprocentní podíl na celkové hodnotě přímých zahraničních investic v ČR. 

"V rámci ekonomické spolupráce se Spolkovou republikou Německo je naším největším obchodním 
partnerem právě Svobodný stát Bavorsko. Jeho podíl na celkovém obratu našeho zahraničního 
obchodu se SRN představuje téměř jednu čtvrtinu. V případě vývozu do SRN činí export českých firem 
do Bavorska téměř třetinu celkového objemu. Je tedy logické, že Bavorsko patří mezi naše nejbližší 
obchodní partnery. Bavorské firmy zároveň patří 

 v celosvětovém měřítku mezi technologicky nejvyspělejší. Jsem proto rád, že jsem mohl s paní 
ministryní hovořit nejen o dalším prohloubení naší vzájemné spolupráce, ale i o digitalizaci, nových 
technologiích a dalších výzvách modernizace našich ekonomik," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček. 

V roce 2016 činil celkový vzájemný obrat zboží mezi ČR a Bavorskem 19,5 mld. EUR, z čehož 
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13,2 mld. EUR tvořil český vývoz do Bavorska a 6,3 mld. EUR náš dovoz z Bavorska. Mezi oběma 
zeměmi se nejvíce obchodují stroje a elektrotechnické výrobky. 

Svobodný stát Bavorsko patří mezi regiony s nejvyšším HDP a zaměřením na produkci s vysokou 
přidanou hodnotou. 

"Velkou inspirací v oblasti digitalizace průmyslu je pro nás právě vývoj v Bavorsku. Uvítáme, pokud ČR 
bude i nadále udržovat kontakty s německou státní správou a průmyslovou základnou, a to včetně 
regionální úrovně. Při setkání s paní ministryní nás proto zajímaly příklady dobré praxe, pokud jde o 
bavorský přístup k digitalizaci ekonomiky, i specifické problémy, kterým v této oblasti Bavorsko čelí. 
Věřím, že vzájemná spolupráce a výměna informací z oblasti Průmyslu 4.0 bude ku prospěchu obou 
stran,“ dodal ministr Jiří Havlíček. 

3. 5. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	řešila	s	bavorskými	ministry	cestu	k	rozvoji	
příhraničí	
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se dnes v odpoledních hodinách postupně sešla s 
bavorskými ministry Markusem Söderem a Helmutem Brunnerem. Na pořadu jednání byla především 
přeshraniční spolupráce a hledání společné cesty k novým projektům pro rozvoj česko-bavorského 
příhraničí.  

 „S bavorskými ministry jsme řešili přínosy přeshraniční spolupráce a některé konkrétní projekty, 
které oživí vzájemnou spolupráci obou zemí. Zároveň jsem vyzdvihla naší podporu koordinačního 
místa zodpovídající za propagaci atraktivit a událostí v České republice a českých regionech v Bavorsku 
a zároveň i těch bavorských u nás,“ uvedla k setkání ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Ministryně Karla Šlechtová se nejprve sešla s ministrem financí Markusem Söderem, s nímž 
diskutovala o aktuálním stavu a úspěchu přeshraniční spolupráce. Řešila se i Přeshraniční studie, díky 
které došlo k prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko a k 
mobilizaci aktérů, kteří mají potenciál realizovat konkrétní projekty spolupráce. 

Následovalo jednání s bavorským ministrem výživy, zemědělství a lesnictví Helmutem Brunnerem, jež 
se neslo v obdobném duchu. Projednávaly se především návrhy ekologického ubytovacího zařízení na 
Falkensteinu, kde bavorská strana hledá pro projekt partnery na české straně, a společný projekt 
„Společné přírodní dědictví – těžiště příhraniční národní parky“. 

4. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	belgickým	premiérem	Michelem	o	evropských	
otázkách	a	posílení	ekonomické	spolupráce		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 4. května 2017 setkal s premiérem Belgického 
království Charlesem Michelem. Tématy jejich jednání ve Strakově akademii byly především aktuální 
evropské otázky, obchodní či vědecká spolupráce a mezinárodní situace. 

Na úvod setkání premiér ocenil vynikající česko-belgické vztahy, především pak hospodářskou a 
vědeckou spolupráci. Belgie je 13. nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Tématem 
jednání bylo také budoucí směřování Evropské unie i o odchod Velké Británie z EU. Věnovali se také 
spolupráci zemí V4 se státy Beneluxu. 

Belgický premiér Michel je na první oficiální návštěvě České republiky. Jde také o jeho první 
bilaterální návštěvu mimo sousední státy v tomto roce. Naposledy navštívil Českou republiku belgický 
premiér Verhofstadt v roce 2004. 
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4. 5. 2017  

Ministr	obrany	jednal	v	Pentagonu	
 Bilaterálním jednáním se svým protějškem Jamesem Mattisem zahájil v úterý 2. května ministr 
obrany Martin Stropnický svou pracovní návštěvu USA. Pro obě země jsou prioritou mise v 
Afghánistánu, Iráku a v neposlední řadě boj s Daesh. Přátelská atmosféra potvrdila dlouhodobé 
spojenectví mezi ČR a USA. 

„Představil jsem náš plán na zvyšování obranných výdajů, což můj protějšek James Mattis přijal 
vstřícně a s povděkem. Shodli jsme se, že Evropa musí nést větší díl nákladů na kolektivní obranu v 
NATO,“ uvedl ministr Martin Stropnický. Ten s americkým ministrem diskutoval i o budoucích 
plánovaných akvizicích v oblasti modernizace armády, kupříkladu plánovaném nákupu nových, 
víceúčelových vrtulníků.  

Ministr se v dalších dnech jako jeden z panelistů zúčastnil mezinárodní bezpečnostní konference 
Interdependency and Resilience, kterou pořádá Velitelství NATO pro transformaci ve virginském 
Norfolku, a navštívil základnu Nebraské národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Armádou ČR. 

8. 5. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	se	v	Nairobi	zúčastnila	řídící	rady	Programu	
OSN	pro	lidská	sídla	
V keňském hlavním městě Nairobi, sídle Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), bylo zahájeno 
týdenní jednání Řídicí rady, které je letos zaměřeno na plnění cílů a vizí obsažených v dokumentu 
„Nová agenda pro města“, schváleném v říjnu 2016 na závěr summitu OSN o bydlení a udržitelném 
rozvoji měst „Habitat III“. Během prvního jednání Řídicí rady vystoupila jménem ČR i ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministryně Šlechtová se také bilaterálně setkala s předsedou Valného 
shromáždění OSN Peterem Thomsonem. 

 „Po úspěšném přijetí řady významných globálních dokumentů OSN v letech 2015 a 2016 - Agenda 
2030, Pařížská dohoda a Nová agenda pro města - nyní nastává ta důležitější fáze – přejit „z papíru do 
života“ a závazky a cíle obsažené v těchto dokumentech začít uvádět v reálný život,“ uvedla ministryně 
Šlechtová a dodala, že „role programu UN-Habitat je v implementaci Nové agendy pro města klíčová, a 
to nejen v rámci „rodiny OSN“, ale i jako iniciátora spolupráce s dalšími mezinárodními subjekty“. 

Ministryně Šlechtová ve svém vystoupení zdůraznila, že by se mělo začít zintenzivněním spolupráce již 
existujících platforem, a jako příklad uvedla zahájení trvalé spolupráce programu UN-Habitat se všemi 
pěti regionálními ekonomickými komisemi OSN. ČR patří do regionu 56 zemí sdružených v Evropské 
hospodářské komisi OSN, která letos slaví 70. výročí své existence; v listopadu tohoto roku se sejdou v 
Ženevě ministři odpovědní za agendu bydlení a rozvoj měst, aby přijali společnou deklaraci. ČR 
připravila návrh textu této deklarace ministrů, který by měl být dojednán v září v Praze. 

9. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	moldavským	premiérem	Filipem	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v úterý 9. května 2017 setkal ve Strakově akademii s premiérem 
Moldavské republiky Pavlem Filipem. Jednali spolu především o ekonomické a rozvojové spolupráci a 
situaci v regionu. Následně se oba premiéři zúčastnili Česko-moldavského podnikatelského fóra na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu.  

Na úvod jednání premiér Bohuslav Sobotka potvrdil, že Česká republika považuje Moldavsko za 
významného partnera v regionu jihovýchodní Evropy. V letošním roce si navíc obě země připomínají 
25. výročí navázání diplomatických styků.  
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Jedním z témat jednání pak bylo posílení vzájemné hospodářské spolupráce. České firmy by se mohly 
zapojit především do projektů zaměřených na modernizaci a hospodářský rozvoj Moldavska. K posílení 
vzájemných podnikatelských vazeb by měla přispět i podnikatelská delegace, která moldavského 
premiéra doprovází.  

Následně předsedové vlád zamířili na Česko-moldavské podnikatelské fórum, kde vystoupili před 
zástupci českých a moldavských podnikatelů. Fóra se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček.  

Premiér Moldavska Pavel Filip přijel do České republiky poté, co český premiér Bohuslav Sobotka 
navštívil Moldavskou republiku v červnu loňského roku. Českou republiku navštívil moldavský 
premiér naposledy v listopadu 2011.  

11. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	se	v	Lucembursku	setkal	s	premiérem,	předsedou	
Poslanecké	sněmovny,	velkovévodou	i	českými	krajany		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil ve středu a ve čtvrtek 10. a 11. května Lucemburské 
velkovévodství. Během pracovní cesty jednal s premiérem Xavierem Bettelem, předsedou Poslanecké 
sněmovny M. Di Bartolomeem, setkal se s českými krajany i velkovévodou Jindřichem Lucemburským. 
Premiér Sobotka rovněž jednal s vedením společnosti SES, která je průkopníkem v kosmických a 
satelitních technologiích, o možné spolupráci s českými firmami. Předseda vlády Sobotka byl po 16 
letech prvním českým premiérem, který Lucembursko v rámci oficiální cesty navštívil.  

Významným tématem jednání předsedů vlád byla hospodářská spolupráce obou zemí a možnosti jejího 
dalšího rozvoje. Lucembursko je pro ČR důležitým partnerem především v oblasti zahraničního 
obchodu a investic. Vzájemný obrat činil v roce 2016 více než 384 miliard eur. Mezi odvětví, ve kterých 
by se spolupráce mohla dále rozvíjet, se řadí například oblast ekologických technologií, obnovitelných 
zdrojů energie či informačních technologií. Velký potenciál pro spolupráci českých a lucemburských 
firem nabízí také oblast kosmických a satelitních technologií.  

Oba premiéři dále jednali o aktuálních evropských otázkách a budoucnosti Evropské unie. Tématem 
diskuse byly nástroje pro řešení migrace, společná bezpečnostní a obranná politika i důsledky odchodu 
Velké Británie z EU. Důležitým tématem byl rovněž připravovaný summit V4 + Benelux, který by se 
měl uskutečnit letos 19. června ve Varšavě. 

Oba premiéři si potvrdili výborné vztahy obou zemí, které jsou propojeny společnou historií. Právě 
letos je to již 95 let od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. 

Druhý den návštěvy Lucemburska: Setkání s předsedou Sněmovny, velkovévodou i českými krajany 

V rámci programu druhého dne pracovní návštěvy Lucemburského velkovévodství se předseda vlády 
Bohuslav Sobotka setkal ve čtvrtek s velkovévodou Jindřichem Lucemburským. Tématem společného 
setkání byla budoucnost Evropské unie, vztahy ČR a Lucemburska či regionální spolupráce ve formátu 
V4 a Benelux. 

Premiér Bohuslav Sobotka s velkovévodou Jindřichem Lucemburským zhodnotili česko-lucemburské 
vztahy, připomněli si minulé setkání v roce 2016 v rámci oslav 700. let od narození Karla IV. a navázali 
na témata diskutovaná během tohoto setkání. 

V dopoledních hodinách předseda vlády uctil památku Jana Palacha položením květin u Palachovy 
pamětní desky v centru města Lucemburk. Následně jednal s předsedou Poslanecké sněmovny Di 
Bartolomeem a členy poslaneckého Výboru prezidentů a členy Výboru pro zahraniční a evropské 
záležitosti, obranu, rozvojovou spolupráci a migraci. Tématem jednání byly zejména budoucnost EU, 
migrace, společná bezpečnostní a obranná politika a mezinárodně politické otázky. 
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Premiér rovněž navštívil Evropskou satelitní společnost. Lucembursko patří mezi velmoci v kosmické a 
satelitní technologii, premiér Sobotka jednal s vedením společnosti o možné spolupráci s českými 
firmami v této oblasti. 

Společně s předsedou vlády Lucemburského velkovévodství Xavierem Bettelem pak zahájili recepci na 
Velvyslanectví ČR v Lucembursku pořádanou v souvislosti s letošním 95. výročím navázání česko-
lucemburských diplomatických vztahů, během které premiér Sobotka udělil medaili Karla Kramáře 
Františku Šedému u příležitosti jeho letošních 90. narozenin za dlouholeté zásluhy při budování a 
stmelování aktivní české komunity v Lucembursku. Český předseda vlády také poděkoval všem 
zástupcům české krajanské komunity za jejich činnost a šíření dobrého jména a kultury naší země v 
zahraničí. 

Na závěr dvoudenní návštěvy navštívil premiér Sobotka katedrálu Notre-Dame, kde uctil památku 
panovníka Jana Lucemburského položením květiny u jeho hrobky. 

11. 5. 2017 

Ministři	obchodu	členských	států	EU	odsouhlasili	návrh	na	změnu	výpočtu	
antidumpingových	cel	
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl vedl delegaci České republiky na dnešním 
zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod. Hlavními diskuzními body byla 
příprava na prosincovou 11. Konferenci ministrů Světové obchodní organizace (WTO) a vývoj v 
jednotlivých jednáních o dohodách o volném obchodu. 

Na začátku jednání ministři schválili kompromisní návrh na změnu základního antidumpingového 
nařízení. Díky tomu je nyní Rada připravena pro trialog s Evropským parlamentem. „Jsem velmi rád, 
že se nám podařilo dosáhnout shody v této důležité problematice. Návrh splňuje naše základní 
požadavky – poskytuje právní jistotu a zajišťuje efektivitu nástrojů na ochranu proti neférových 
obchodním praktikám,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 

Nyní bude pokračovat legislativní proces, který by si ČR přála dokončit co nejdříve. 

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová apelovala na ministry, aby vyjádřili podporu původnímu 
návrhu, kterým mají být přiznány dodatečné autonomní preference (ATMs) pro Ukrajinu. Evropský 
parlament – Výbor pro obchod (INTA) – ve svém hlasování podpořil některé pozměňovací návrhy, 
které omezují rozsah nařízení vynětím vybraných produktů. Náměstek Bärtl potvrdil dlouhotrvající 
podporu ČR původnímu návrhu. 

"Tato opatření jsou užitečným nástrojem pomoci Ukrajině v její obtížné ekonomické situaci a jejich 
přijetí by dalo jasný signál, že Evropská unie svou pomoc myslí vážně. Opatření, jak je původně 
navrhla Evropská komise, pomohou vztahy s Ukrajinou obecně posílit,“ doplnil Vladimír Bärtl. 

V hlavní diskusi měli ministři příležitost vyměnit si názory na přípravu nadcházející 11. Konference 
ministrů WTO v Buenos Aires. Mezi členskými státy převládá skepse z pomalého posunu. 

Ministři se také věnovali aktuálnímu tématu implementace dohod o volném obchodu (FTAs). V dnešní 
době, kdy začínají převažovat negativní nálady ze strany veřejnosti, je tato debata na místě. Ministři se 
shodli na tom, že volný obchod lze obhajovat pouze tehdy, když dohody o volném obchodu přinášejí 
slibované výhody. Analýzy přetrvávajících obchodních překážek a statistiky uvádějící míru využití 
platných dohod pomáhají zjistit, jak můžeme našim exportérům dále pomoci a využívání obchodních 
dohod zjednodušit. 

Na závěr byli ministři informováni o stavu vyjednávání investiční dohody mezi EU a 
Myanmarem/Barmou, jejíž brzké dokončení ČR podporuje vzhledem k tomu, že jde o významnou 
dohodu pro evropské investory, ale bude mít dopad i na ekonomický a sociální rozvoj 
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Myanmaru/Barmy. Komisařka pro obchod také sdělila časový rámec přípravy mandátů pro jednání s 
Chile, Austrálií a Novým Zélandem. 

Ministři diskutovali i o vývoji jednání s uskupením MERCOSUR, Japonskem a Mexikem.  S 
posledními dvěma zmiňovanými zeměmi existuje perspektiva uzavření dohod o volném obchodu ještě 
v letošním roce. 

11. 5. 2017 

Ministr	zemědělství	jednal	v	Brně	se	zahraničními	delegacemi,	chce	
podpořit	vzájemný	obchod	
Sedm zahraničních delegací v průběhu tří dní přivítá ministr zemědělství Marian Jurečka na 
brněnském výstavišti. Pozval je sem při příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat a dalších 
veletrhů, které dnes zahájil. Cílem jednání je prohloubení vzájemného agrárního obchodu. 

„České zemědělské a potravinářské firmy mají velký exportní potenciál, nabízí produkty, které obstojí v 
silné celosvětové konkurenci. Snažíme se hledat cesty, jak jim pomoci na zahraniční trhy. Jednou z 
nich jsou incomingové mise, při nichž mají zahraniční hosté možnost poznat naše výrobce přímo u nás, 
podívat se na jejich výrobní postupy a navázat konkrétní obchodní vazby,“ řekl ministr zemědělství 
Marian Jurečka. 

Již včera se ministr Jurečka setkal s delegací Angoly, dnes bude jednat se zástupci Afghánistánu a 
Francie. Zítra jsou na programu bilaterální jednání s Kyrgyzstánem, Mongolskem, Kazachstánem a 
Kurdistánem. 

Ministr dnes rovněž zahájil Národní výstavu hospodářských zvířat a spolu s ní i Veletrh pro živočišnou 
výrobu ANIMAL TECH, Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO a Národní výstavu 
myslivosti. 

 „Podobné výstavy považuji za velmi důležité. Návštěvníci mají možnost na jednom místě si 
prohlédnout nejlepší hospodářská zvířata a současně poznat nejmodernější technologie pro jejich 
chov. Tyto novinky jsou nesmírně potřebné pro udržení konkurenceschopnosti našeho zemědělství,“ 
uvedl ministr Jurečka. 

Národní výstava hospodářských zvířat je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. 
Koná se každé dva roky. Letos se na veletrhu představí na 200 českých a zahraničních vystavovatelů, k 
vidění budou chovatelské technologie, veterinární a reprodukční technika, krmiva a zemědělské stroje. 
Na Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních se předvede 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, 
koz, prasat a koní. Výstava se těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti, výstavní areál v době 
akce navštíví bezmála 45 tisíc lidí. 

11. 5. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	se	zúčastnila	cesty	prezidenta	do	Číny	a	
pokračovala	v	propagaci	České	republiky	
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes odlétá s panem prezidentem Milošem Zemanem a s 
doprovodnou podnikatelskou misí na oficiální cestu do Čínské lidové republiky. Kromě hlavního města 
Pekingu bude jednat také v Nankingu a Šanghaji. Česká republika touto misí pokračuje v podpoře 
dobře se rozvíjejícího trhu a v utužování vztahů na poli cestovního ruchu mezi oběma zeměmi. 

 „Naším hlavním cílem je navázat na úspěšnou dubnovou podnikatelskou misi v provinciích Henan a 
Junnan,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
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Během květnové cesty, která se uskuteční v termínu 11. – 18. května, paní ministryně vystoupí 14. 
května v Pekingu na konferenci „Belt and Road Forum – High-level dialogue“, která se bude zabývat 
vybudováním Nové hedvábné stezky. Tento ambiciózní čínský plán má posílit vztahy Číny s Evropou. 
17. května Karla Šlechtová také promluví na semináři k cestovnímu ruchu a investicím, jenž proběhne 
v Šanghaji. Tímto navazuje na úspěšná dubnová jednání v provinciích Henan a Junnan zaměřující se 
na další zvýšení počtu příjezdu čínských turistů do naší republiky. 

Paní ministryně bude mít též 15. května bilaterální jednání s ministrem cestovního ruchu z CNTA. 
Kromě výše uvedeného se zúčastní i setkání s panem prezidentem Xi Jinpingem, primátorem Šanghaje 
panem Ying Yongem a s Feng Zhenglinen ze Sino Czech Aviation CAAC Administrator. 

14. 5. 2017 

Ministr	dopravy	na	oficiální	návštěvě	Číny	jednal	s	předsedou	čínského	
úřadu	civilního	letectví		
Praha se postupně stává leteckým uzlem pro spojení mezi Čínou a střední a východní Evropou. 
Potvrdilo to i jednání mezi ministrem dopravy Danem Ťokem s předsedou čínského úřadu civilního 
letectví Feng Čeng-linem. Schůzky se zúčastnil i český prezident Miloš Zeman, který je na návštěvě 
Číny. 

„Je zájem z naší i Čínské strany udělat z Prahy letecký uzel propojující čínské společnosti se střední a 
východní Evropou, proto také byla udělena čínským úřadem pro civilní letectví už čtvrtá licence na 
přímou linku z města Šanghaje s přestupem ve městě Si-an,“ řekl po jednání ministr dopravy Dan Ťok. 
První let by se mohl uskutečnit nejdřív za půl roku. 

V současné dobé provozují letečtí dopravci mezi Českem a Čínou již tři pravidelná přímá letecká 
spojení, a to mezi městy Peking, Šanghaj a Čcheng-tu. Cestující mají v Praze dále možnost využít 
návazné lety do řady evropských destinací, stejně tak cestující z Prahy opačný směrem mají možnost 
využít návazné lety z čínských měst do dalších míst v Číně, Asii či Austrálii. 

Mezi další témata schůzek se zástupci čínského leteckého úřadu CAAC byla spolupráce při výcviku 
pilotů a řídících letového provozu nebo vstup českých výrobců sportovních letadel na čínský trh. 

 „Nabízíme kapacity pro výcvik řídících letového provozu, pilotů a leteckého personálu prostřednictvím 
státního podniku Řízení letového provozu ČR, navíc letecká škola F-Air v Benešově získala v říjnu 2016 
čínské oprávnění výcviku pilotů Sichuan Airlines, který začal v únoru 2017 teoretickou výukou na 
univerzitě v Nan-ťingu, v provincii Ťiang-su a v polovině dubna nastoupila první skupina 14 budoucích 
pilotů,“ dodává ministr dopravy Ťok. 

Další skupina 35 čínských studentů dále nastoupila do intenzivního kurzu anglického jazyka na 
Fakultě dopravní ČVUT v Praze a od září 2017 zahájí studium oboru profesionální pilot. V roce 2019 
(po dvou letech studia) pak nastoupí k praktickému výcviku v F-Air do kurzu průkazu dopravního 
pilota ATPL. 

S předsedou čínského úřadu civilního letectví česká delegace jednala i o certifikaci českého letounu L-
410. Podle čínské strany další vývoj záleží na podpisu smlouvy o bezpečnosti v civilním letectví mezi 
Čínou a Evropskou unií. Podle předsedy čínského úřadu civilního letectví by tato dohoda měla být 
uzavřena do konce roku, následně bude moct začít certifikace stroje na čínský trh. 
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15. 5. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	se	v	Pekingu	setkal	s	ruským	prezidentem	
Putinem	
Prezident Miloš Zeman se dnes v Pekingu sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během 
schůzky, která je naplánována asi na hodinu, by měli mluvit třeba o terorismu nebo o ekonomické 
spolupráci. Prezidenta na jednáni doprovodili jeho kancléř Vratislav Mynář, hlavní šéfporadce Martin 
Nejedlý a ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Za českou stranu se účastní i 
ministr průmyslu Jiří Havlíček. V ruské delegaci je ministr zahraničí Sergej Lavrov. 

Očekává se, že se český prezident bude chtít zmínit také o návštěvě Moskvy, na kterou se chce ještě 
letos vydat. Nedávno řekl, že by s sebou chtěl vzít výstavu o "pokladech Pražského hradu". Tématem 
dnešní schůzky by také měl být mezinárodní boj proti terorismu. 

Český prezident se již několikrát vyslovil proti mezinárodním sankcím, které byly na Rusko uvaleny po 
anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Svůj názor zdůvodňuje tím, že sankce podle něj nikdy 
nefungovaly. Jako příklad uvádí dlouholeté americké sankce proti Kubě. 

16. 5. 2017  

Náměstek	ministra	obrany	J.	Landovský	přijal	ukrajinského	velvyslance	
Náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský dnes přijal 
nového velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise. 

První jednání pana velvyslance na půdě Ministerstva obrany ČR se věnovalo aktuálnímu 
vnitropolitickému vývoji na Ukrajině, některým aspektům mezinárodně-politického dění. Dále také 
spolupráci obou zemí v oblasti ozbrojených sil a přípravě oficiální cesty ministra obrany ČR Marina 
Stropnického na Ukrajinu, která se uskuteční na konci letošního května. 

17. 5. 2017  

Pracovní	skupina	k	brexitu	řešila	první	vyjednávací	směrnici	pro	Barniera	a	
Bílou	knihu	k	budoucnosti	EU	
Ve středu 17. května zasedala ve Strakově akademii již pošesté Pracovní skupina k brexitu a 
budoucnosti EU. Tématy jednání byly výsledky dubnové Evropské rady, vyjednávací směrnice, kterou 
v pondělí schválí Rada pro obecné záležitosti, a další směřování EU. Jednání zástupců ministerstev a 
hospodářských a sociálních partnerů vedl Jan Král, který je pověřen řízením Sekce pro evropské 
záležitosti. 

Pracovní skupina se dnes zabývala výsledky mimořádné Evropské rady, na které v dubnu lídři 27 
členských států schválili pokyny pro unijního vyjednavače brexitu Michela Barniera. Tyto pokyny jsou 
v souladu s dlouhodobou českou pozicí a obsahují důraz na jednotu EU27, nedělitelnost čtyř svobod 
vnitřního trhu, zásadu, že není dojednáno nic, dokud není dojednáno vše, a princip posloupnosti 
jednání. Pokyny rovněž potvrdily klíčovou roli Rady a Evropské rady v určování strategického směru 
vyjednávání a v kontrole jeho průběhu. 

Jan Král informoval členy Pracovní skupiny o tom, že v pondělí 22. května 2017 bude Rada pro obecné 
záležitosti schvalovat první vyjednávací směrnici. Ta poslouží jako detailní mandát Evropské komisi 
pro vyjednávání s Velkou Británií, která prakticky začnou až s novou britskou vládou po volbách 8. 
června 2017. Směrnice obsahuje detailnější pozici pro první fázi jednání o podmínkách vystoupení a 
vychází z pokynů Evropské rady. Její hlavní kapitoly se soustředí na práva občanů, finanční vyrovnání 
a zajištění právní kontinuity a jistoty. 
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Členové Pracovní skupiny se dnes rovněž věnovali tématu budoucího směřování EU, a to v souvislosti 
s Bílou knihou a návaznými dokumenty Evropské komise. Vláda odrazí výsledky diskuse se členy 
Pracovní skupiny během dopracování pozice ČR a bude v konzultacích dál pokračovat ve výborech 
Parlamentu, v rámci tripartity a se zástupci politických stran. Diskuse potvrdila, že důraz musíme klást 
i nadále na zachování jednoty EU27, transparentnost, otevřenost a integritu vnitřního trhu. 

V obdobném duchu bude diskuse pokračovat k dalším souvisejícím dokumentům Evropské komise, 
které navážou na již zveřejněný sociální pilíř a reflexi dopadů globalizace. Na konci května bude 
vydáno sdělení k budoucnosti eurozóny a v červnu k obranné politice a rozpočtu EU. 

Česká vláda se soustředí na diskusi o vystoupení Velké Británie a budoucnosti EU dlouhodobě. Kromě 
pravidelného zasedání Pracovní skupiny diskutuje předseda vlády pozici ČR napříč politickým 
spektrem. S předsedy parlamentních stran přijal v únoru společné prohlášení, z kterého vycházela 
pozice ČR na jednání dubnové Evropské rady.  

17. 5. 2017 

Náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu	v	Kanadě	vede	misi	z	leteckého	
sektoru	
Najít nové partnery, upevnit pozici českých firem v sektoru letectví a zmapovat další možnosti 
spolupráce i ve vědecko-výzkumné oblasti je cílem týdenní podnikatelské a technologické mise. 
Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, svým vystoupením 15. května v Montrealu 
zahájil program jednání s významnými hráči leteckého sektoru v Kanadě, jako jsou Bell Helicopters 
Canada, Bombardier nebo Kanadská vesmírná agentura, a návštěv významných vědeckých pracovišť. 
Kromě dvou seminářů v Montrealu a Torontu a B2B jednání delegace navštíví asi další desítku firem a 
institucí. Proběhnou také jednání se zástupci provinčních vlád. 

Úvodního semináře a následných B2B jednání se účastnilo okolo 20 firem a také zástupci provinčních 
institucí. Delegace v pondělí navštívila společnost Bell Helicopters, kde je přivítala prezidentka firmy 
paní Cynthia Garneau s vedením společnosti. Bell Helicopters také působí v České republice – má zde 
centrum pro finální úpravy vrtulníků pro Evropu, Rusko a Izrael. Svou návštěvu provincie Québec 
zakončí pak delegace setkáním v Kanadské vesmírné agentuře (CSA), kde bude hlavně řeč o 
možnostech spolupráce v rámci evropské agentury ESA a či unijního programu Horizont 2020, a 
návštěvou ve společnosti Bombardier. 
 
Program v Torontu nabídne mimo jiné návštěvu špičkového vědecko-technologického zařízení 
University of Ontario, tzv. klimatického tunelu. Na jeho vývoji se podílel mj. český Výzkumný a 
zkušební letecký ústav. Toto zařízení dokáže simulovat meteorologické, povětrnostní a teplotní 
podmínky, aby otestovalo dopravní prostředky či stavební materiály a konstrukce. Kromě semináře a 
B2B jednání proběhne také návštěva dalšího závodu firmy Bombardier či prezentace delegace ve firmě 
MHI Canada. 
 
Delegací tvoří dále prezident Asociace leteckých výrobců Josef Kašpar, zástupci firem Jihostroj, 5M, 
ERA a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu či zástupci agentury CzechInvest. „Kanadský trh je, 
a to nejen v tomto oboru, náročný. Není zde ale důvod k falešné skromnosti. Některé české firmy a 
instituce zde již uspěly. Věřím, že časem budou naše aktivity na tomto trhu narůstat,“ řekl náměstek 
Vladimír Bärtl. České firmy se podílejí na příklad na vývoji letounu firmy Bombardier CS Series, 
dodávají radary pro letiště v Torontu. „Tato mise rozhodně otevírá dveře u těch největších hráčů. Jsem 
přesvědčen, že budoucí spolupráci také usnadní dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou, tzv. 
CETA,“ dodal Bärtl. Mise byla připravena ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury 
CzechInvest a Zastupitelskými úřady ČR v Ottawě a Torontu. Zahájení se také zúčastnil velvyslanec ČR 
v Kanadě Pavel Hrnčíř a mise byla podpořena v rámci Projektů ekonomické diplomacie (PROPED). 
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18. 5. 2017  

Ministr	obrany	jednal	na	Radě	EU	v	Bruselu	
Dnes v Bruselu zasedala Rada Evropské unie pro zahraniční věci (FAC). Důležitého jednání se 
zúčastnil ministr obrany Martin Stropnický i další ministři obrany členských zemí. 

Zasedání se věnovalo například pokroku při implementaci Globální strategie EU. Diskuse se zaměřila 
především na rozpracování koncepce Stálé strukturované spolupráce, posilování využitelnosti 
Bojových uskupení EU a spolupráci s partnerskými zeměmi.  

Ministři obrany s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem mluvili mimo jiné o možnosti 
dalšího rozvoje spolupráce EU-NATO, a to vzhledem k tomu, že se na příští týden chystá mimořádné 
zasedání nejvyšších představitelů zemí Aliance. Při jednání došlo také na téma spolupráce bezpečnosti 
v oblasti boje proti terorismu.  

Jedním z hlavních témat připravovaného Summitu NATO bude vstup celé Aliance do koalice proti tzv. 
Islámskému státu. „Nepochybně to příští týden bude velké téma. Odhaduji to na tři hlavní bloky. 
Mluvit se bude určitě o financování, to je avizováno už několik měsíců, vstup do koalice proti tzv. 
Islámskému státu bude druhým tématem a lze předpokládat ještě téma spolupráce Aliance a EU na 
poli bezpečnosti,“ komentoval ministr Martin Stropnický jeden z bodů dnešního jednání. 

18. 5. 2017 

Česko‐běloruská	komise	pro	hospodářskou	spolupráci	se	zabývala	
posílením	vzájemných	obchodních	vztahů		
V Praze se ve dnech 16. – 17. května konalo 9. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro 
hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Jedná se o jednu z nejdůležitějších 
platforem pro podporu českých podnikatelů, kteří se zaměřují na vývoz či investice v Bělorusku. 

Hlavním cílem zasedání, kterému za českou stranu předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Jiří Koliba, bylo podpořit a posílit aktivity českých podnikatelů v Bělorusku a rovněž činnost 
běloruských podnikatelů u nás v ČR. Na agendě jednání byly nejen významné projekty realizované 
českými a běloruskými podnikateli, ale i další významná témata vzájemných obchodních vztahů. 

Obě strany se shodly na tom, že nejaktivněji probíhá spolupráce v sektorech energetiky, zemědělství a 
průmyslu, kde se nachází nejvíce společných projektů. Na tyto sektory se soustředilo zasedání 
jednotlivých odborných pracovních skupin. V průběhu zasedání Komise byl věnován významný prostor 
spolupráci ve finanční oblasti, přičemž se jednání neúčastnili pouze zástupci odpovědných 
ministerstev, ale také představitelé ČEB, EGAP, Bělarus Bank a Mezinárodní investiční banky. 

V rámci oficiálního programu běloruská delegace navštívila projekty některých českých společností, 
které jsou v Bělorusku aktivní a mají zájem o prohlubování své činnosti v tomto teritoriu. Jednalo se 
konkrétně o návštěvu pivovarnických a mlékárenských závodů a výrobních kapacit společností 
působících v energetickém sektoru. 

Hlavní výstup zasedání představuje závěrečný protokol podepsaný náměstkem Jiřím Kolibou a jeho 
běloruským protějškem náměstkem ministra zahraničních věcí Jevgenijem Šestakovem, který shrnuje 
klíčové oblasti a možnosti obchodně-ekonomické spolupráce a především návrhy společných projektů. 
Vzhledem k silné pozici běloruského státu v ekonomice země znamená zahrnutí konkrétních projektů 
českých společností do tohoto dokumentu významnou podporu pro jejich aktivity. 

Objem vzájemného obchodu s Běloruskem dlouhodobě rostl až do roku 2012, avšak v posledních 
letech klesá kvůli oslabení místního hospodářství. Přesto zde existují zajímavé možnosti pro české 
podnikatele, o čemž svědčí skutečnost, že v zemi působí více než 120 českých firem. Vzhledem ke 
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komplementaritě našich ekonomik a komparativním výhodám, které mají v Bělorusku naši 
podnikatelé ve srovnání s jejich západoevropskými protějšky, projevují české firmy o běloruský trh 
zájem a dlouhodobě se zde daří realizovat zajímavé projekty. Kromě toho nedávný restart běloruského 
přístupového procesu do WTO pravděpodobně povede k celkové stabilizaci místního podnikatelského 
prostředí. 

Komise byla vytvořena na základě česko-běloruské dohody o hospodářské, průmyslové a vědecko-
technické spolupráci ze dne 22. ledna 2009. Její 10. zasedání proběhne v květnu 2018 v Bělorusku. 

19. 5. 2017 

Česká	republika	se	zúčastnila	konference	OECD	o	udržitelném	městském	
rozvoji		
V Paříži včera skončila konference OECD zaměřená na udržitelný městský rozvoj. Zástupci 
jednotlivých zemí z celého světa během ní diskutovali, jak naplnit cíle a vize obsažené v dokumentu 
„Nová agenda pro města“, schváleném v říjnu 2016 na závěr summitu OSN o bydlení a udržitelném 
rozvoji měst „Habitat III“, ale také Cíle udržitelného rozvoje a rámce ze Sandai, které jsou zaměřené na 
snížení rizika přírodních katastrof. 

Během prvního dne konference vystoupila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, 
která v rámci panelové diskuze informovala o urbánním rozvoji v České republice, konkrétně uplatnění 
integrovaných přístupů v rozvoji měst a prosazování konceptu Smart Cities. Setkala se také s Petrem 
Gandalovičem, stálým představitelem ČR při OECD. I v dalších dnech se zástupci ČR programu 
aktivně zúčastnili, a to v rámci panelové diskuze zaměřené na pozici urbánní politiky v rámci 
strategického rozvoje země a implementaci Zásad urbánní politiky, které představují konkrétní podobu 
urbánní politiky ČR a jsou nyní aktualizovány. 

 „Konference tohoto typu jsou velmi významné. Poskytují možnost sdílení zajímavých zkušeností. Je 
zřejmé, že evropské země už dosáhly takového stupně urbanizace, že nelze očekávat, že by se města 
významně populačně a prostorově zvětšovala – na rozdíl od měst v Asii, Africe či Latinské Americe. 
Výzvou pro města v Evropě je však efektivní řízení jejich rozvoje v souladu s cíli udržitelnosti, k čemuž 
pomáhá strategické a územní plánování, integrované přístupy k rozvoji měst a partnerská spolupráce 
aktérů, kteří se na rozvoji našich měst podílejí“, uvedla náměstkyně ministryně pro řízení sekce 
regionálního rozvoje Klára Dostálová. 

23. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	premiérem	Estonské	republiky	Ratasem	o	
hospodářské	spolupráci	a	evropských	otázkách	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal v úterý 23. května 2017 v Kramářově vile s předsedou vlády 
Estonské republiky Jürim Ratasem. Hlavními tématy jednání byly rozvoj hospodářské spolupráce, 
bezpečnostní a obranná spolupráce, aktuální evropské otázky a priority estonského předsednictví v 
Radě EU. 

Premiér Sobotka ocenil na začátku jednání dobré vzájemné vztahy mezi Českou republikou a 
Estonskem i partnerskou spolupráci obou zemí na multilaterální úrovni. Hlavním tématem setkaní 
pak byly aktuální evropské otázky. Konkrétně premiéři Sobotka a Ratas hovořili o vnitřním trhu, 
budování jednotného digitálního trhu, posilování bezpečnostní a obranné spolupráce v EU, energetice, 
migraci, brexitu a o budoucím směřování EU. Tématem diskuse byly rovněž priority estonského 
předsednictví v Radě EU, které Estonsko převezme na začátku července 2017. 

Při hodnocení vzájemných česko-estonských bilaterálních vztahů premiér Sobotka ocenil především 
probíhající vzájemný obchod, neboť během uplynulých čtyř let vzrostla česko-estonská obchodní 
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výměna o 35 %. Předsedové vlád hovořili během jednání o dalším rozvoji vztahů, například v oblasti 
školství a vědy a výzkumu, a to především v perspektivních oblastech, jako jsou biomedicína, 
biotechnologie či informační a komunikační technologie, v nichž je Estonsko jistě právem označováno 
za jednoho z lídrů. Premiéři hovořili také o pravidelné účasti ČR na střežení vzdušného prostoru 
regionu Pobaltí včetně Estonska v rámci mise NATO. 

Po jednání v Kramářově vile premiéři vystoupili na semináři k tématu volného pohybu dat v EU, který 
se uskutečnil ve Strakově akademii za přítomnosti koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého a 
estonského poradce pro digitální agendu Marguse Mägiho. 

23. 5. 2017  

Předseda	vlády	Sobotka	se	zúčastnil	recepce	u	příležitosti	5.	výročí	vzniku	
saské	kontaktní	kanceláře	v	Praze	
Premiér Bohuslav Sobotka se v úterý 23. května 2017 zúčastnil recepce, která se konala v 
Lichtenštejnském paláci v Praze u příležitosti 5. výročí vzniku Kontaktní kanceláře Svobodného státu 
Sasko v Praze. Saská vláda v čele s ministerským předsedou Stanislawem Tillichem přijela při této 
příležitosti do Prahy na své první výjezdní zasedání v České republice.  

Premiér Bohuslav Sobotka na recepci ocenil dlouhodobě dobré vztahy mezi Českou republikou a 
Saskem, k nimž přispívá také činnost kontaktní kanceláře. 

Sasko je pro ČR mj. také významným obchodním partnerem, a to zejména v oblasti strojírenství, 
energetiky a těžebního průmyslu. Mezi německými spolkovými zeměmi je na páté pozici v obratu 
vzájemného obchodu s ČR. 

Premiéři ČR a Saska dnes rovněž jednali o projektu rychlého železničního spojení mezi Drážďanami a 
Prahou, které je dopravní prioritou obou vlád. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zdůraznil rovněž úspěšnou vzájemnou spolupráci policejních sborů, 
které se v blízkosti hranic zaměřují na potírání drogové a majetkové kriminality a vyšetřování krádeží 
aut. 

S ministerským předsedou Stanislawem Tillichem jednal premiér Bohuslav Sobotka naposledy v únoru 
2017, kdy saský ministerský předseda navštívil Prahu. 

23. 5. 2017 

Česká	republika	hostila	12.	Evropské	jaderné	fórum.	Premiéři	České	
republiky	a	Slovenska	se	jednoznačně	přihlásili	k	rozvoji	jaderné	
energetiky	
Organizátorem dvanáctého plenárního zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF), které se 
uskutečnilo ve dnech 22. a 23. května v Praze, byla společně s Evropskou komisí Česká republika. Jeho 
aktivními účastníky dnes byli společně s evropskými energetickými experty, představiteli vlád, 
Evropské komise, Evropského parlamentu, dalších evropských institucí a neziskových organizací 
premiér Bohuslav Sobotka, premiér Slovenské republiky Robet Fico, evropský komisař pro energetiku 
a klimatické změny Miguel Arias Cañete, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a slovenský ministr 
hospodářství Peter Žiga. 

Mezi hlavní témata prvního pracovního dne patřilo šedesáté výročí organizace Evropského 
společenství pro atomovou energii EURATOM, založeného roku 1957 v Římě. Úterní jednání zahájili 
premiéři ČR a SR, kteří hovořili o nutnosti i nadále rozvíjet jadernou energetiku v Evropě. 
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Jak uvedl premiér Bohuslav Sobotka, vláda se schválením Státní energetické koncepce přihlásila 
k dalšímu využívání a rozvoji jaderné energetiky do budoucna. „Česká republika je již jen malý krok od 
ratifikace Pařížské dohody, po které se připojí k ostatním členům EU a celosvětově bezmála 150 zemím 
světa, které se zavázaly učinit kroky k tomu, abychom zpomalili růst průměrné teploty naší planety. 
Tento závazek a také mnohé další závazky budou vyžadovat rovný přístup ke všem nízkoemisním 
zdrojům energie a jejich maximální zapojení. Tady vidím jadernou energii jako nástroj, který nám 
zásadním způsobem pomůže tyto závazky naplnit.,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. 

Slovenský premiér Robert Fico hovořil o společném postoji české a slovenské vlády k jaderné 
energetice jako pilíři energetické bezpečnosti státu. „Jádro nemá pro země jako je Slovensko pro příští 
desetiletí alternativu, která by ho mohla rovnocenně nahradit,“ uvedl premiér Robert Fico. 

Slovensko, které je na dovozu energetických surovin závislá podobně jako ČR, dnes vyrábí asi 55 % své 
produkce elektrické energie právě v jaderných elektrárnách. Premiér Fico též připomněl, že letos 
uplyne šedesát let od vzniku podniku Jaderná elektrárna Bohunice. Vloni slovenská strana dokončila 
proces EIA na výstavbu nové jaderné elektrárny v prostoru první česko-slovenské jaderné elektrárny 
v Jaslovských Bohunicích. 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček v rámci diskuse mimo jiné připomněl potřebu vyřešit 
problém s bezpečným ukládáním radioaktivních odpadů. “Toto téma považuji za nesmírně důležité. Po 
několik let se snažíme transparentně a ve spolupráci s obcemi a iniciativami hledat optimální lokalitu 
pro vybudování bezpečného úložiště pro vyhořelý jaderný odpad. S plány na výstavbu nových 
jaderných zdrojů se tlak na vyřešení této otázky stává ještě výraznějším. Pracujeme proto na 
legislativním zakotvení větší role samosprávy v celém rozhodovacím procesu výběru lokalit,“ uvedl 
ministr Jiří Havlíček. 

Pracovními tématy druhého dne byla problematika bezpečného ukládání radioaktivního odpadu, tedy 
tématu, které v současnosti ČR v souvislosti s přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného 
paliva intenzivně řeší. Dalším diskusním tématem druhé dne Evropského jaderného fóra byla otázka 
standardizačního potenciálu v dodavatelských řetězcích jaderných elektráren. 

23.5.2017   

Státní	tajemník	Ministerstva	školství	se	zúčastnil	Rady	pro	vzdělávání	v	
Bruselu	
Ve dnech 22. - 23. 5. 2017 se v Bruselu uskutečnilo pravidelné zasedání Rady Evropské unie pro 
vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na jednání zastupoval 
státní tajemník Jindřich Fryč. Hlavními tématy diskuze bylo 30. výročí programu Erasmus, jeho přínos 
pro posílení mobility a vzdělávání mladých lidí a jeho další vývoj, téma přizpůsobení se změnám v 
chování mladých lidí v souvislosti s technologickým rozvojem a také otázky jak zlepšit a zmodernizovat 
vzdělávací systém.  

Ministři zdůraznili potřebu naslouchat žákům a studentům, dát jim dostatek relevantních informací, 
na jejichž základě mohou studenti přijímat reálná a kvalifikovaná rozhodnutí. Ministři prezentovali 
příklady z národní praxe, jakým způsobem zapojují žáky a studenty do dialogu s politiky. „ČR 
vypracovala metodiku vzdělávacích aktivit, ve kterých je kladen důraz na schopnost kritického myšlení 
a formování vlastních hodnot a postojů na základě práce s fakty a schopnosti logické argumentace“, 
uvedl ve svém vystoupení státní tajemník Fryč. 
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23. 5. 2017 

Čínský	ministr	pro	sociální	zabezpečení	jednal	na	MPSV,	s	ministryní	práce	
podepsal	memorandum	
Ministryně práce Michaela Marksová a čínský ministr pro lidské zdroje a sociální zabezpečení Yin 
Weimin podepsali „Memorandum o porozumění“. Čínská delegace jednala na MPSV o spolupráci v 
oblasti práce a sociálních věcí, hovořilo se i o politice zaměstnanosti, sociálním pojištění a sociálních 
dávkách. 

„V dnešním globalizovaném světě je výměna zkušeností a názorů velice důležitá. V oblasti práce a 
sociálních věcí to platí dvojnásob. Proto vítám, že jsme s panem ministrem podepsali memorandum, 
které bude novým základem pro naši další spolupráci,“ uvedla ministryně Marksová. 

Kromě samotné bilaterální výměny mezi ministerstvy je další platformou pro výměnu zkušeností v 
oblasti sociálního zabezpečení i práce současný projekt mezi EU a Čínou tzv. „Reforma sociální 
ochrany“. Číňané mají zájem o zkušenosti ČR v oblasti sociálních dávkových systémů, nověji také na 
poli zaměstnanosti. Během projektu Prahu navštívily tři delegace z Číny a experti MPSV se také účastní 
dalších aktivit. 

Významnou součástí spolupráce jsou i jednání o smlouvě o sociálním zabezpečení. Smlouva bude 
důležitým impulsem pro prohloubení ekonomické spolupráce mezi ČR a Čínou. Čínská delegace 
rovněž navštívila ústředí České správy sociálního zabezpečení a prohlédla si tamější historickou 
strojovou evidenci a klientské centrum. 

23. 5. 2017  

Ministr	kultury	dnes	za	ČR	převzal	předsednictví	ve	Výboru	ministrů	RE		
Česká republika se ujala předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, které trvá do 15. listopadu 
2017. 

Daniel Herman se dnes sešel s generálním tajemníkem Rady Evropy panem Thorbjørnem Jaglandem a 
na náměstí Broglie ve Štrasburku se zúčastnil slavnostního ceremoniálu předání předsednictví. Ve 
svém projevu ministr Herman zdůraznil, že ČR bude usilovat o další podporu a posílení lidskoprávních 
mechanismů v čele s evropským soudem pro lidská práva. 

 „Demokracie, lidská práva a právní stát jsou konstanty, při jejichž prosazování chce Česká republika 
navázat na předchozí úspěšná předsednictví v Radě Evropy. Zásadním tématem z pohledu českého 
předsednictví je proto genderová rovnost, odstraňování diskriminace a zajištění práv osob patřících k 
zranitelným či znevýhodněným skupinám, jako jsou národnostní či etnické menšiny nebo dětští 
migranti. České předsednictví se dále bude věnovat podpoře demokracie na místní i regionální úrovni, 
podpoře reforem ve veřejné správě a podpoře vzdělávání v oblasti dodržování základních principů 
lidskoprávní problematiky; budeme též podporovat edukaci v oblasti jazykových dovedností.  Jako 
ministr kultury chci rovněž zdůraznit úzkou spolupráci Rady Evropy a EU při přípravě Evropského 
roku kulturního dědictví 2018.“ 

Rada Evropy je organizace založená na mezivládní spolupráci 47 členů - všech evropských států kromě 
Běloruska. Jejím mandátem je podpora lidských práv, demokracie a právního státu. Jde o organizaci 
ustavenou v roce 1949 se sídlem ve Štrasburku, která funguje zcela nezávisle na Evropské unii. Pod 
Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva, dohlížející na plnění Evropské úmluvy o lidských 
právech. Předsednictví rotuje abecedně podle anglických názvů zemí. Po České republice převezme 
předsednickou roli Dánsko. Předchozí předsednictví Česká republika zastávala před 22 lety v roce 
1995. 
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Slavnostnímu ceremoniálu předání předsednictví předcházelo zahájení výstavy  Charta 77 Hnutí za 
lidská práva, která je jednou z hlavních kulturních doprovodných akcí k českému předsednictví. 

 „Scházíme se zde u příležitosti zahájení výstavy o Chartě 77 v roce jejího 40letého výročí. Současně v 
době, kdy Česká republika již po druhé přebírá předsednictví panevropského symbolu ochrany i 
propagace lidských a občanských práv a demokracie.  Činnost Charty 77 a její dopad na společnost 
významným způsobem podpořily projevy mezinárodní solidarity a aktivity československých exulantů 
v západních zemích. Rada Evropy byla pro Československo před 30 lety zapovězenou rajskou 
zahradou. Nyní máme to privilegium sdílet ji s ostatními evropskými státy a společně se zasahovat o 
ochranu jejích hodnot,“ uvedl Daniel Herman 

24. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	uctil	u	britské	ambasády	v	Praze	památku	obětí	útoku	v	
Manchesteru	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka uctil ve středu 24. května 2017 u britské ambasády v Praze 
zapálením svíčky a položením květiny památku obětí útoku v Manchesteru. Následně vyjádřil soustrast 
a podporu velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Jan Thompsonové a 
zapsal se do kondolenční knihy. 

Již včera odeslal premiér Sobotka kondolenční dopis předsedkyni vlády Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska Therese Mayové, ve kterém útok v Manchesteru odsoudil. 

24. 5. 2017  

Náměstkyně	ministra	kultury	se	zúčastnila	zasedání	Rady	pro	vzdělávání,	
mládež,	kulturu	a	sport	v	části	kultura	a	audiovize		
23. května 2017 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 
v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila delegace ČR vedená náměstkyní ministra kultury 
JUDr. Petrou Smolíkovou. 

Jednání předsedal Dr. Owen Bonnici, ministr pro spravedlnost, kulturu a místní správu Malty. 
Evropskou komisi zastupoval v části audiovize komisař Andrus Ansip, v části kultura komisař Tibor 
Navracsics. Projednávání závěrů Rady o strategickém přístupu k mezinárodním kulturním vztahům se 
zúčastnila vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku a bezpečnost Federica Mogherini. 

V legislativní části byl přijat po rozsáhlé diskuzi obecný přístup k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na 
měnící se situaci na trhu. Návrh směrnice bude nyní projednáván v rámci trialogu s Evropskou komisí 
a Evropským Parlamentem. 

Rada následně jednomyslně schválila návrh závěrů Rady o strategickém přístupu EU k mezinárodním 
kulturním vztahům. Evropská komise uvítala ustavení skupiny přátel předsednictví, která bude 
působit jako průřezová platforma pro vypracování integrovaného a komplexního strategického 
přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům, jenž se zaměří na synergie ve všech příslušných 
oblastech politiky při plném dodržování zásady subsidiarity. 

V bodu Různé informovala německá delegace o boji proti nelegálnímu obchodování s kulturními 
statky, italská delegace navrhla ustavit program na podporu mobility mladých lidí z oblasti kultury v 
rámci programu Erasmus+. Řecko a Rumunsko informovaly o svých Evropských hlavních městech 
kultury v roce 2021. Komise na žádost Španělska informovala o účinném a vyváženém systému 
vymáhání práva při porušování autorských práv v audiovizuálním a kulturním odvětví v komerčním 
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měřítku v kontextu střednědobého přezkumu Strategie pro jednotný digitální trh. Rada vzala všechny 
tyto informace na vědomí. Na závěr představilo Estonsko priority svého nadcházejícího předsednictví v 
oblasti kultury a audiovize v 2. pololetí 2017. 

25. 5. 2017  

Náměstek	ministra	obrany	T.	Kuchta	rozvíjel	spolupráci	v	Burkině	Faso	a	
Nigeru	
Ve čtvrtek skončila čtyřdenní návštěva Tomáše Kuchty, náměstka ministra obrany pro řízení sekce 
průmyslové spolupráce a řízení organizací, v západoafrických zemích Burkina Faso a Nigeru. Cesta 
byla vyvrcholením několikaleté snahy rozvinout obrannou, vojenskou a obranně-průmyslovou 
spolupráci s těmito zeměmi. 

V delegaci, kterou vedl náměstek ministra obrany společně s prvním náměstkem ministra zahraničních 
věcí Lukášem Kauckým, byl přítomen také zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor 
Jaroslav Kocián a velvyslanci akreditovaní pro obě země paní Dita Fuchsová a pan Pavel Mikeš.  

V Burkině Faso byla v rámci projektu podpory ekonomické diplomacie otevřena výstava českých firem 
obranného průmyslu pod názvem WestAfrica Defense-SecurityExhibition, kterou finančně podpořilo 
také Ministerstvo obrany a zúčastnilo se jí také několik důležitých partnerů z oblasti střední a západní 
Afriky. Současně se uskutečnila i bezpečnostní konference, na níž nechyběly špičky ozbrojených sil, 
resortu obrany Burkiny Faso a v rámci které generálmajor Jaroslav Kocián prezentoval schopnosti 
české armády.  

Česká delegace jednala s ministrem pro vnitřní bezpečnost, ministrem obrany, náčelníkem 
generálního štábu, ale také s předsedou Národního shromáždění, který v červnu navštíví Českou 
republiku. Návštěvu završilo přijetí u prezidenta země. Ten si mimo jiné velice váží české snahy o 
rozvoj bilaterální relace.  

V Nigeru pak česká delegace jednala s ministrem obrany, náčelníkem generálního štábu a velitelem 
vzdušných sil. Vyvrcholením návštěvy pak byl podpis memoranda o spolupráci v oblasti obrany. 
Jednalo se o historický moment a významnou událost, která umožní dále prohloubit a rozvíjet vztahy v 
celé řadě oblastí včetně vzdělávání a obranného průmyslu.  

Představitelé Burkiny Faso i Nigeru vyzdvihli přátelský přístup České republiky, zdůraznili partnerský 
aspekt celého vztahu a absenci velmocenských ambic. Zástupci České republiky pak mimo jiné ocenili 
přínos obou zemí v rámci udržování regionální stability, boje proti terorismu a pašování lidí a drog. 

28. 5. 2017  

Předseda	vlády	Bohuslav	Sobotka	jednal	s	předsedou	Evropské	rady	
Donaldem	Tuskem	o	budoucnosti	EU	
Na okraj mezinárodního fóra Globsec v Bratislavě se premiér Bohuslav Sobotka setkal v neděli 28. 
května 2017 s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. Jednal s ním o budoucnosti Evropské unie 
a přípravě červnové Evropské rady. 

Tématy setkání byl také odchod Velké Británie z EU a potřeba udržení jednoty členských států. 
Zachování jednoty a soudržnosti sedmadvacítky je podle premiéra Bohuslava Sobotky prioritou, pokud 
jde o budoucí směřování Unie. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zdůraznil také to, že je potřeba se vyhnout rozdělení Unie na jádro a 
periferii. V otázce obrany vyzdvihl nutnost ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. 
Prohloubení obranné spolupráce bude také tématem bezpečnostní konference DESOCP, která se 
uskuteční 9. června v Praze. 
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Dalším tématem jednání bylo odstraňování překážek na vnitřním trhu a příprava červnové Evropské 
rady. 

28. 5. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	se	zúčastnil	bezpečnostního	fóra	Globsec:	Potřebujeme	
jednotnou	EU,	která	zajistí	prosperitu	a	bezpečnost		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v neděli 28. května 2017 na mezinárodním bezpečnostním 
fóru Globsec v Bratislavě. Spolu se slovenským premiérem Robertem Ficem a předsedou Evropské 
rady Donaldem Tuskem diskutoval na téma European (Dis)Union?. Před panelem se také setkal s 
předsedou Evropské rady Tuskem, se kterým mluvil mimo jiné o budoucnosti Evropské unie.  

Premiér Bohuslav Sobotka na konferenci zdůraznil, že Evropská unie čelí v posledních letech řadě 
složitých situací a je důležité nyní udržet evropskou jednotu a důvěru mezi členy Unie. Velmi důležitá 
je podle něj také důvěra lidí v instituce a jejich fungování, důvěra v Evropu a v evropskou integraci. 

Unie by měla být podle předsedy české vlády Bohuslava Sobotky aktivní tam, kde nemohou konat 
jednotlivé členské státy. Jde především o prosperitu a garanci životního standardu občanům a zajištění 
bezpečnosti. 

Letošní ročník třídenního mezinárodního fóra Globsec je zaměřen na otázky transatlantické 
spolupráce, kritické situace na Středním východě a na boj proti terorismu. Zúčastnil se ho také 
slovenský prezident Andrej Kiska, polský prezident Andrzej Duda, předseda Evropské rady Donald 
Tusk, slovenský premiér Robert Fico či předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel.  

29. 5. 2017  

Ministr	obrany	se	při	pracovní	návštěvě	Ukrajiny	setkal	se	svým	protějškem	
Ministr obrany Martin Stropnický se dnes v Kyjevě setkal se svým ukrajinským kolegou Stěpanem 
Poltorakem. Hlavním tématem jednání byla situace na východě země. 

Podle ministra Poltoraka Rusko porušuje dohody z Minsku. Na Ukrajinu dováží těžkou techniku a 
situaci se nesnaží řešit mírovou cestou.  

Ukrajina podle ukrajinského ministra pokračuje v reformách svých ozbrojených sil, a to především ve 
spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Ministr Stropnický ocenil schopnost Ukrajiny reformovat 
ozbrojené síly během válečného konfliktu a připomněl, že přímo v Kyjevě působí ve Styčné kanceláři 
NATO i čtyři čeští experti. Kancelář byla zřízena pro koordinaci a posilování praktické spolupráce 
Aliance a Ukrajiny.  

„Česko podporuje evropské a euroatlantické směřování země. Suverénní, nezávislá a stabilní 
demokratická Ukrajina je klíčová pro bezpečnost v euroatlantickém regionu,“ popisuje Martin 
Stropnický. Tato ujištění jsou také součástí společné deklarace, kterou ministři na závěr svého setkání 
podepsali.  

„Kromě toho jsem svého kolegu informoval o tom, že jsme změnili systém udělování licencí pro vývoz 
vojenského materiálu na Ukrajinu. Žádosti budou nově posuzovány standardním postupem jako v 
každém jiném případě,“ doplňuje ministr Stropnický. Zohledněna tak podle něj bude legitimní potřeba 
Ukrajiny udržet stávající kapacity ozbrojených a bezpečnostních sil jako jednoho z pilířů národní 
suverenity.  

Svému protějšku nabídl také možnost léčení a rehabilitace zraněných ukrajinských vojáků v Česku, 
kterou schválila Vláda ČR.  
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Ministr Stropnický se během své návštěvy v Kyjevě poklonil památce ukrajinských vojáků, kteří 
zahynuli během bojů na východě země. Na Sofijském náměstí pak položil kytici u pamětní desky, která 
připomíná slavnostní přísahu České družiny. Ta se v ukrajinském hlavním městě uskutečnila 28. září 
1914. O měsíc později už Češi mířili na frontu. 

29. 5. 2017 

Náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu	se	zúčastnil	Rady	pro	
konkurenceschopnost	v	Bruselu	
V Bruselu se v pondělí 29. května 2017 uskutečnilo jednání Rady EU pro konkurenceschopnost, na 
kterém ČR zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Ministři schválili obecný 
přístup k návrhu nařízení o typovém schvalování motorových vozidel a také pozici Rady k návrhu 
směrnice o testu přiměřenosti a k návrhu tzv. notifikační směrnice v oblasti služeb (a umožnili tak 
zahájení jednání s Evropským parlamentem). Zhodnotili též pokrok v naplňování Strategie pro vnitřní 
trh a Strategie pro jednotný digitální trh a přijali závěry Rady k průmyslové politice.  

Během zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 29. května 2017 v Bruselu ministři po 
předchozích intenzivních jednáních schválili obecný přístup k návrhu nařízení o typovém schvalování 
motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi. „Schválená pozice Rady představuje křehký 
kompromis v několika oblastech důležitých pro Českou republiku i její automobilový průmysl, uvedl 
náměstek Bärtl, který také apeloval na respektování obecného přístupu v dalších jednáních s 
Evropským parlamentem. 

Ministři rovněž podpořili obecný přístup Rady k návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu (tzv. 
notifikační směrnice), který dle náměstka Bärtla představuje krok směrem k prohloubení vnitřního 
trhu a odstranění překážek v obchodu se službami. Česká republika též podpořila přijetí obecného 
přístupu ke směrnici o testu přiměřenosti (neboli proporcionality), neboť tento předpis zlepší 
regulatorní prostředí v oblasti povolání v rámci celé EU. „Z mobility profesionálů profitují všichni, bez 
ohledu na to, je-li dotyčný členský stát příjemcem nebo zdrojem odborných služeb. Usnadnění pohybu 
a práce profesionálů napříč EU proto musí být naším prvořadým cílem,“ zdůraznil náměstek Bärtl. 

Ministři dále zhodnotili pokrok v implementaci Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný 
digitální trh. „Opakovaně jsme se zavázali k vytvoření skutečného vnitřního trhu bez bariér, ze kterého 
mohou profitovat všichni občané i podnikatelé. Ambiciózní naplnění strategií pro vnitřní a digitální 
vnitřní trh tomu přispějí“, apeloval ve svém vystoupení náměstek Bärtl. ČR pokládá zejména volný tok 
a dostupnost dat za základní předpoklad využití ekonomického potenciálu digitálního trhu a vítá proto, 
že se Komise zavázala k přípravě legislativního návrhu v této oblasti. 

Komisařka Věra Jourová představila na zasedání Rady analýzu spotřebitelského a marketingového 
práva EU. Z pohledu ČR se jedná o velmi důležitou aktivitu, neboť od přijetí dotčené legislativy došlo k 
podstatnému vývoji na spotřebitelských trzích i změnám v chování spotřebitelů a její výstupy mohou 
napomoci zjednodušení a zpřehlednění pravidel.  ČR také podpořila závěry Rady k průmyslové politice 
EU a společně s dalšími členskými státy apelovala na předložení strategie pro konkurenceschopný 
evropský průmysl ze strany Komise. 

Tématem jednání pracovního oběda byla digitalizace průmyslu EU. ČR podporuje cíle sdělení 
„Digitalizace evropského průmyslu“, s cílem posílit konkurenceschopnost EU v digitálních 
technologiích a zajistit, aby EU mohla v plné míře těžit z digitálních inovací. 
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30. 5. 2017  

Podpis	dohody	potvrdil	obrannou	spolupráci	mezi	filipínským	a	českým	
ministerstvem	obrany	
V pondělí 29. května se na Ministerstvu obrany ČR v Praze uskutečnilo setkání české a filipínské 
delegace. 

Landovského a Tomáše Kuchty s náměstky ministra obrany Filipín Ricardo A. Davidem a Raymundo 
DV Elefantem byly diskutovány možnosti rozšíření obranné spolupráce i aktuální bezpečnostní otázky 
v Evropě a v Jihovýchodní Asii.  

Hlavnímu zájmu se těšily aktuální projekty v oblasti obranného průmyslu a probíhající spolupráce v 
oblasti vojensko-technického vzdělávání.  

Jednání bylo zakončeno podpisem Dohody o obranné spolupráci mezi resorty obrany.  

30. 5. 2017 

Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	hostilo	konferenci	o	Podunajské	strategii	
Strategie rozvoje makroregionu zemí v povodí řeky Dunaje i konkrétní příklady spolupráce byly 
aktuálním tématem mezinárodní konference, která se dnes konala na Ministerstvu pro místní rozvoj v 
Praze.  

 „Spolupráce se nesmí zastavit na národních hranicích státu. Jsou témata, jako například ochrana 
životního prostředí nebo dopravní propojenost, kde je třeba intenzivní diskuze s partnery v širším 
regionu, jako je Podunají. Výsledkem pak musí být kvalitní a přínosné projekty,“ uvedla Olga 
Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. 

Podunajská strategie EU (EUSDR) vznikla jako druhá ze čtyř makrostrategií EU a definuje koncept 
regionální spolupráce, který spojuje nejen regiony, ale především všechny státy povodí Dunaje včetně 
ČR. Podunajská strategie EU vznikla v červnu 2011 a je do ní zapojeno celkem devět členských a pět 
nečlenských států EU. Zaměřuje se na čtyři hlavní pilíře rozvoje regionu: lepší propojenost, ochranu 
životního prostředí, budování prosperity a posílení regionu. 

Konference zapadá do konceptu tzv. Národních dnů participace. Jejich cílem je do přípravy, realizace a 
monitoringu naplňování makroregionálních strategií zapojovat zástupce akademické sféry, orgánů 
veřejných správy na místní a regionální úrovni, tak i partnerů z organizací občanských společností, sítí 
a místních aktérů od úrovně obcí. Participativní přístup pomáhá k porozumění smyslu 
makroregionálních strategií, přispívá k jejich transparentnosti a v neposlední řadě zvyšuje efektivitu 
zacílení těchto intervencí. V minulých dvou letech se konal Národní den participace v celkem pěti 
zemích Podunajského makroregionu – Rakousku, Německu, Srbsku, Bulharsku a Ukrajině; letos se 
koná kromě ČR ještě v dalších šesti zemích. 

30. 5. 2017  

Ministr	kultury	přijal	J.	E.	p.	Israra	Hussaina,	velvyslance	Pákistánské	
islámské	republiky		
Kulturní spolupráce s Pákistánem probíhá v současné době pouze prostřednictvím Památníku Lidice v 
rámci Mezinárodní dětské výstavy Lidice. Do 45. ročníku soutěže bylo přihlášeno 143 prací z 
Pákistánu. 

Oblasti možného prohlubování spolupráce vidí ministr Herman např. v účasti na mezinárodních 
kulturních festivalech, ale také v oblasti památkové péče. 
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 „Česká republika je známá vysokou úrovní své památkové péče, ve které naši odborníci patří mezi 
světovou špičku, proto věřím, že by vzájemné sdílení zkušeností a odborností na tomto poli mohlo též 
sloužit k vzájemnému prospěchu,“ uvedl ministr Herman v rámci dnešního setkání. 

30. 5. 2017  

Ministr	kultury	přijal	nově	jmenovaného	velvyslance	Ukrajiny		
S J. E. p. Yevhenem Perebyinisem hovořil o možnostech česko-ukrajinských kulturních výměn. Ty se 
opírají o Ujednání v oblasti kultury mezi MK ČR a MK Ukrajiny, které Daniel Herman podepsal v 
Kyjevě v prosinci 2016. Je platné do 31. 12. 2020. 

Obě strany konstatovaly, že dosavadní vzájemné kulturní styky obou zemí jsou realizovány převážně 
na úrovni soukromých subjektů. „V případě zájmu o kulturní výměny lze k oslovení na české straně 
doporučit v prvé řadě příspěvkové organizace našeho ministerstva, jakými jsou Národní divadlo, 
Národní muzeum, Národní knihovna či Národní galerie,“ uvedl ministr Herman při jednání. 

V literární oblasti probíhá kontinuální spolupráce s Českým centrem Kyjev na vysílání současných 
českých spisovatelů na literární akce na Ukrajině, zejména na festival „Knižní arsenál“.  V letošním 
roce MK ČR podpořilo vyslání českého básníka a prozaika Martina Reinera. 

31. 5. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	jednal	v	Moskvě	s	ministrem	průmyslu	a	
obchodu	Ruska	
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček navštívil ve dnech 29. - 30. května v čele více než 
dvacetičlenné podnikatelské delegace Moskvu. V hlavním městě Ruské federace jednal s ministrem 
průmyslu a obchodu RF Denisem Manturovem a dalšími ekonomickými ministry. Vystoupil také na 
konferenci „Česko-ruské obchodně ekonomické vztahy: Současný stav a perspektivy“, které se 
zúčastnila stovka českých a ruských podnikatelů. Na závěr dvoudenní pracovní cesty předsedal 10. 
plenárnímu zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 
spolupráci mezi ČR a RF. 

 „Naše společná cesta s podnikateli měla několik cílů. Tím hlavním však bylo potvrzení zájmu z obou 
stran na rozvoji vzájemné spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti. To se podle mne vyplnilo beze 
zbytku. Po třech letech poklesu vzájemné hospodářské aktivity vidíme v 1. čtvrtletí letošního roku 
zásadní obrat, kdy se vzájemný obchod zvýšil o více než třicet procent. Vidíme řadu zajímavých 
projektů českých firem, které navzdory nepříznivým okolnostem využily příležitost a svoje aktivity v 
Rusku úspěšně rozvíjejí. Věřím také, že podnikatelé, kteří mne do Moskvy doprovázeli, odjíždějí 
spokojeni, že se jim podařilo nalézt nové kontakty i nové obchodní příležitosti“, uvedl ministr Jiří 
Havlíček. 

Dalším cílem cesty bylo připravit ekonomickou dimenzi plánované cesty prezidenta Miloše Zemana do 
Ruské federace, která se uskuteční v listopadu a během které se hlava státu setká se svým protějškem, 
prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. 

 „Měl jsem také výjimečnou příležitost opakovaně jednat se svým protějškem ministrem Manturovem. 
Shodli jsme se, že obě strany velmi oceňují to, že se podařilo obnovit roční periodicitu konání zasedání 
této mezivládní komise, která je základní platformou pro rozvoj hospodářských vztahů mezi oběma 
zeměmi. Hovořili jsme nejen o řadě úspěšných společných projektů, ale i problémových případech 
českých investic v Rusku a aktuálních potížích některých českých firem, které jsou spojeny s tzv. 
lokalizací výroby v Ruské federaci. Jsem rád, že se daří s pomocí našich ruských partnerů postupně 
řešit některé problémové pohledávky z minulosti, i když bych si přál, aby ten proces byl mnohem 
rychlejší,“ dodal Jiří Havlíček. 
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V pondělí večer se Jiří Havlíček setkal v Českém domě v Moskvě i s ministrem průmyslu a inovační 
politiky Republiky Baškortostán Alexejem Karpuchinem. Jednali spolu o konkrétních projektech 
spolupráce například v oblasti modernizace městské tramvajové linky v hlavním městě Ufě nebo 
zavádění kogenerace v průmyslové infrastruktuře, na nichž se chce podílet česká inženýrská společnost 
INGOS. 

V pondělí zahájily svá jednání i pracovní skupiny, které měly na starosti věcné projednání agendy a 
přípravu závěrečného protokolu 10. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a 
vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF. Zástupci MPO a dalších ministerstev a institucí jednali se 
svými protějšky v oblastech týkajících se obchodně ekonomické a investiční spolupráce, 
vědeckotechnické a inovační oblasti, průmyslu, zemědělství, dopravy a standardizace a metrologie. Na 
jednání se sešli i energetičtí experti obou zemí. 

Zasedání Mezivládní komise vyvrcholilo v úterý plenárním jednáním, kterému předsedali oba 
ekonomičtí ministři Jiří Havlíček a Denis Manturov. Na závěr 10. zasedání Mezivládní komise pro 
hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a Ruskou federací podepsali 
ministři závěrečný protokol, který se dotýká podstatné většiny témat a aspektů dalšího rozvoje 
hospodářských vztahů obou zemí. V jeho rámci byly projednány perspektivní projekty českých firem, 
možné směry další spolupráce, ale i některé problematické případy, které zatěžují naše obchodně 
ekonomické vztahy. 

Podnikatelskou část pracovní cesty spoluorganizovala Komora pro hospodářské styky se SNS. Její 
výkonný ředitel František Masopust ocenil průběh mezivládní komise a její závěrečný dokument. 
„Podnikatelská veřejnost citlivě vnímá každý signál od vedení státu v oblasti podpory exportu. 
Takovým signálem je i na jednání podepsaný závěrečný protokol, který považujeme za velmi 
významný,“ uvedl František Masopust. 

Společně s ministrem Jiřím Havlíčkem pozvali ruské podnikatele a představitele vlády a regionů do 
Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh. Podle ministra Manturova chce mít v Brně na strojírenském 
veletrhu Ruská federace svou vlastní expozici. 

Na úspěchu pracovní cesty a mezivládní komise se významně podílelo české velvyslanectví v Moskvě v 
čele s velvyslancem ČR v RF Vladimírem Remkem, které delegaci vytvořilo vynikající zázemí a 
maximální podporu. 

Červen	20017	
2. 6. 2017  

Ministr	kultury	ČR	se	v	Gdyni	setkal	s	ministry	kultury	Polska,	Maďarska	a	
Slovenska		
Hlavním tématem společné diskuze 27. zasedání ministrů kultury Visegrádské skupiny bylo téma 
 identity a vytváření společného obrazu zemí V4. 

 Společné setkání zahájili ministři slavnostním předáním Mezinárodní visegrádské ceny za rok 2015, 
kterou již v loňském roce získalo Muzeum umění Olomouc. Cenu za mimořádný přínos v kulturní 
spolupráci ve visegradském regionu převzal na slavnostním setkání v polské Gdyni ředitel  MUO 
Michal Soukup. 

Během dvoudenního zasedání se ministři kultury mimo jiné informovali  o pokračování probíhajících 
společných projektů, například vzájemné spolupráci v oblasti památkové péče, živého umění, audiovize 
a digitalizace filmového dědictví. 
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Současně proběhla také některá bilaterální jednání. Ministři kultury ČR a Polska Daniel Herman a 
Piort Gliński podepsali nový polsko-český program kulturní spolupráce na léta 2017-2021. Program 
podporuje výměnu ve všech oblastech  kulturní spolupráce: výměna odborníků, informací, spolupráce 
v oblasti literatury, muzejnictví, hudby, výstavní projekty apod. 

Následující zasedání ministrů odpovědných za kulturu zemí V4 se bude konat v Maďarsku v roce 2018. 

„Téma identity a společného dialogu je mi osobně velmi blízké, velmi úzce souvisí s našimi kořeny, naší 
historií. Během mého působení ve funkci ministra kultury jsem učinil kulturu připomínání jednou ze 
svých priorit především proto, že považuji znalost historie každého národa za pevnou součást jeho 
kultivace a utváření vlastní identity. Naše středoevropská identita je ale také nadčasová a jako taková  
nemůže být založena jen na minulosti. Vychází z naší touhy měnit přítomnost nebo z naší představy o 
budoucnosti. Naše země dostaly s příchodem svobody novou šanci. Chopme se jí proto s kreativitou a 
ukažme, že máme ambice vytvořit zajímavou budoucnost.“ 

5. 6. 2017  

Ministr	kultury	přivítal	v	Nostickém	paláci	velvyslance	Japonska		
Daniel Herman dnes přijal v Nostickém paláci nově jmenovaného velvyslance Japonska v ČR J. E. 
pana Kaoru Shimazakiho. 

Předmětem prvního společného setkání bylo rozšiřování vzájemné spolupráce mezi Českem a 
Japonskem v oblasti kultury, která je upravena dohodou z roku 1976. 

Daniel Herman si s Jeho Excelencí při setkání připomněli některé významné události ve vzájemných 
stycích, jako např. Festival české kultury v Japonsku v r. 1999, který se konal u příležitosti 10. výročí 
„sametové revoluce“, Festival české hudby v roce 2014 nebo probíhající  Rok české kultury. Právě rok 
2017 je v Japonsku hodně spjat s českou kulturou, a to v souvislosti s 60. výročím obnovení 
diplomatických vztahů mezi Japonskem a ČR. 

Obě strany při dnešním rozhovoru  konstatovaly, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou na velmi dobré 
úrovni. „Vztahy s Japonskem považuji za mimořádně důležité a jsem rád, že mezi našimi zeměmi 
existují pouze pozitivní témata. Dokladem těchto výborných vztahů je velmi rozsáhlá spolupráce 
českých a japonských kulturních institucí,“ uvedl při jednání ministr Herman. 
 
Jednou ze stěžejních akcí Roku české kultury v Japonsku je nepochybně  výstava Slovanské epopeje 
v Národním centru umění v Tokiu, kterou dokonce ve čtvrtek 25.5. 2017 navštívil i japonský císařský 
pár císař Akihito a císařovna Mičiko. Jednalo se o zvláštní prohlídku bezprostředně po uzavření 
výstavních prostor pro veřejnost.  

Daniel Herman při dnešním setkání připomněl také některé příspěvkové organizace MK ČR, 
které spolupracují s japonskou stranou; např. Institut umění – Divadelní ústav, který v minulém 
týdnu v Národním centru umění v Tokiu zahájil výstavu s názvem České loutkové divadlo 3x jinak. 
Úzká kulturní spolupráce probíhá i s Českou filharmonií, která do Japonska zavítá na koncertní turné 
od 30. 9 do 8. 10. 2017. Dalšími příspěvkovými organizacemi MK, které spolupracují 
s Japonskem, jsou např.  Národní galerie, Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravské 
zemské muzeum, Moravská galerie v Brně, Národní filmový ústav či Památník Lidice. 

J.E. pana Kaoru Shimazakiho na jednání doprovázeli pan Toru Furugori, rada velvyslanectví 
Japonska, dále 1. tajemnice velvyslanectví Japonska paní Mayumi Mashimo a 2. tajemnice 
velvyslanectví, ředitelka Japonského kulturního centra paní Keiko Nakata. 
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7. 6. 2017  

ČR	se	v	Paříži	připojila	k	mezinárodní	iniciativě	67	zemí	proti	daňové	
optimalizaci	
Česká republika se stala signatářem smlouvy, jejímž cílem je zlepšit boj proti agresivní daňové 
optimalizaci zejména velkých nadnárodních společností. 

Za ČR podepsala smlouvu náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Dalšími signatáři při 
ceremoniálu byl např. německý ministr financí Wolfgang Schäuble, slovenský ministr financí Peter 
Kažimír, francouzský ministr pro ekonomiku Bruno Le Maire, předseda Euroskupiny Jeroen 
Dijsselbloem nebo chilský ministr financí Rodrigo Valdes. Ke smlouvě se připojili jak velké světové 
ekonomiky Kanada, Austrálie, Velká Británie, Rusko, Indie, JAR, Španělsko, Japonsko, Jižní Korea 
nebo Turecko tak i malé státy s vyšším rizikem zneužití pro účely daňové optimalizace jako Monako, 
Lucembursko, Lichtenštejnsko, Ostrov Man, Seychely, Kypr, San Marino nebo Singapur. 

 „Velkým daňovým únikům v mezinárodním měřítku můžeme zamezit jedině společnými silami. Pokud 
se v téhle věci nespojíme s ostatními státy, přijde boj s daňovými úniky na našem území do značné 
míry vniveč. Proto velmi oceňuji vznik této smlouvy a to, kolik zemí se k ní připojilo,“ vyjádřil 
spokojenost ministr financí Ivan Pilný. Počet signatářů úmluvy není konečný, další státy se k ní mohou 
v budoucnu připojit. 

Smlouva vznikala od roku 2013 na půdě OECD a skupiny G20 na základě iniciativy ohledně BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting). V budoucnu má sloužit jako mnohostranný nástroj proti agresivní 
daňové optimalizaci. „Jde především o daňové plánování využívající mezer a nesrovnalostí v daňových 
pravidlech států a umělé přesouvání zisků do teritorií s nízkým nebo nulovým daňovým zatížením s 
následkem minimální nebo žádné zaplacené korporátní daně,“ vysvětlila náměstkyně ministra financí 
pro daně a cla. „V této oblasti se jedná o historicky první nástroj svého druhu, znamená velký příslib do 
budoucna“ dodala Alena Schillerová. 

Účelnost smlouvy potvrzuje výše daňových úniků, ke kterým tímto způsobem dochází. Vzhledem k 
povaze daňových úniků nelze jejich výši přesně vyčíslit, nicméně panuje obecná shoda, že jejich rozsah 
je bohužel značný. Např. odhad ztrát z přesunu zisků u korporátních daní ročně činí podle 
Mezinárodního měnového fondu pro země OECD astronomických 509 miliard amerických dolarů a 
pro rozvojové země 213 miliard amerických dolarů, což činí 0,6 % HDP zemí OECD a 1,7 % HDP 
rozvojových zemí. 

7. 6. 2017 

Ministr	spravedlnosti	podepsal	v	Hanoji	smlouvu	o	předávání	odsouzených	
osob	mezi	Českou	republikou	a	Vietnamem	
Mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou dosud neexistoval smluvní základ, 
na jehož základě by bylo možné vzájemné předávání odsouzených osob k dalšímu výkonu trestu odnětí 
svobody ve svém domovském státu. Ve vztahu k zemím asijského kontinentu se jedná teprve o třetí 
dvoustrannou smlouvu umožňující předávání odsouzených osob.  

Významnému úspěchu na poli mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních předcházelo více 
než deset let expertních jednání. Hlavním přínosem dnes uzavřené smlouvy je možnost vykonat trest 
odnětí svobody ve státě, jehož je odsouzená osoba občanem a tedy v kulturně a jazykově blízkém 
prostředí, které usnadní resocializaci a snazší zapojení odsouzených osob do společnosti po vykonání 
uloženého trestu.  



 

76 

 

 „Zvláště s ohledem na velké množství rozdílů mezi oběma státy v kulturním i sociálním prostředí je 
možnost resocializace v „domácím“ prostředí klíčovým faktorem,“ řekl ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán.  

Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech evidovalo několik žádostí osob vietnamské státní 
příslušnosti, které žádaly o předání k výkonu trestu do Vietnamu. Jejich předání ale kvůli absenci 
příslušné smlouvy dosud nebylo možné.  

Obě strany smlouvu podepsaly za účasti prezidentů zemí dnes v Prezidentském paláci v Hanoji. Jedná 
se o smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu.  

Po podpisu bude proto předložena oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 
s její ratifikací. Poté bude možné si vzájemně vyměnit ratifikační listiny, přičemž smlouva vstoupí v 
platnost 60 dnů po výměně ratifikačních listin.  

Dosud sjednala Česká republika takovou smlouvu pouze s Thajskem a se Zvláštní administrativní 
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong. Absence příslušné mezinárodní smlouvy s Thajskem bránila 
možnosti předání Radka Hanykovicse a Emila Novotného, kteří byli v Thajsku v roce 1995, resp. 1996 
zadrženi za pašování drog a následně odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody. Aby bylo 
možné požádat o jejich převzetí k výkonu trestu odnětí svobody v ČR, bylo nutné s Thajskem sjednat 
příslušnou mezinárodní smlouvu, kterou se díky intenzivnímu vyjednávání podařilo uzavřít v r. 2000 
(v platnost vstoupila 24. 9. 2002). Předání obou odsouzených se následně uskutečnilo v lednu 2004.  

8. 6. 2017 

Ministři	spravedlnosti	EU	dali	zelenou	zřízení	Úřadu	evropského	veřejného	
žalobce	
Dne 8. června 2017 se konala justiční část Rady ministrů spravedlnosti a vnitra EU. Ministři 
spravedlnosti schválili několik důležitých návrhů z oblasti justice a ochrany osobních údajů a 
diskutovali o mnoha dalších tématech. Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo schválení nařízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující finanční 
zájmy Evropské unie. Českou delegaci vedl náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger. 

Na Radě pro spravedlnost a vnitro za končícího maltského předsednictví ministři spravedlnosti završili 
téměř čtyřleté diskuse o návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Vzhledem k tomu, že 
se původně nepodařilo nalézt jednomyslnou shodu mezi všemi členskými státy, Úřad by měl být zřízen 
v režimu tzv. posílené spolupráce. K původní březnové iniciativě dvanácti členských států, mezi nimiž 
byla i Česká republika, se připojily další členské státy. V tuto chvíli tedy dvacet členských států (kromě 
České republiky též např. Německo, Francie, Španělsko, Lucembursko, Slovensko či nejnověji 
Rakousko a Itálie) počítá s vytvořením Úřadu, který by měl být nezávislým orgánem Evropské unie 
vybaveným pravomocí vyšetřovat a stíhat za určitých podmínek trestné činy poškozující finanční zájmy 
Evropské unie. Jak zaznělo z úst komisařky Jourové: „Jedná se o historický krok, který potvrzuje 
nesmlouvavý boj proti finančním podvodům v Evropské unii“. Nyní se čeká na souhlas Evropského 
parlamentu, který je tomuto projektu rovněž pozitivně nakloněn.  

Následně probíhala diskuse nad úpravou obchodování s digitálním obsahem v rámci EU. Týká se to 
např. nákupu hudby, filmů či elektronických knih na internetu. Předložený návrh směrnice by měl 
harmonizovat pravidla pro poskytování digitálního obsahu, zejména co dělat v případě, když to, co je 
poskytnuto, neodpovídá uzavřené smlouvě. Tato iniciativa by měla zvýšit důvěru spotřebitelů v 
Evropské unii v oblasti, která zatím není regulována. Česká republika se k návrhu staví sice pozitivně, 
nicméně s dojednaným textem není zcela spokojena. „Přestože se podařilo úspěšně vyřešit mnoho 
sporných pasáží, existují stále oblasti, o nichž bychom ještě měli vést diskusi. V některých oblastech 
postrádáme výstižné právní definice, aby právní jistota pro poskytovatele i pro spotřebitele zůstala na 
vysoké úrovni“, uvedl k tomu náměstek Jäger.  
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Konečně ministři schválili dva další důležité návrhy. Jednak návrh směrnice, který by měl 
harmonizovat úpravu trestných činů praní peněz v Evropské unii, včetně sankcí, které mohou být 
uloženy, a jednak návrh nařízení o povinnostech na úseku ochrany osobních údajů pro orgány a 
instituce Evropské unie. Nařízení by mělo doplnit balíček předpisů na ochranu osobních údajů z r. 
2016, které stanoví povinnosti pro orgány a soukromé osoby v členských státech.  

Vedle toho byly diskutovány i některé klíčové aspekty návrhů aktuálně projednávaných pracovními 
orgány Rady. Ministři vytýčili vodítka pro další práce na přepracovaném návrhu z oblasti rodinného 
práva (nařízení Brusel IIa) a na návrhu směrnice, která by měla harmonizovat některé aspekty úpravy 
insolvenčního řízení v členských státech. Závěrečný blok diskusí byl věnován velmi aktuální a velmi 
komplikované otázce zefektivnění přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům. Ministři 
podpořili pokračování prací na praktických i legislativních opatřeních v této oblasti, např. vytvoření 
elektronické platformy pro urychlení předávání a vyřizování žádostí o přeshraniční zajištění 
elektronických důkazů mezi příslušnými orgány či zefektivnění přímé spolupráce orgánů činných v 
trestním řízení se zahraničními poskytovateli internetových služeb. 

8. 6. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	v	Kyjevě	jednal	s	ukrajinskou	vicepremiérkou	
pro	evropskou	a	euroatlantickou	integraci	
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v čele dvacetičlenné podnikatelské delegace zahájil 
dvoudenní pracovní návštěvu Ukrajiny.  Společně s ním vedou v Kyjevě jednání hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, viceprezident Hospodářské komory ČR Michal Štefl, generální ředitel 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka a zástupci dalších pěti českých 
ministerstev.   

Ministr Jiří Havlíček se dnes setkal s vicepremiérkou Ukrajiny pro evropskou a euroatlantickou 
integraci Ivannou  Klympush – Tsyntsadze.  Hovořili o vzájemné hospodářské spolupráci, která se po 
výrazném útlumu v minulých letech opět začíná rozvíjet, a situaci českých firem na ukrajinském trhu. 
Oba politici rovněž přivítali obnovení činnosti česko-ukrajinské Mezivládní komise, která se v Kyjevě 
po více než čtyřech letech od posledního zasedání uskuteční zítra.  

"S paní vicepremiérkou jsme hovořili o tom, jak ještě více oživit vzájemné hospodářské vztahy a 
obchodní výměnu. Vloni došlo k podstatnému oživení obchodu, náš vývoz meziročně vzrostl o téměř 
44 procent na více než 804 miliony euro a vzájemný obrat vzrostl o 15 procent na 1,5 miliardy euro. I 
letos zaznamenáváme příznivý vývoj, který souvisí se stabilizací ukrajinské ekonomiky. Nicméně naše 
firmy se na ukrajinském trhu stále potýkají s následky krize, s nízkou poptávkou či horší platební 
morálkou," uvedl ministr Jiří Havlíček.  

 „Ujistil jsem paní vicepremiérku, že Česká republika podporuje Ukrajinu v jejím transformačním 
procesu, avšak je nutné, aby byly nastartovány i reformy investičního a podnikatelského prostředí. 
Velmi bychom například uvítali garance za návratnost českých investic do ukrajinské infrastruktury,“ 
doplnil Jiří Havlíček.   

Zítra se ministr Jiří Havlíček setká s ministrem hospodářského rozvoje a obchodu Ukrajiny Stepanem 
Kubivem a ministrem energetiky a uhelného průmyslu Ihorem Nasalikem. Vystoupí na Česko – 
ukrajinském podnikatelském fóru. Vyvrcholením pracovní cesty ministra Jiřího Havlíčka bude 7. 
plenární zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a 
vědeckotechnickou spolupráci a podpis závěrečného protokolu česko-ukrajinské mezivládní komise. 
Přípravu na zítřejší plenární zasedání zahájily odborné pracovní skupiny již dnes.  Zabývají se 
obchodně ekonomickými vztahy, standardizací a ochranou práv spotřebitelů, energetikou, průmyslem 
a dopravou.    
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 „Jsem rád, že se po více než čtyřech letech sejde mezivládní komise. Témat k jednání máme skutečně 
celou řadu, protože ekonomická krize a konflikt na východě Ukrajiny naše hospodářské vztahy 
významně poškodily. Vnímám konání mezivládní komise i jako přípravu ekonomické dimenze 
připravované cesty českého premiéra na Ukrajinu, která by se mohla uskutečnit v závěru letošního 
roku příští rok,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.   

8. 6. 2017 

Ministr	zemědělství	jednal	se	svým	maďarským	protějškem	o	aktuálních	
tématech	evropského	zemědělství	
Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes v Židlochovicích sešel s maďarským ministrem 
zemědělství Sándorem Fazekasem. Jednali mimo jiné o Společné zemědělské politice (SZP), například 
o jejím celkovém zjednodušení a snížení byrokracie. Dále hovořili o Společné rybářské politice, o 
nekalých obchodních praktikách a také o nutnosti podpory legislativy proti dvojí kvalitě potravin.  

„Prosazujeme, aby nová Společná zemědělská politika byla celkově jednodušší. Musí dojít ke  změnám, 
které stanoví jasná a jednoduchá pravidla pro zemědělce, kterým chceme vyjít maximálně vstříc. S tím 
souvisí také náš zásadní cíl snížit administrativní zátěž pro zemědělce i státní správu o desítky 
procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

V rámci SZP oba ministři zemědělství probírali způsoby řešení a možná opatření podporující reálné 
zjednodušení SZP, rovné podmínky pro všechny zemědělce v Evropské unii, generační obměnu, 
minimalizaci negativních zásahů zemědělství do životního prostředí, potřebu zvýšení 
konkurenceschopnosti zemědělských podniků nebo zlepšení kvality života na venkově. 

Ministr Marian Jurečka poděkoval maďarskému kolegovi za podporu v otázce dvojí kvality potravin. 
Maďarské straně také vadí diskriminace části zákazníků v podobě nabídky produktů stejné značky ale 
rozdílné kvality. Česká republika vítá úsilí, které Maďarsko v tomto ohledu vynakládá, a cení si také 
prezentace výsledků testu provedeného v Maďarsku. Český ministr požádal Sándora Fazekase, aby 
podpořil řešení tohoto problému na úrovni Evropské unie. 

„Do budoucna může být přínosné zveřejňovat výsledky testů kvality potravin tak, aby si spotřebitelé 
mohli sami udělat představu a rozhodnout se, který výrobek si koupí, a tím podpoří jeho výrobce,“ řekl 
ministr Jurečka.  

Maďarsko patří k tradičním a významným obchodním partnerům České republiky v agrárním 
obchodu. Nejvýznamnějšími položkami českého agrárního vývozu jsou čokoláda, uzeniny a 
v posledních letech také nealkoholické nápoje, pekařské zboží a cukr. Z Maďarska se k nám nejvíce 
dováží přípravky pro výživu zvířat, drůbeží maso a droby, slunečnicový olej nebo pekařské výrobky. 

V rámci dvoudenní oficiální návštěvy se maďarská delegace zúčastní mimo jiné prohlídky Pivovaru 
Starobrno, podniku Zetor Tractors, zavítá do ekologické firmy Sonnentor, která vyrábí čaje a koření, a 
také navštíví Vinařství Maděřič. 

8. 6. 2017 

Náměstek	ministra	životního	prostředí	v	Peru	jednal	o	prevenci	katastrof,	
vodním	a	odpadovém	hospodářství	
Náměstek ministra životního prostředí Vladimír F. Mana tento týden v Peru předává české zkušenosti 
s hospodařením s vodou, prevencí katastrof či odpadovým hospodářstvím. Se svým protějškem, 
náměstkem ministryně životního prostředí Fernandem Leonem Moralesem, probral také možnosti 
využití zkušeností a know-how českých expertů, a to zejména v souvislosti s likvidací následků 
rozsáhlých a ničivých povodní, které Peru zasáhly na konci ledna letošního roku. 
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Cílem návštěvy náměstka ministra životního prostředí Vladimíra F. Many tento týden v Peru je navázat 
na předchozí kontakty obou zemí a posílit oboustrannou spolupráci v ochraně životního prostředí. 
Delegaci v Peru kromě zástupců MŽP tvoří také podnikatelská mise v čele se Smíšenou obchodní 
komorou Česko-Tichomořská Aliance, protože dalším záměrem je posílit ekonomickou spolupráci 
obou zemí. Týká se to zejména zpracování vody a prevence katastrof. V těchto oblastech má Česká 
republika cenné zkušenosti a experty, kteří mohou své služby Peru nabídnout. Navíc řada z nich již v 
zemi působila nebo stále působí.  

 „Čeští experti přivážejí nejen svoje bohaté zkušenosti, ale také návrhy konkrétních řešení, které by 
mohla peruánská strana využít. Tento typ spolupráce je důležitý pro obě země a jsem rád, že v něm 
může MŽP hrát klíčovou roli,“ vysvětluje náměstek Vladimír F. Mana.  

Prevence katastrof či otázka hospodaření s vodou jsou pro Peru aktuálně mezi prioritními tématy. Od 
konce ledna 2017 totiž zemi sužovaly záplavy a sesuvy půdy, které si dosud vyžádaly přes 100 obětí a 
dle odhadů tamních úřadů postihly více než milion lidí. Živelní pohroma nejvíce zasáhla oblasti na 
severním pobřeží země, konkrétně regiony Piura, Tumbes a Lambayeque, značné škody ale napáchala i 
v peruánském hlavním městě Limě. Příčinou nebývalých dešťů v Peru je klimatický jev El Niňo, který 
otepluje Tichý oceán a přináší větší množství srážek. 

V současné době Peru dokončuje hlavní identifikaci škod a zaměřuje se na systematické řešení otázek 
souvisejících nejen s povodňovými situacemi – tzv. Plán rekonstrukce. Řešení těchto problémů přísluší 
kompetenčně nejen státním institucím v Limě, ale zejména regionálním vládám a městským 
samosprávám. Proto jsou velmi důležitá i jednání na této úrovni.  

Během prvních dvou dní české návštěvy proběhla řada jednání s představiteli státních institucí v Limě. 
Pro MŽP bylo klíčové jednání s náměstkem ministryně životního prostředí panem Fernandem Leonem 
Moralesem, s nímž náměstek Mana probíral konkrétní aktivity spolupráce obou zemí v rámci 
Memoranda o spolupráci. Náměstek Mana také zopakoval nabídku českého ministerstva životního 
prostředí týkající se sdílení expertních zkušeností a peruánští kolegové byli pozváni do ČR. Jako další 
možnost realizace budoucích aktivit se pro Peru jeví rovněž spolupráce v rámci Zeleného klimatického 
fondu. Dnes se náměstek Mana s českou delegací podívá do Trujillu, regionu postiženého povodněmi, 
v němž se aktuálně likvidují následky povodňových škod. 

8. 6. 2017 

Více	než	miliarda	korun	podpoří	rozvoj	česko‐slovenského	příhraničí	
V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bylo schváleno 76 projektů 
umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro 
regionální rozvoj činí 38,7 mil. EUR, což je přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny 
na zasedání Monitorovacího výboru, který se konal minulý týden v Brně. Podpořeny byly projekty 
zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu 
biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, podporu přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující 
možnost pracovního uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce.  

 „Pomáháme rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskem. I přes nepříznivé skutečnosti z 
minulosti, kdy jsem se zasadila o proplacení prostředků českým příjemcům, byly v minulém týdnu 
schváleny první partnerské projekty z nového programu. O tuto spolupráci je velký zájem mezi žadateli 
a to mě těší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Jako příklad schváleného projektu na podporu kulturního dědictví lze uvést projekt s názvem „Lávka 
přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“, jenž 
naplňuje dlouhodobý koncept přeshraničního archeoparku, který aspiruje na označení "Evropské 
dědictví“. Ve spolupráci Jihomoravského a Trnavského kraje bude vybudováno propojení mezi 
Mikulčicemi a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní lokality 
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památek slovanského hradiště Velká Morava. Bude vystavěna lávka v délce 143 m přes hraniční řeku 
Moravu a návazné přístupové komunikace v celkové délce 3,1 km s vyznačením 8,5 km nové 
cyklotrasy, která se napojí na stávající infrastrukturu. Projekt umožní společný rozvoj lokality s 
využitím místního potenciálu kulturních a přírodních atraktivit. Podpora tomuto projektu činí 3,2 mil. 
EUR, tedy asi 85 mil. Kč. 

9. 6. 2017  

Předseda	vlády	jednal	s	vrcholnými	představiteli	Evropské	komise	a	NATO		
V pátek 9. června 2017 jednal předseda vlády Bohuslav Sobotka s předsedou Evropské komise Jeanem-
Claudem Junckerem a zástupkyní generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerovou. Hlavními 
tématy pracovního oběda, který se uskutečnil na okraj Pražské konference o obraně a bezpečnosti 
DESCOP, byla spolupráce NATO a EU, Bezpečnostní unie a ochrana hranic.  

Premiér Bohuslav Sobotka zdůraznil, že Česká republika podporuje posilování evropské spolupráce 
v oblasti bezpečnosti a obrany, stejně tak je pro ni dlouhodobou prioritou zvyšování spolupráce mezi 
Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií. Významným pokrokem v tomto směru byla Společná 
deklarace na okraj varšavského summitu NATO v červenci 2016. Vzájemná spolupráce je klíčová 
zejména pro udržení stability v sousedních regionech. Druhá oblast, kde je tato spolupráce zásadní, 
jsou hybridní hrozby. 

Dalším tématem společného jednání v Kramářově vile bylo setkání NATO na nejvyšší úrovni, které se 
konalo 25. května 2017 v Bruselu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl, že uskutečnění této schůzky 
považuje za důležitý krok z hlediska dalšího fungování NATO. Aliance zůstává nadále základním 
pilířem společné euroatlantické obranné architektury a ČR je připravena dále plnit své závazky. 
Nejbližším cílem je dosáhnout úrovně obranného rozpočtu 1,4 % HDP do roku 2020 a čeští vojáci se 
budou i nadále účastnit zahraničních operací EU a NATO. 

V otázce Bezpečnostní unie hovořil premiér Bohuslav Sobotka spolu s předsedou Evropské komise 
Jeanem-Claudem Junckerem a zástupkyní generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerovou o 
uskutečněných krocích v oblasti boje proti terorismu, včetně jeho propagace a financování. Shodli se, 
že zcela klíčové je zintenzivnění výměny informací mezi jednotlivými bezpečnostními orgány členských 
států. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka znovu zopakoval, že Česká republika považuje ochranu vnějších 
hranic za základ a nezbytný předpoklad pro bezpečnost občanů EU. Pozitivním krokem proto bylo 
spuštění evropské pohraniční a pobřežní stráže, na jejíž činnosti se ČR podílí. Dalšími kroky by mělo 
být zavedení evropského informačního systému pro cestovní povolení, systém vstupu/výstupu a 
reforma schengenského informačního systému. EU by se měla zaměřit i na zvýšení účinnosti 
návratových procedur. 

Dnes se premiér Bohuslav Sobotka kromě předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera a 
zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerovou setká také s ministrem zahraničních 
věcí Francouzské republiky Jeanem-Yvesem Le Drianem a francouzskou ministryní obrany Sylvií 
Goulardovou.   

9. 6. 2017  

Ministři	členských	států,	představitelé	Evropské	komise	a	zástupci	NATO	a	
zbrojního	průmyslu	se	v	Praze	shodli	na	posílení	obrany	EU	
V pátek 9. června se na základě iniciativy předsedy vlády Bohuslava Sobotky a předsedy Evropské 
komise Jean-Claude Junckera uskutečnila Pražská konference o obraně a bezpečnosti DESCOP. Na 
pražském Žofíně se sešli ministři zahraničí a obrany členských států, představitelé EU a NATO a 



 

81 

 

zástupci zbrojního průmyslu. Řečníci přivítali aktuální návrhy Evropské komise k posílení obrany EU, 
shodli se na prohlubování spolupráce EU a NATO a ocenili zřízení Evropského obranného fondu. 

„Praha se dnes pořádáním konference DESCOP zařadila mezi metropole, kde se tvoří budoucnost EU. 
Bylo mi ctí, že jsem u nás mohl přivítat evropské politické špičky a zástupkyni generálního tajemníka 
NATO. Obrana a bezpečnost jsou témata, která členské státy sjednocují a kterým se musíme 
bezpodmínečně věnovat, abychom posílili důvěru občanů v evropský projekt,“ uvedl premiér Bohuslav 
Sobotka. 

„EU dává na obranu zhruba polovinu toho, co USA, ale dosahujeme jen 15 % jejich efektivity," 
komentoval důvody nutnosti posílení spolupráce v obraně předseda Evropské komise Jean-Claude 
Juncker. 

Konference potvrdila, že posilování evropské obrany není v rozporu se závazky v NATO. „Silnější EU 
znamená silnější NATO a silnější NATO znamená silnější obranu Evropy,“ zdůraznila náměstkyně 
generálního tajemníka NATO Rose Gottemoeller. 

Společná bezpečnostní a obranná politika je i nadále postavena na mezivládním základě a na její 
podobě se musejí shodnout všechny členské státy EU. Poprvé v historii však mezi nimi panuje shoda 
na potřebě posunout se v otázce obrany dopředu. Pražská konference o obraně a bezpečnosti se stala 
významnou součástí širšího rámce, v rámci kterého se rozhoduje o dalších konkrétních krocích a 
aktivitách. 

Evropská komise tento týden ve svých návrzích ukázala možné směry, kterými se členské státy mohou 
vydat. 

Zřízením Evropského obranného fondu dala Komise na stůl také konkrétní a praktický nástroj, který 
může mít zásadní vliv na investice členských států do obranných schopností, omezí duplikace výdajů 
na obranu a podpoří evropský obranný průmysl. Česká republika je připravena se do těchto aktivit 
plně zapojit. 

Pražská konference navazuje na diskusi o budoucnosti EU, kterou lídři EU27 vedli v Bratislavě a 
v Římě. Posilování bezpečnosti a obrany patří mezi jednu z priorit pro budoucí směřování Evropské 
unie. Na dnešní akci naváže za dva týdny Evropská rada, která se i na základě dnešní diskuse bude 
zabývat prohlubováním spolupráce EU v obraně a bezpečnosti. 

9. 6. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	přijal	ministryni	ozbrojených	sil	a	ministra	pro	Evropu	
a	zahraniční	záležitosti	Francie,	řešili	i	otázku	bezpečnosti	v	Evropě	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka přijal v pátek 9. června 2017 ve Strakově akademii ministryni obrany 
Francouzské republiky Sylvii Goulardovou a ministra pro Evropu a zahraniční záležitosti Francouzské 
republiky Jeana-Yvese Le Driana. Oba vrcholní představitelé francouzské vlády byli účastníky Pražské 
konference o obraně a bezpečnosti: „Evropská vize. Evropská odpovědnost“. 

Během společného jednání partneři ocenili velmi dobrou úroveň vzájemných česko-francouzských 
vztahů a úspěchy Česko-francouzského strategického partnerství. Projevili oboustranný zájem o jeho 
pokračování a o další posílení česko-francouzského dialogu. 

Mezi témata hovoru patřila také společná obranná a bezpečnostní spolupráce, která v posledních 
letech nabývá na intenzitě. Premiér s francouzskými ministry diskutoval rovněž o potenciálu dále 
prohloubit česko-francouzskou ekonomickou spolupráci. Předmětem jednání byla i evropská témata, 
jako například budoucnost EU či jednání o brexitu. Diskutována byla i účast Francie na plánovaných 
oslavách 100. výročí vzniku Československa. 
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9. 6. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	v	Kyjevě	jednal	s	ekonomickými	ministry	
ukrajinské	vlády	
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil druhý den své pracovní návštěvy Ukrajiny jednáním 
s prvním místopředsedou vlády a ministrem ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny Stepanem 
Kubivem a ministrem energetiky a uhelného průmyslu Ihorem Nasalikem. V čele dvacetičlenné 
skupiny českých podnikatelů vystoupil na česko-ukrajinském podnikatelském fóru a společně s 
místopředsedkyní vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Ivannou Klympush – Tsyntsadze 
řídil 7. plenární zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a 
vědeckotechnickou spolupráci. To se uskutečnilo po téměř pěti letech a bylo završeno podpisem 
závěrečného protokolu. 

Při setkání s ekonomickými ministry Jiří Havlíček přivítal, že po letech hlubokého propadu 
vzájemného obchodu, způsobeného politicko-ekonomickou krizí a konfliktem na východě země, došlo 
vloni k výraznému oživení hospodářské spolupráce. Ocenil, že přes všechny těžkosti je Ukrajina 
spolehlivým partnerem tranzitu ropy a zemního plynu do ČR a hraje klíčovou roli v energetické 
bezpečnosti zemí EU. 

 „V současnosti působí na ukrajinském trhu více než dvě stě zastoupení a kanceláří českých firem 
především v oblasti strojírenství, automobilového a leteckého průmyslu, dopravní infrastruktury, 
energetiky či zemědělství. Ukrajina má podobně strukturovaný energetický mix jako naše země a 
uvažuje o modernizaci své energetické základny. To je vynikající příležitost pro naše firmy. Představili 
jsme proto kolegům možnosti a zkušenosti našich firem v oblasti ozelenění energetiky, modernizace, 
ekologizace a zvyšování účinnosti tepelných elektráren, prodlužování životnosti jaderných elektráren a 
zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů. V tomto směru mají české firmy vynikající 
zkušenosti a jsou připraveny se podílet na modernizaci ukrajinské energetiky,“ uvedl ministr Jiří 
Havlíček.  

Obchodní a průmyslová komora Ukrajiny společně s Hospodářskou komorou ČR dnes v Kyjevě 
uspořádala business fórum, jehož se účastnila stovka českých a ukrajinských podnikatelů. Jiří Havlíček 
ve svém vystoupení ocenil stabilizaci ukrajinské ekonomiky a oživení vzájemného obchodu. Představil 
možnosti českých firem, které nabízejí technologicky vyspělé produkty, špičková řešení v řadě oborů a 
kvalifikované know-how, a vyzval ukrajinské podnikatele, aby se nebáli usilovat o prosazení na českém 
trhu. 

 „Podporujeme Ukrajinu v reformách investičního a podnikatelského prostředí, které by měly přinést 
zahraničním firmám větší garance návratnosti jejich investic do ukrajinské infrastruktury. Ukrajina by 
tak mohla získat výrazně více zahraničních investic, které tolik potřebuje k modernizaci své 
ekonomiky,“ uvedl ministr Jiří Havlíček a dodal: „Jsem rád, že Ukrajina postupně implementuje 
klíčové závazky, které vyplývají z dohod, jako je dohoda s EU o volném obchodu. Evropská unie se tak 
stává pro Ukrajinu klíčovým trhem a Česká republika může být vstupní branou, která pomůže 
ukrajinským podnikatelům se na evropském trhu uplatnit“. 

Společně s vicepremiérkou Ukrajiny Ivannou Klympush – Tsyntsadze řídil 7. plenární zasedání 
Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Ta se kvůli 
konfliktu na východě země a politicko-ekonomické krizi uskutečnila naposledy v roce 2012. „Od roku 
2012 naše vztahy stagnovaly. Věřím, že dnešní zasedání Mezivládní komise se stane tolik potřebným 
impulsem pro restart naší spolupráce,“ uvedl Jiří Havlíček. 

Ve svém vystoupení představil účastníkům zasedání současnou dobrou ekonomickou situaci České 
republiky.  „Jsem přesvědčen, že máme Ukrajině co nabídnout a že spolupráce může být výhodná pro 
obě strany. Na mysli mám především transfer technologií v souvislosti s modernizací průmyslu, 
zvyšováním efektivity a environmentální udržitelnosti průmyslového rozvoje a zdokonalování 
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infrastruktury především v oblasti energetiky. Potřebujeme si vyměňovat informace o investičních 
možnostech a pobídkách, o výstavách a veletrzích a poskytovat tyto informace podnikatelům obou 
zemí,“ dodal Jiří Havlíček. 

V rámci zasedání nabídla předsedkyně ukrajinské pracovní komise pro energetiku Oleksandra 
Kozlovska z Ministerstva energetiky a uhelného průmyslu českým energetickým firmám, aby se 
podílely na výstavbě 3. a 4. bloků Chmelnické jaderné elektrárny. Předsedkyně pracovní komise pro 
průmysl Anna Nikodýmová z MPO informovala mj. o konkrétních projektech na dodávky a 
modernizaci až padesáti tramvají pro ukrajinská města Oděsa a Záporoží. 

Výsledkem práce odborných pracovních skupin, zabývajících se mj. obchodně ekonomickými vztahy, 
standardizací a ochranou práv spotřebitelů, energetikou, průmyslem, spoluprací v oblasti financí, 
zemědělství a potravinářství, životního prostředí či vědy a vzdělávání, byla příprava závěrečného 
Protokolu, který podepsali ministr Jiří Havlíček a vicepremiérka Ivanna Klympush – Tsyntsadze. 

Projekty regionální spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti představil hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek. Za deset let se podařilo realizovat 160 prospěšných projektů, pomáhajících školám, 
sociálním a zdravotnickým zařízením a řadě dalších institucí Zakarpatské oblasti. 

10. 6. 2017 

Český	pavilon	na	výstavě	Expo	Astana	2017	slavnostně	otevřel	prezident	
republiky	
Provoz české expozice na výstavě Expo 2017 v Astaně byl dnes slavnostně zahájen prezidentem 
republiky Milošem Zemanem za přítomnosti komisaře české účasti Jana Krse a početné podnikatelské 
delegace. Dominantou české prezentace je revoluční sportovní úsporný letoun na elektrický pohon. 
Otevřením pavilonu veřejnosti byla završena více než roční práce týmů MPO, agentury Czech Trade a 
komisaře české účasti. 

Český pavilon v rámci hlavní expozice nazvané „Důmyslnost řešení“ představí špičkové technologie 
světové úrovně vyvíjené českými vědci i konkrétní produktové aplikace českých firem. Mezi exponáty 
Česká republika prezentuje, kromě již zmíněného letadla, např. elektrárnu získávající energii 
ekologickým zpracováním odpadu, elektrobus s automatickou rychlonabíjecí infrastrukturou nebo 
největší převodovku na světě určenou pro větrné elektrárny. 

Zahájení výstavy se zúčastnila rovněž početná podnikatelská delegace organizovaná Svazem průmyslu 
a dopravy a Asociací malých a středních podniků. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu je společně 
s podnikatelskými organizacemi využít výstavy k podpoře exportu a rozvoje obchodních vztahů v 
Kazachstánu i v sousedních zemích. V rámci doprovodného programu české účasti v Astaně jsou 
připravovány také odborné semináře a další akce zaměřené zejména na oblast energetiky. 

Komisař české účasti na Expu 2017 Jan Krs přibližuje koncept české prezentace: „EXPO 2017 v Astaně 
představí návštěvníkům ty nejpokročilejší technologie z oblasti energetiky a s ní spojených odvětví. 
Česká republika na výstavě nemůže chybět, protože v energetice má naše země mnohé co nabídnout. 
Svědčí o tom i to, že jsme bez problému naplnili celý pavilon exponáty, aniž bychom se museli jakkoliv 
odchylovat od tématu výstavy. Tam, kde nejsme schopni konkurovat velikostí, vynikáme chytrými a 
důvtipnými řešeními. Na této myšlence jsme založili i koncept naší prezentace na letošním EXPO. Vše 
co v Astaně prezentujeme, jsou přitom zcela unikátní technologie na té nejvyšší světové úrovni.“ 

Český pavilon seznámí návštěvníky výstavy také se zajímavými turistickými místy a jednotlivými 
regiony v ČR. Nebude chybět ani doprovodný program s ukázkami folklórního umění a soudobé české 
kultury. Součástí pavilonu je i česká Lovecká restaurace, která nabídne návštěvníkům české zvěřinové 
speciality, tradiční dezerty a české pivo. 
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Autorem architektonického řešení českého pavilonu je známé duo Olgoj Chorchoj -  Prof. Mgr. A. 
Michal Froněk a Prof. Mgr. A. Jan Němeček a také akad. arch. a malíř Miroslav Bochňák. Logo české 
účasti vytvořil akademický malíř Ondřej Šmerda. 

Tématem výstavy v kazašské metropoli je „ Future Energy“ (energie budoucnosti). Expo 2017 se řadí k 
tzv. specializovaným výstavám, které se konají mezi tzv. velkými výstavami (poslední byla Expo 2015 v 
Miláně). Výstava potrvá do 10. září 2017. 

O zapojení České republiky do EXPO Astana 2017 rozhodla vláda ve svém usnesení č. 494 ze dne 30. 
května 2016. Tímto usnesením zároveň bylo pověřeno MPO, aby poprvé v historii převzalo gesci nad 
účastí ČR na „malém“ Expu. V minulosti se ČR tradičně účastnila „velkých“ výstav EXPO. Rozhodnutí 
zapojit se i do specializovaného EXPO 2017 vychází zejména z jeho oborového zaměření a místa 
konání. Energetika představuje oblast, ve které se ČR může pyšnit řadou vynálezů, inovativních 
technologií a úspěšných firem světové úrovně. Současně se jedná o jeden z nejperspektivnějších oborů 
pro spolupráci s Kazachstánem, který se dlouhodobě řadí mezi významné obchodní partnery ČR a 
teritoria s potenciálem pro rozvoj českého exportu. 

11. 6. 2017 

Ministři	vnitra	V4	trvají	na	hledání	funkčních	řešení	migrační	krize	
V polské Varšavě se dnes, v pondělí 11. června 2017, sešli v rámci polského předsednictví ministři 
vnitra zemí V4, tedy Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Tématy bylo řešení migrační krize.   

Ministři vnitra V4 se shodli, že pro skutečné řešení migrační krize je třeba důsledně trvat na hledání 
funkčních řešení. Mezi tato řešení dle ministrů nepatří nefungující systém kvót, který všechny čtyři 
země shodně odmítly. „Dnešní závěr je jasný: kvóty nic neřeší, jsou nesmyslné a rozdělují státy i 
veřejnost. Mezi funkční řešení počítáme vysílání policistů do problémových oblastí, pomoc zasaženým 
zemím mimo Evropu nebo lepší výměnu informací. Dnes jsme se proto dohodli, že v rámci V4 budeme 
tuto systémovou pomoc společně koordinovat a rozšiřovat,“ uvedl po jednání ministr vnitra Milan 
Chovanec s tím, že země V4 patří při poskytování smysluplné systémové pomoci mezi nejaktivnější. 
Např. ČR dlouhodobě aktivně pomáhá přímo v místech konfliktů. Jen do hotspotů už Česko za dva 
roky vyslalo 63 expertů, pro Frontex pak 200 policistů a 339 policistů vyslalo hlídat hranice v rámci 
bilaterálních dohod. 

12. 6. 2017 

Za	podpopry	Ministerstva	vnitra	probíhá	konference	Mezinárodního	
výboru	koncentračního	tábora	Ravensbrück	
Ve dnech 9. až 12. června 2017 probíhá v Kladně konference Mezinárodního výboru přeživších 
koncentrační tábor Ravensbrück. Akce má podporu Česko-německého fondu budoucnosti, 
statutárního města Kladna, obce Lidice a Ministerstva vnitra. Letošní konference probíhá v souvislosti 
se 75. výročím, které si připomínáme od vyhlazení obce Lidice.   

Delegátky konference se zúčastnily 10. června 2017 ráno pietního aktu v kladenském gymnáziu, kam 
byly internovány lidické ženy a děti. Květiny beze stuh na připomínku zavražděných dětí byly položeny 
v tělocvičně školy, další květiny pak u sochy připomínající utrpení lidických žen a matek před budovou 
gymnázia. Následně se delegátky zúčastnily pietního aktu v Lidicích, kde u hrobu mužů položila věnec 
také paní Jeannine Bochat, viceprezidentka Mezinárodního výboru koncentračního tábora 
Ravensbrück. Následně se účastnice konference setkaly také s dosud žijícími lidickými ženami a 
potomky přeživších, včetně starostky Lidic Veroniky Kellerové. 

Ministerstvo vnitra si uvědomuje, že připomínání odkazu mučených, deportovaných a popravovaných 
je důležité pro uvědomování si předností, hodnot i křehkosti demokratických systémů. Konference má 
mj. přinést svědectví, že osudy obyvatel Lidic i dalších žen vězněných v koncentračním táboře 
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Ravensbrück nejsou jen příběhy hlubokého utrpení a traumatu, ale také svědectvím o zotavení, 
odolnosti, solidaritě a síle přeživších. 

Cílem aktivit Mezinárodního výboru koncentračního tábora Ravensbrück je zvyšovat povědomí o 
nebezpečnosti diktatur a předáváním vlastní zkušenosti připomínat zrůdnost nacistických zločinů. 

Na letošní konferenci se sešly zástupkyně České republiky, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska, 
Rakouska, Ruska, Slovenska, Španělska a Ukrajiny. Celkově se akce účastní přes 30 delegátek, jsou 
mezi nimi i ženy, které věznění v koncentračním táboře Ravensbrück osobně zažily, a dále děti 
přeživších. Letošní konference se zúčastnila také vedoucí památníku Koncentračního tábora 
Ravensbrück Insa Eschebach.  

12. 6. 2017 

Ministr	zemědělství	jednal	v	Lucemburku	o	nových	evropských	pravidlech	
pro	ekologické	zemědělství		
O situaci na komoditních trzích, bezpečnosti potravin dovážených z Brazílie či nových pravidlech pro 
ekologické zemědělství dnes v Lucemburku na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství jednal 
ministr zemědělství Marian Jurečka. Text návrhu nařízení o ekologické produkci však podle jeho 
názoru nenaplňuje původní cíl a očekávání. 

 „Nová pravidla pro ekologické zemědělství musí být jasná a srozumitelná. Pokud se je nepodaří 
výrazně zjednodušit a nastavit rovné podmínky pro všechny státy EU, mohlo by to ohrozit rozvoj 
celého sektoru ekologické produkce a podrýt důvěru spotřebitelů ve značku BIO, kterou léta pracně 
budujeme. Do jednání by také měli být více zapojeni ti, kterých se návrh bezprostředně týká, tedy 
ekologičtí zemědělci,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Obavy z nového nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů má nejen řada 
členských států, včetně ČR, ale především sami výrobci, kteří se těmito pravidly budou muset řídit. 
Protože se ani po třech letech intenzivních diskusí nepodařilo dosáhnout smysluplného výsledku u 
klíčových prvků návrhu, kterými jsou z pohledu ČR především rezidua nepovolených látek a 
harmonizace jejich limitů napříč EU, Česko navrhlo projednávání legislativy zastavit. Namísto dalších 
snah o dosažení kompromisu za každou cenu vyzvalo k zapracování pozitivních výsledků, které 
dosavadní projednávání přineslo, do současné legislativy tak, aby byla skutečným přínosem pro 
ekologické zemědělce i spotřebitele. 

Na zasedání Rady ministři dále jednali o aktuální situaci na komoditních trzích. Ta je v současnosti 
relativně stabilní, trh se postupně vyrovnal s následky ruského embarga i nerovnováhy a nadvýroby u 
některých komodit, především mléka a vepřového masa. 

 „Mimořádná opatření přijatá Evropskou komisí oceňuji a děkuji za ně. To však neznamená, že bychom 
situaci a vývoj cen neměli nadále pozorně sledovat, a to nejen u mléka a mléčných výrobků. Vyzval 
jsem proto Komisi, aby ministrům na červencové Radě poskytla detailní informace o stavu sektoru 
cukru ještě před ukončením režimu kvót, “ uvedl ministr Jurečka. 

Pozornost by podle něj měla být věnována další podpoře exportu do třetích zemí a odstranění 
některých obchodních překážek a také na otázku nekalých obchodních praktik na vnitřním trhu. EK 
informovala rovněž o výsledcích auditu EU v Brazílii, který se týká podvodů s masem. Vzhledem k 
opakovaným nálezům salmonel v brazilském drůbežím mase zavedla ČR 9. května 2017 mimořádná 
veterinární opatření. Ta mj. ukládala dovozcům potravin živočišného původu z Brazílie dělat na vlastní 
náklady laboratorní vyšetření všech přijatých zásilek. Od 1. června byla opatření zmírněna a týkají se 
pouze zásilek s drůbežím masem a polotovary, které byly nejvíce problémové. 
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13. 6. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	se	setkal	se	správní	radou	Česko‐německého	fondu	
budoucnosti	
V úterý 13. června 2017 se předseda vlády Bohuslav Sobotka zúčastnil jednání správní rady Česko-
německého fondu budoucnosti. Pravidelné setkání premiér navštívil v souvislosti s letošním 20. 
výročím podpisu Česko-německé deklarace, na základě které fond vznikl.  

Spolu se členy správní rady premiér Bohuslav Sobotka diskutoval o jednotlivých projektech, které jsou 
financovány z prostředků Fondu. Od roku 1998 poskytl Fond zhruba 54 mil. eur na 9 500 projektů, 
které přivádí dohromady Čechy a Němce. Především jde o projekty zaměřené na mládež a školy, 
kulturu, vědu, obnovu památek, sociální podporu a další. Fond zabezpečuje také činnost Česko-
německého diskuzního fóra. 

Vláda Bohuslava Sobotky v květnu 2016 rozhodla, že na činnost fondu bude v letech 2018–2027 
postupně uvolněno celkem 270 milionů korun. Ve stejném období vyčlení také německá vláda 25 
milionů eur. 

13. 6. 2017 

WHO	ocenila	náměstkyni	ministra	zdravotnictví	za	protikuřácký	zákon	
Na slavnostní recepci ČR na Slezskoostravském hradě u příležitosti 6. ministerské konference WHO v 
Ostravě obdržela 13. června 2017 náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová Cenu 
Světového dne bez kouření 2017, kterou uděluje Světová zdravotnická organizace (WHO). Je to vůbec 
poprvé, kdy tato cena putovala do České republiky. 

Náměstkyni ministra byla cena udělena za prosazení tzv. protikuřáckého zákona v ČR. „Zákon 
představuje zásadní krok vpřed v ochraně zdraví občanů naší země, která se bohužel drží na špičce 
mezi evropskými zeměmi v počtu mladistvých kuřáků,“ vysvětluje Lenka Teska Arnoštová a dodává: 
„Tvorba a prosazení zákona je samozřejmě výsledkem několikaleté práce mnoha lidí. Já si nicméně 
velmi považuji příležitosti být v cílové rovince u toho a osobně přispět k prosazení tohoto důležitého 
předpisu. Ocenění ze strany WHO pro mě představuje pocit zadostiučinění a potvrzení smyslu práce 
všech, kteří se na zákonu podíleli.“ 

13. 6. 2017  

Ministr	kultury	navštívil	Vídeň	a	uctil	památku	Aloise	Mocka		
Alois Mock se výrazně zasadil o obnovení česko-slovensko-rakouských vztahů. Zemřel 1. června ve 
věku 82 let. 

Daniel Herman se dnes ve Vídni v katedrále sv. Štěpána zúčastnil smuteční zádušní mše a tichou 
vzpomínkou uctil památku této významné politické osobnosti. 

 „Rakousko, ale i celá Evropa ztratily člověka, jehož myšlenky byly přínosem nejenom v oblasti politiky, 
vědy, publicistiky, ale který s nadšením a nesmírným odhodláním přispěl k celkovému sjednocení 
Evropy.“ 

Jméno Aloise Mocka, rakouského politika, předsedy Rakouské lidové strany a ministra zahraničí (v 
letech 1987–1995) je v ČR spjato především s událostmi z konce roku 1989, kdy spolu s tehdejším 
československým ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem symbolicky přestřihli ostnaté dráty na 
společné státní hranici. Pomoc Rakouska, které v zahraničí reprezentoval právě Alois Mock, usnadnila 
značnou měrou návrat Československé republiky do společnosti demokratických zemí. O několik 
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měsíců dříve v červnu 1989 Mock stříhal dráty železné opony i na hranicích s Maďarskem. Alois Mock 
stál také v čele rakouského úsilí o vstup do Evropské unie, ke které se Vídeň přičlenila v roce 1995.  

Po skončení smutečního rozloučení navštívil Daniel Herman Šumavské muzeum  ve Vídni, které 
ukazuje ve svých četných exponátech dějiny a příběhy ztracené kultury německy mluvícího 
obyvatelstva Šumavy, která byla a je s naší kulturou spojena. Šumavské muzeum ve Vídni nabízí např. 
pohled do domova Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna, představuje návštěvníkům staré domácí 
nářadí, textilní výrobky, ale i dobové dokumenty či fotografie. 

14. 6. 2017 

ČR	podá	žalobu	proti	směrnici	EU	o	zbraních	
Na návrh ministra vnitra Milana Chovance vláda dnes, 14. června 2017, souhlasila s tím, aby Česká 
republika podala žalobu na neplatnost směrnice EU o držení zbraní. Žalobu proti směrnici podá vládní 
zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU nejpozději do 17. srpna t. r. Současně ČR 
podá také návrh na odložení účinnosti směrnice. Žalobu vypracuje vládní zmocněnec ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra.   

Směrnice Evropské komise a rady o kontrole nabývání a držení zbraní mj. zakazuje poloautomatické 
zbraně upravené z automatických zbraní a kromě zákazu zbraní na základě množství vložených nábojů 
také nově zavádí povinnost registrovat nově vyrobené repliky historických zbraní. Celkem jde o 
statisíce zbraní a cca 1 milion zásobníků. „Podávat žalobu mě netěší, ale nemáme jinou možnost. 
Směrnice porušuje jak zákaz proporcionality, tak zákaz diskriminace. Nemůžeme dopustit, aby EU pod 
záminkou boje proti terorismu nepřiměřeně zasahovala do postavení členských států a jejich občanů. 
Odzbrojovací směrnice by se u nás dotkla prakticky všech legálních držitelů zbraní, kterých je kolem 
300 tisíc. Proto podáme jak žalobu na neplatnost, tak i návrh na odložení účinnosti směrnice,“ uvedl 
ministr vnitra Milan Chovanec. 

MV současně s podáním žaloby připraví novou právní úpravu držení zbraní, která zajistí vysoký 
standard ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti. V budoucí právní úpravě zachováme to, co v ČR 
funguje, např. požadavky na držitele zbrojních průkazů. 

Směrnice mj. zakazuje:  

poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní,  

poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou,  

poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich zrovna vložen, tzn. více než 20 
nábojů pro krátké a 10 pro dlouhé zbraně.  

Směrnice zavádí povinnost registrovat nově vyrobené předovky – repliky historických zbraní 
používané např. v rekonstrukci bitvy u Slavkova a povinnost registrovat některé poplašné, signální i 
znehodnocené zbraně.  

Změny se dle směrnice mají dotknout prakticky všech držitelů zbrojních průkazů, kterých je v ČR cca 
300 tisíc, současně také blíže neurčeného počtu držitelů znehodnocených zbraní, poplašných zbraní a 
předovek i zásobníků, které zatím nepodléhají žádné evidenci. 

15. 6. 2017 

Ministryně	práce	jednala	na	Radě	EPSCO	v	Lucemburku	
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve čtvrtek jednala v Lucemburku, kde se 
zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada 
EPSCO). Dohodnuta byla doporučení EU pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru pro 
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koordinaci hospodářských politik nebo revize směrnice o ochraně zaměstnanců před karcinogeny a 
mutageny. Diskutovalo se také o Evropském pilíři sociálních práv. 

„My podporujeme navržené principy Evropského pilíře sociálních práv jako východisek pro sociální 
politiku Evropské unie v příštích deseti letech, teď je třeba shodnout se na obsahu a budoucím 
provádění v praxi,“ uvedla ministryně Marksová. Pilíř je primárně určen pro země eurozóny. 
„Iniciativa by se měla týkat všech členských států, jinak by se prohloubilo rozdělení EU,“ upozornila 
ministryně. 

Ministryně Marksová přivítala dohodu o revizi směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s působením karcinogenů a mutagenů při práci. 

Členským státům se ale nepodařilo najít shodu u revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb, u revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nebo u návrhu tzv. 
evropského aktu přístupnosti. ČR patří mezi země, které se obávají negativních dopadů revize 
směrnice o vysílání pracovníků na zaměstnanost zejména v malých a středních podnicích v sektoru 
dopravy. „Chceme najít takové řešení, které umožní dostatečnou sociální ochranu vysílaných 
pracovníků a zároveň nebude vytvářet překážky na vnitřním trhu,“ uvedla ministryně. 

ČR obecně podporuje změny, které obsahuje návrh na revizi nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, jehož projednávání bude pokračovat. Příliš rychlé přijetí návrhu bez důkladného 
projednání sporných otázek by mohlo vést k problémům při provádění nařízení v praxi. 

Návrh evropského aktu přístupnosti, který má zpřístupnit vybrané výrobky a služby na vnitřním trhu 
pro osoby se zdravotním postižením, ČR podporuje. V návrhu ale přetrvávají určité technické 
problémy, které se budou nadále řešit, aby tato nová legislativa přispěla ke zkvalitnění života zdravotně 
postižených. 

16. 6. 2017  

Premiér	jednal	s	místopředsedou	Evropské	komise	Timmermansem	o	
budoucnosti	EU	a	vývoji	v	migraci		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes ve Strakově akademii sešel s místopředsedou Evropské 
komise Fransem Timmermansem. Tématem jednání byly aktuální evropské otázky včetně přípravy 
Evropské rady, budoucnosti EU a migrace.  

Premiér Sobotka jednal s místopředsedou Evropské komise o budoucnosti EU a prioritách, na kterých 
se shodli lídři EU v Bratislavě a Římě. Předseda vlády uvedl, že stěžejní podmínkou pro budoucnost 
evropské integrace je posilování důvěry občanů. Evropská unie by se proto do budoucna měla zaměřit 
na oblasti, v nichž přináší skutečnou přidanou hodnotu. 

Tématem dnešního jednání byla také migrace, o které budou mluvit lídři EU také příští týden na 
Evropské radě. Český premiér zdůraznil, že EU musí v oblasti migrace stavět na společných řešeních, 
která získají podporu všech členských států. Česká republika je připravena i nadále pomáhat ve třetích 
zemích a členských státech, které jsou postiženy migrační krizí. Podle českého premiéra je třeba i 
nadále intenzivně pracovat na ochraně vnějších hranic, spolupráci se třetími zeměmi a zefektivnění 
návratových politik. 

Pravidelné konzultace s členy Evropské komise jsou součástí aktivní evropské politiky současné vlády. 
Premiér Sobotka se s představiteli unijních institucí setkává tradičně jak při jejich návštěvách Prahy, 
tak při svých jednáních v Bruselu.   
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19. 6. 2017  

Premiéři	zemí	V4	a	Beneluxu	jednali	o	budoucnosti	EU,	vnitřním	trhu	i	
obranné	politice	
V pondělí 19. června 2017 se předseda vlády Bohuslav Sobotka zúčastnil summitu předsedů vlád zemí 
Visegrádské skupiny a zemí Beneluxu ve Varšavě. Hlavními tématy jednání byla budoucnost Evropské 
unie, brexit, vnitřní trh a volný pohyb osob či migrace. Premiéři jednali také o společné bezpečnostní a 
obranné politice, Východním partnerství a o vztazích s Ruskem.  

Český premiér Bohuslav Sobotka, polská premiérka Beata Szydlová, slovenský premiér Robert Fico a 
maďarský premiér Viktor Orbán se shodli spolu s předsedy vlád zemí Beneluxu na posilování vzájemné 
spolupráce, a to i v konkrétních oblastech jako jsou hospodářství, věda a výzkum, vzdělávání či kultura. 
 
V otázce budoucnosti Evropské unie považují premiéři V4, premiér Belgie Charles Michel, premiér 
Nizozemska Mark Rutte a premiér Lucemburska Xavier Bettel za důležité uchování a posílení jednoty a 
soudržnosti. Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že pro ČR zůstává prioritou, aby další integrace byla v 
maximální míře ve formátu 27 členských států a nevedla k dělení na jádro a periferii. Hlavními úkoly 
Unie by pak měla být garance bezpečnosti jejím obyvatelům a garance hospodářské a mzdové 
konvergence. 
 
„Na setkání V4 a Beneluxu jsem mluvil o velkých rozdílech v platech a životní úrovni mezi našimi 
zeměmi, je nutné to změnit. Sdělil jsem také naše výhrady k migračním kvótám. Země EU musí mít 
možnost se rozhodnout, jakou formou budou s migrací pomáhat. A jednoznačně jsem podpořil užší 
spolupráci Evropy v obraně a bezpečnosti,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. 
 
Všechny státy EU by také měly podle předsedů vlád zemí V4 a Beneluxu vystupovat jako jeden celek 
při vyjednávání o odchodu Velké Británie z EU. Česká republika bude prosazovat především práva 
Čechů pobývajících a pracujících v Británii. 
 
Premiér Bohuslav Sobotka jednal s ostatními předsedy vlád také o vnitřním trhu a volném pohybu 
osob. Právě vnitřní trh je podle něj hlavním motorem hospodářského růstu celé EU a je jedním z 
klíčových předpokladů jejího socioekonomického rozvoje, konvergence a stability. EU by se proto měla 
zaměřit na odstraňování překážek na vnitřním trhu, včetně mzdových rozdílů. 
 
Dalším z témat byla společné bezpečnostní a obranná politika EU, kde premiér Bohuslav Sobotka 
informoval partnery o průběhu Pražské konference o obraně a bezpečnosti. Podle něj je nyní důležité 
ustavení Evropského obranného fondu i Stálé strukturované spolupráce. 
 
Premiéři zemí Visegrádské skupiny a Beneluxu jednali také o Východním partnerství, především pak o 
summitu Východního partnerství, který se uskuteční v listopadu letošního roku v Bruselu. Hovořili 
rovněž o vztazích s Ruskem a monitorování ruských aktivit ve východní Evropě. Jedním z témat pak 
byla otázka migrace. Předseda vlády Bohuslav Sobotka zde znovu připomněl, že je nutné se zaměřit na 
řešení skutečných příčin, včetně ochrany vnějších hranic EU, spolupráce se třetími zeměmi a 
zefektivnění návratových politik. 
 
Dnešní summit je zároveň závěrečným setkáním pod taktovkou polského předsednictví ve V4. 
Premiéři České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska se proto setkají ještě na Královském hradě ve 
Varšavě, aby spolu jednali o prioritách Maďarska, které se předsednictví ve Visegrádské skupině ujímá 
1. července 2017. 
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19. 6. 2017  

Středoevropští	ministři	obrany	chtějí	posílit	společnou	obranu	hranic	před	
nelegální	migrací	
Ministr obrany Martin Stropnický dnes v Míčovně Pražského hradu přijal ministra obrany a sportu 
Rakouska Hanse Petera Doskozila a zástupce ministerstev obrany Slovenska, Maďarska, Slovinska a 
Chorvatska. Uskutečnilo se zde další jednání Středoevropské obranné spolupráce na úrovni ministrů 
obrany. 

Ministra obrany Slovenské republiky zastupoval státní tajemník Marián Saloň, za Maďarsko dorazil 
náměstek ministra obrany Tamás Vargha, za Slovinsko státní tajemník Miloš Bizjak a chorvatského 
ministra zastupoval Petar Mihatov.  

Zástupci ministerstev obrany Středoevropské obranné spolupráce (CEDC) jednali o bezpečnostní 
situaci v Evropě, zejména na západním Balkáně, přes které vede jedna z migračních tras. Hledali 
přitom možnosti společného postupu resortů obrany vůči nelegální migraci a při ochraně společných 
hranic Evropské unie. Svůj závazek spolupracovat pak zástupci vyjádřili ve Společné deklaraci ministrů 
obrany Středoevropské obranné spolupráce.  

„My už jsme v minulosti, když tam migrační krize kulminovala, prokázali schopnost si navzájem 
pomáhat. Deklarace sumarizuje náš pohled na bezpečnostní situaci v Evropě, právě i s ohledem na 
západní Balkán,“ uvedl po jednání český ministr obrany Martin Stropnický.  

Dále ministr Stropnický dodal, že Rakousko zástupcům CEDC představilo tzv. Akční plán, který 
definuje úkoly armád jednotlivých členských zemí v případě zásahu při ochraně vnějších hranic či 
v případě nelegální migrace. Počítá se spoluprací policejních, vojenských složek či civilních organizací.  

„Tento postup budeme prezentovat odpovídající způsobem i v Bruselu. Budeme to požadovat jako úkol 
Evropské unie. Ale do té doby nebudeme čekat.  Už teď jsme se dohodli na tom, jak budeme 
postupovat.  Chceme deklarovat, že jsme akceschopní a že v dohledné době, možná za dva tři měsíce 
uspořádáme společné cvičení, kde chceme ukázat, jak si představujeme ochranu našich hranic,“ uvedl 
rakouský ministr obrany a sportu Hans Peter Doskozil.  

Možnost společných cvičení a postupu při ochraně vnějších hranic uvítali i zástupci resortů obrany 
Slovenska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska, kteří souhlasili s navrženou deklarací. 

19. 6. 2017 

Ministr	financí	vedl	českou	delegaci	na	ECOFIN	
Ministr financí Ivan Pilný vedl poprvé českou delegaci na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční 
záležitosti (ECOFIN), které se uskutečnilo 16. června 2017 v Lucemburku. Mezi hlavní témata Rady 
ECOFIN patřily legislativní návrhy v oblasti daní včetně mechanismu přenesení daňové povinnosti u 
DPH, posilování Bankovní unie a koordinace hospodářských politik členských států EU. 

Ministři financí se na svém pravidelném zasedání v Lucemburku věnovali daňovým návrhům. Na 
pořadu jednání byla česká priorita návrhu na zavedení plošného mechanismu přenesení daňové 
povinnosti v oblasti DPH (tzv. mechanismus reverse charge) na dodávku zboží a služeb překračující 
hodnotu 10 000 EUR. ČR návrh dlouhodobě podporuje a považuje jeho rychlé přijetí za nedílnou 
součást boje proti daňovým podvodům a únikům. Maltskému předsednictví se nakonec nepodařilo 
dosáhnout mezi členskými státy jednomyslné shody a jednání budou pokračovat za estonského 
předsednictví Rady EU. „Pro ČR je návrh na reverse charge velmi důležitý, počet zemí, který nás 
podporuje, se opět zvýšil,“ zdůraznil ministr Pilný. „Ta záležitost není uzavřená, bezpochyby budeme v 
našem úsilí nadále pokračovat,“ doplnil ministr Pilný. 
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Dalším legislativním návrhem v daňové oblasti byla otázka aplikování snížené sazby DPH na 
elektronické knihy, které jsou v současné době považovány za elektronicky poskytované služby, a je na 
ně uplatňována základní sazba DPH. Také k tomuto bodu se ministři financí vrátí na některém z 
příštích zasedání. „Problémy v oblasti elektronických knih jsou skutečné, nejde jen o sazbu DPH, ale 
také například o definici samotného pojmu e-kniha,“ přiblížil ministr Pilný. 

Rada dosáhla dohody v případě dvou legislativních návrhů: revize směrnice týkající se nezajištěných 
dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii a revize nařízení, pokud jde o přechodné období pro 
zmírnění dopadu zavedení mezinárodních účetních standardů, které jsou součástí Bankovní unie. 

V rámci koordinace hospodářských politik ministři rovněž potvrdili návrhy doporučení pro 
hospodářskou politiku jednotlivých členských států. Komise tato doporučení navrhla v návaznosti na 
Národní programy reforem a Konvergenční programy/Programy stability, které členské státy 
předložily v dubnu 2017. 

 „Spolupráce napříč Evropou je velmi důležitá a jsem velmi rád, že jsem dnes mohl poznat řadu svých 
resortních kolegů z členských zemí EU,“ uvedl ministr Pilný, pro kterého bylo lucemburské zasedání 
Rady ECOFIN premiérou mezi ministry financí EU. 

19. 6. 2017 

Ministr	zemědělství	jednal	s	eurokomisařem	Hoganem	a	ve	výboru	pro	
zemědělství	Evropského	parlamentu	hovořil	o	nekalých	obchodních	
praktikách		
Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes ráno v Bruselu jednal s eurokomisařem pro zemědělství a 
rozvoj venkova Philem Hoganem mimo jiné o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 
2020 a zavedení povinného označování země původu vajec na jejich obalu. Odpoledne vystoupil na 
jednání Evropského parlamentu (EP) o nekalých obchodních praktikách.  

 „Země původu vajec musí být jasně uvedena i na obalu, není možné, aby zákazník v obchodě zkoumal 
jednotlivě každé vejce. Spotřebitel má právo jasně vidět, odkud jakákoliv potravina pochází. Na pana 
komisaře jsem proto apeloval, aby došlo ke změně legislativy, která značení vajec upravuje,“ řekl po 
jednání s Philem Hoganem ministr Marian Jurečka. 

Změnu označování vajec řeší Ministerstvo zemědělství delší dobu. Loni v prosinci odeslal ministr 
Jurečka dopis eurokomisaři Hoganovi, letos v únoru Česko vystoupilo s požadavkem na úpravu 
legislativy na Výboru EK pro společnou organizaci zemědělských trhů. Iniciativu ČR zavést povinné 
značení země původu vajec i na obalech podpořilo dalších devět zemí. 

Se zemědělským eurokomisařem hovořil ministr Jurečka i o podobě budoucí SZP po roce 2020. 
Zopakoval především požadavek ČR na rovný přístup k podmínkám a podporám pro všechny 
zemědělce a potravináře napříč EU bez ohledu na jejich velikost. 

 „Nová pravidla nesmí být paušálně diskriminační a musí zohlednit specifika agrárního sektoru v 
jednotlivých členských státech,“ zdůraznil ministr Jurečka. 

Odpoledne vystoupil ministr na Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP k problematice nekalých 
obchodních praktik. ČR dlouhodobě upozorňuje, že obchodníci uplatňují vůči dodavatelům řadu 
nekalých obchodních praktik. Slabší vyjednávací pozice zemědělců se odráží hlavně v oblasti určování 
cen a rozdělování ziskových marží v potravinovém řetězci. 

 „Současná situace je neudržitelná a mohla by vážně zhoršit fungování a další rozvoj společného trhu 
EU. Navíc v konečném důsledku jsou pak omezením sortimentu a negativním cenovým vývojem 
zasaženi i spotřebitelé. Proto je nutné přijmout celoevropská opatření,“ řekl Jurečka. 
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Spolu s kolegy ze Slovinska a Slovenska předložil europoslancům i návrh opatření, která by přispěla k 
posílení pozice zemědělců v potravinovém řetězci a mohla by sloužit jako základ celoevropské 
legislativy zaměřené na nekalé obchodní praktiky. 

Obchodní řetězce používají různé formy nekalých praktik, například psychické vydírání telefonickou 
výzvou ve večerních hodinách či ve dnech volna, kdy požadují okamžité schválení podmínek smlouvy 
pod pohrůžkou vylistování. V některých případech neposílají smlouvy k nahlédnutí, seznámení se 
zněním smlouvy je tak možné až při jejím podpisu v sídle odběratele. Časté je i přenášení pokut od 
státních dozorových orgánů, které obdržel obchodní řetězec, na dodavatele bez uvádění důvodu či 
požadavek obchodníka na snížení kvality ve prospěch ceny výrobku. 

19. 6. 2017 

Ministr	životního	prostředí	v	Lucemburku	jednal	o	snižování	emisí	
skleníkových	plynů,	Pařížské	dohodě	i	ochraně	přírody		
Ministři životního prostředí EU dnes diskutovali o legislativních návrzích pro snižování emisí 
skleníkových plynů v odvětví mimo evropský systém obchodování s emisemi EU ETS. V reakci na 
nedávné rozhodnutí americké administrativy o vystoupení Spojených států z Pařížské dohody také 
znovu potvrdili svůj závazek tuto dohodu plně implementovat. Ministři na svém pravidelném jednání 
Rady pro životní prostředí rovněž přijali závěry k Akčnímu plánu pro přírodu, lidi a hospodářství, 
jehož cílem je posílit provádění evropského práva v oblasti biologické rozmanitosti. 

Ministři se dnes v kontextu nedávného rozhodnutí o vystoupení Spojených států amerických z Pařížské 
dohody o ochraně klimatu vyjádřili k aktuálnímu vývoji a postoji členských zemí EU. Česká republika v 
tomto ohledu podobně jako další členské státy Evropské unie a také většina zemí světa lituje 
rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od Pařížské dohody. „Spolu s kolegy z 
ostatních členských států jsem dnes potvrdil náš společný závazek dále spolupracovat a začít uvádět do 
praxe Pařížskou dohodu,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Zároveň dodává, že 
dle jeho názoru nemůže být dohoda znovu otevřena k dalšímu vyjednávání, jak navrhla administrativa 
USA. Naopak zásadní je nyní přijmout pravidla pro její implementaci.  

„Potenciální největší dopad vystoupení Spojených států z Pařížské dohody je ten, že USA jsou 
významným přispěvatelem do různých mezinárodních fondů, prostřednictvím kterých jsou v 
rozvojových státech financována nezbytná adaptační opatření, stejně jako opatření ke snižování emisí 
skleníkových plynů. A pomáhají také se šířením čistých nízkouhlíkových technologií. Jestliže tedy 
dojde k významnému krácení finančních příspěvků ze strany Spojených států, tak to samozřejmě může 
znamenat značný problém,“ dodává ministr Brabec. 

Mezi hlavní témata dnešního jednání ministrů evropské osmadvacítky patřila ale zejména debata o 
legislativních návrzích pro snižování emisí skleníkových plynů v odvětvích mimo emisní obchodování, 
tedy z oblastí, jako je doprava, zemědělství, budovy či odpady. „Oceňuji pokrok, kterého bylo doposud 
dosaženo v projednávání těchto legislativních návrhů. Dosažení včasné shody je důležité i pro zahájení 
provádění našich již odsouhlasených cílů, jak na úrovni EU, tak mezinárodní,“ komentuje závěry 
jednání ministr Brabec. Dva legislativní návrhy, jejichž cílem je dosáhnout plnění cílů v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, které si EU vytyčila do roku 2030, předložila Evropská komise 
loni v červenci. U obou návrhů, jak nařízení ke sdílení úsilí, tak k zahrnutí a pohlcování emisí z půdy a 
lesnictví (LULUCF) do rámce pro oblast energetiky a klimatu do roku 2030, byl od té doby na půdě 
Rady učiněn značný posun. Stále však zůstává několik otázek k dořešení předtím, než bude možné 
zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. „Zejména v oblasti LULUCF jsme však již velmi blízko 
přijatelného kompromisu. V otázce sdílení úsilí bychom měli lépe zohlednit snahy států jako ČR, které 
své emise v těchto odvětvích snížily včas, a tak předčasně splní stanovené cíle k roku 2020,“ upřesňuje 
ministr Brabec. 
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„Pokroku je potřeba dosáhnout také v další naší prioritě, a to ve vyjednávání revize směrnice EU ETS. 
Jsme uprostřed trojstranných diskusí s Evropským parlamentem a věříme, že stávající a nadcházející 
předsednictví nás brzy dokáže dovést k nalezení shody tak, abychom zajistili předvídatelnost pro 
investiční prostředí v průmyslu a energetice,“ doplňuje ministr Brabec. Na konci června předá Malta 
pomyslné předsednické žezlo v Radě EU spolu s aktuálně projednávanými návrhy Estonsku. 

Dalším bodem jednání byla ochrana přírody. Ministři schválili závěry Rady, ve kterých vítají nedávno 
zveřejněný Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství. Jeho cílem je zlepšit ochranu přírody a 
biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. „Akční plán obsahuje velmi 
široké spektrum průřezových opatření pro naplňování směrnic "o ptácích" a "o stanovištích". Na jednu 
stranu mají poskytnout členským státům podklady a nástroje pro další úsilí při zlepšování stavu 
stanovišť a druhů. Na druhou stranu je v mnoha ohledech od členských států vyžadována nezbytná 
součinnost,“ vysvětluje ministr Brabec a ujišťuje, že Česká republika tento požadavek na součinnost 
zodpovědně přijímá. Cílem akčního plánu by měla být především pomoc členským státům v 
prosazování cílů směrnic a poskytnutí opory a argumentace pro jejich vymáhání. 

19. 6. 2017 

Ministr	dopravy	jednal	s	dolnorakouskou	hejtmankou	
Ministr dopravy Dan Ťok se dnes na zámku Laxenburg sešel s novou dolnorakouskou hejtmankou 
Johannou Mikl-Leitnerovou. Na prvním společném jednání se shodli na tom, že pro obě strany je i 
nadále prioritní vybudování silničního přeshraničního spojení Brno – Mikulov – Vídeň a Praha – 
Znojmo – Vídeň.  

Ťok dnešním jednáním navázal na předchozí úspěšnou spolupráci s bývalým hejtmanem Erwinem 
Proellem. „Stavbu obchvatu Mikulova bychom rádi dokončili v roce 2021. Územní rozhodnutí by 
stavba mohla získat v létě, následovat bude stavební řízení a do roku 2019 se začne stavět,“ uvedl 
ministr dopravy Dan Ťok s tím, že na expertní úrovni probíhá příprava dvoustranné mezivládní 
dohody o hraničních mostech mezi D52 a A5. Výstavbu rychlostního spojení z Brna směrem na Vídeň 
dlouhodobě blokovaly neexistující zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, kvůli kterým vázla 
příprava celého projektu. 

Rakouská strana postupně realizuje plánované stavební úseky dálnice A5 směrem ke státní hranici 
České republiky. Dokončená je do obce Schrick a práce pokračují směrem k Poysdorfu. 

20. 6. 2017  

Náměstek	ministra	obrany	Landovský	jednal	o	spolupráci	v	Mexiku	a	
Kolumbii	
Jakub Landovský, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, služebně odletěl do Mexika a 
Kolumbie, kde od 7. do 14. června jednal se svými protějšky. S oběma protistranami jednal o 
možnostech vzájemné spolupráce, a to jak v průmyslové, vědecké a technologické oblasti, tak i ve 
vzdělávání. Doprovodila ho početná podnikatelská delegace z řad obranného průmyslu a to z toho 
důvodu, že součástí cesty byla i realizace projektů na podporu ekonomické diplomacie, do nichž se 
Ministerstvo obrany zapojuje. 

V Mexiku náměstek Landovský jednal s generálem Danielem Velascem Ramírezem, náměstkem pro 
vnitřní záležitosti mexického ministerstva národní obrany (SEDENA), s nímž pobral témata uzavření 
vzájemného memoranda o obranné spolupráci, možnost výměny studentů a pedagogů vysokých škol či 
technologickou a vojenskou spolupráci. Jednání proběhlo za účasti vysokých důstojníků mexických 
ozbrojených sil.  

Pod záštitou velvyslance Ľubomíra Hladíka se ve čtvrtek 8. června na české ambasádě v Mexico City 
konala recepce, které se zúčastnili zástupci místních ozbrojených sil a ministerstva národní obrany, 
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včetně náměstka Velasca. Při této neformální příležitosti česká delegace diskutovala možnosti 
vzájemné spolupráce, například možnou výměnu zkušeností v oblasti kynologie.  

O den později náměstek Jakub Landovský v Mexiku navštívil dvě továrny, které spadají pod tamní 
ministerstvo národní obrany. Jednalo se o státní podnik vyrábějící útočné pušky FX-05 a nedalekou 
továrnu na munici pro ruční zbraně.  

Poté se přesunul do kolumbijské Bogoty, kde v pondělí 12. června s českým velvyslancem Milošem 
Sklenkou zavítal na kolumbijské ministerstvo obrany. Delegaci přijal náměstek Javier Peréz Mejia. V 
průběhu schůzky si obě strany vyměnily informace o tom, jak vnímají své současné bezpečnostní 
prostředí a hrozby, a hovořily také o možnostech spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, inovací či 
vzdělávání. Oba náměstci rovněž probrali otázku možných způsobů české pomoci kolumbijskému 
mírovému procesu.  

V úterý se věnovali vojenskému výcviku a školství. Česká delegace si nejdříve prohlédla vojenskou 
školu Escuela Superior de Guerra, kterou je provedl generálmajor Martínez Espinel. Obě strany 
vyjádřily i zájem spolupracovat.  

Jakub Landovský následně navštívil vojenské výcvikové centrum CEMIL (Centro de Educación 
Militar), které je zodpovědné za organizaci a realizaci přípravných kurzů pro důstojníky i 
poddůstojníky.  

Mise náměstka Landovského výrazně přispěla k rozvoji vztahů mezi ČR a uvedenými 
latinskoamerickými zeměmi, a to i díky podpoře českých velvyslanectví v Mexico City a Bogotě. Kromě 
upevňování vzájemných vztahů a zisku nových poznatků byly na základě vyměněných informací 
vygenerovány také návrhy na společné projekty, z nichž mohou těžit obě strany. 

20. 6. 2017 

V	Budapešti	jednali	ministři	vnitra	zemí	Salcburského	fóra	a	západního	
Balkánu	
Ve dnech 19. – 20. června proběhlo v Budapešti tradiční setkání ministrů vnitra zemí Salcburského 
fóra a zemí západního Balkánu. Za Českou republiku se jednání zúčastnila delegace vedení prvním 
náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiřím Nováčkem.   

Hlavními tématy jednání byla ochrana hranic, nelegální migrace, terorismus a vnitřní bezpečnost. 
Hlavním pozitivním výsledkem bylo sladění názorů na problematiku migrace a postojů ve vztahu k EU. 
Česká republika na jednání prezentovala svého kandidáta na výkonného ředitele Europolu, současného 
zástupce ředitele Europolu a bývalého policejního prezidenta Oldřicha Martinů. Ministři Salcburského 
fóra se shodli, že budou koordinovat svou pozici a podpoří společného kandidáta. 

Salcburské fórum je regionální uskupení ministrů vnitra zemí střední a jihovýchodní Evropy. Hlavními 
oblastmi spolupráce v jeho rámci jsou migrace a vnitřní bezpečnost. Salcburské fórum také úzce 
spolupracuje s tzv. přáteli Salcburského fóra, zeměmi západního Balkánu a Moldavskem. 

20. 6. 2017 

Na	MŽP	proběhl	česko‐izraelský	seminář	o	vodním	hospodářství	
Čtyři významní izraelští experti a jejich kolegové z České republiky si vyměňovali zkušenosti na česko-
izraelském semináři o vodním hospodářství, který pořádalo Ministerstvo životního prostředí. Izraelští 
vodohospodáři rozebrali problematiku z různých úhlů pohledu a diskutovali o ní se zástupci českých 
obcí, krajů, firem a státní správy.  
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 „Seminář navazuje na nedávnou návštěvu naší ministerské delegace v Izraeli,“ uvedl náměstek pro 
řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů MŽP Vladislav Smrž. A zmínil důvod, 
proč ČR začala spolupracovat s Izraelem v této oblasti. „Celý příběh začal poté, co v roce 2014 dopadlo 
na ČR ničivé sucho. V následujících letech jsme se zaměřili na nedostatek vody a hledali jsme nejlepší 
zkušenosti po celém světě,“ uzavřel náměstek ministra Smrž. 

Velvyslanec Státu Izrael v České republice Daniel Meron při zahájení semináře mimo jiné uvedl: „Pro 
Izrael je potěšením spolupracovat s Českou republikou v oblasti životního prostředí a vodního 
hospodářství. Tato spolupráce je obousměrná a měla by obsahovat také českou pomoc Izraeli v 
problematice znečištění vod. Partnerství s ČR je součástí vynikajících vztahů mezi oběma zeměmi.“ 

Joshua Yeres, poradce vodárenské a kanalizační společnosti Hagihon, prezentoval nejúspěšnější 
technologie zamezující únikům vody při distribuci. Izrael patří ke špičce zemí, kterým se daří 
maximalizovat efektivitu využití vody. 

Návštěva izraelských odborníků pokračuje exkurzemi v českých vodárenských zařízeních v Praze a 
středních Čechách. Na oplátku tak mají izraelští hosté možnost dozvědět se více o výzvách a úspěších 
českého vodohospodářství. 

22. 6. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	v	Brně	s	premiéry	Rakouska	Kernem	a	Slovenska	
Ficem	o	spolupráci	v	dopravě,	Průmyslu	4.0	a	vzdělávání	a	otázkách	EU	
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 22. června 2017 v Brně s předsedou vlády 
Slovenské republiky Robertem Ficem a spolkovým kancléřem Rakouské republiky Christianem 
Kernem. Hlavním tématem druhého vrcholného setkání v takzvaném Slavkovském formátu bylo 
podrobné projednání pracovního plánu pro rok 2017, který obsahuje konkrétní spolupráci těchto tří 
sousedních zemí v oblasti dopravy, duálním vzdělávání, energetice, Průmyslu 4.0 a záležitostech EU.  

Premiér Sobotka v úvodu jednání poděkoval svým protějškům za pokračování ve trojstranné 
spolupráci ve Slavkovském formátu, která vznikla v lednu 2015 ve Slavkově u Brna přijetím společné 
deklarace. Hlavním tématem setkání bylo podrobné projednání pracovního plánu spolupráce pro rok 
2017. 
 
„Spolupráce České republiky, Slovenska a Rakouska funguje velmi dobře na úrovni jednotlivých 
ministerstev. Věřím, že setkání na premiérské úrovni poskytne nový výrazný impuls pro pokračování 
tohoto přátelského regionálního formátu spolupráce ve střední Evropě, který máme zájem dále 
rozvíjet. Během jednání jsme společně diskutovali o jednotlivých kapitolách pracovního plánu 
platného pro tento kalendářní rok, kterými jsou doprava, energetika, duální vzdělávání, Průmysl 4.0 a 
záležitosti EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. 
 
Významným tématem byla oblast dopravy, kdy dle premiéra Sobotky má kvalitní dopravní propojení 
přímý vliv na hospodářský rozvoj středoevropského regionu a trojstranná spolupráce dává možnost 
koordinovat modernizaci a rozvoj železničních tratí či dobudování prioritního silničního propojení ve 
směru Praha–Linec a Brno–Mikulov–Vídeň. 
 
Jednou z diskutovaných oblastí bylo také sdílení zkušeností se zaváděním duálního vzdělávání, jelikož 
adaptace odborného vzdělávání současným potřebám ekonomiky je významným prvkem pro 
pokračování hospodářského růstu ČR. 
 
Dalším tématem Slavkovského formátu byla spolupráce v oblasti digitalizace průmyslu a čtvrté 
průmyslové revoluce. Česká republika je tradiční průmyslovou zemí a digitalizace bude mít zcela 
zásadní vliv na českou ekonomiku a konkurenceschopnost naší země. 
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Premiéři hovořili i o záležitostech Evropské unie. Konkrétně hovořili o budoucnosti EU, jednotě a 
soudržnosti sedmadvacítky, podpoře konvergence, rozpočtu, budoucnosti vnitřního trhu a brexitu 
v kontextu nadcházejícího zasedání Evropské rady, na něž premiéři odcestují po brněnském setkání. 
Debatovali také o řešení migrační krize. 
 
Čtvrteční trilaterální schůzka předsedů vlád České republiky, Slovenské republiky a Rakouské 
republiky navázala na první setkání v tomto formátu, které proběhlo ve Slavkově u Brna v lednu 2015. 
Tento formát regionální spolupráce je tak neformálně označován jako „Slavkovský formát“. 

22. 6. 2017  

Lídři	EU	jednali	o	krocích	k	posílení	evropské	bezpečnosti	a	podmínkách	
přesídlení	unijních	agentur	z	Velké	Británie	
V Bruselu se 22. června 2017 uskutečnil první jednací den Evropské rady. Hlavy států a předsedové 
vlád zemí EU dnes diskutovali o spolupráci v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti a o vnějších vztazích 
EU. Následně se evropští státníci sešli ve formátu EU27 a řešili postup ve vyjednávání brexitu a 
podmínky kandidatury členských států na přesídlení unijních agentur z Velké Británie. 

Lídři členských států EU na dnešním zasedání Evropské rady hovořili o konkrétních krocích pro 
posílení vnitřní bezpečnosti Unie. V budoucnu má ke zvýšení evropské bezpečnosti přispět systém 
vstupu/výstupu, který bude registrovat cestující při překračování vnějších unijních hranic. Důležitým 
opatřením bude také systém pro cestovní informace a povolení ETIAS, který umožní bezpečnostní 
kontrolu lidí cestujících do EU ještě před jejich příjezdem. 

„Česká republika jednoznačně podporuje všechna opatření, která posílí ochranu vnější hranice EU a 
zvýší bezpečnost našich občanů. Musíme přitvrdit v boji proti teroristům, včetně radikalizace na 
internetu,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. 

Evropští státníci se dnes věnovali také tématu vnější bezpečnosti a obrany. Navázali přitom na 
konferenci o bezpečnosti a obraně, která se uskutečnila v Praze 9. června. Na dnešním jednání se 
evropští partneři shodli na tom, že v řádu měsíců dojde k aktivaci tzv. stálé strukturované spolupráce. 
Tento nástroj umožní intenzivní spolupráci členských států s cílem vybudovat schopnosti pro vedení 
náročných společných misí. Dále lídři EU rozhodli o společném financování tzv. bojových uskupení EU 
(Battlegroups). 

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo přesvědčit ostatní členské státy o důležitosti Battlegroups. Ty 
existují již mnoho let – společná visegrádská jednotka byla v pohotovosti minulý rok – ale doposud 
bylo velmi složité je použít. To se nyní změní,“ komentoval předseda vlády. 

Evropská rada dnes rovněž zdůraznila potřebu podpory evropského obranného průmyslu. Přivítala 
návrh Evropské komise na zřízení Evropského obranného fondu. Dle závěrů dnešního jednání bude 
podpora zaměřena také na malé a střední podniky. Ty hrají významnou roli v českém obranném 
průmyslu. 

Závěrečná část jednání patřila schůzce ve formátu EU-27. Lídři sedmadvacítky diskutovali o prvních 
jednáních mezi EU a Velkou Británií, která byla zahájena začátkem tohoto týdne. Zároveň se shodli na 
stanovení podmínek pro volbu nových sídel unijních agentur, které se nyní nacházejí v Londýně. Česká 
republika dlouhodobě avizuje svůj zájem o Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Svou kandidaturu 
vláda předloží do konce července. 

Evropská rada bude pokračovat zítra jednáním lídrů EU o hospodářských otázkách a migraci. Ještě 
před tím se uskuteční setkání premiérů zemí Visegrádské skupiny s francouzským prezidentem 
Emmanuelem Macronem. 
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22. 6. 2017  

Ministr	obrany	jednal	v	Tbilisi	s	gruzínským	ministrem	obrany	
Vývoj bezpečnostní situace ve světě, aktuální bezpečnostní otázky, spolupráce NATO a Gruzie, ale i 
průmyslová spolupráce obou zemí. To byla témata jednání ministra obrany Martina Stropnického s 
ministrem obrany Gruzie Levanem Izoriem. Odpoledne Martin Stropnický s prezidentem Gruzie 
Giorgiem Margvelašvilim společně odhalí v tbiliském parku sochu Václava Havla. 

 Před oficiálním přijetím u ministra obrany uctil ministr obrany Martin Stropnický památku hrdinů, 
kteří padli za nezávislost a teritoriální jednotu Gruzie. U památníku hrdinů na Heroes Square položil 
věnec a zazněly státní hymny obou zemí.  

Ministr obrany Martin Stropnický se v doprovodu velvyslance ČR v Gruzii Tomáše Pernického a 
dalších členů delegace setkal se svým protějškem Levanem Izoriem. Po slavnostním přijetí byla kromě 
dalších témat probírána aktuální bezpečnostní situace ve světě, spolupráce Gruzie s NATO, ale také 
průmyslová spolupráce obou zemí.  

 „Ujistil jsem svého kolegu, že Česká republika jednoznačně podporuje gruzínskou teritoriální 
svrchovanost a integrační kroky Gruzie směrem k NATO,“ řekl Martin Stropnický a dále ocenil velký 
kus práce, který odvádějí gruzínští vojáci v misi Resolute Support v Afghánistánu, kde jsou s 870 
vojáky třetím největším kontingentem. „Existuje řada oblastí, kde můžeme rozvíjet bilaterální 
spolupráci. Nejen vojenskou. Mluvili jsme i o možném podílu českých podniků na modernizaci 
gruzínské armády,“ dodal závěrem ministr.  

 „Chceme rozvíjet kontakty například při společném výcviku nebo ve vojenském vzdělávání. Gruzínská 
armáda prochází postupnou modernizací, i zde vidíme velký potenciál do budoucnosti,“ doplnil závěry 
jednání ministr obrany Gruzie Levan Izoria.  

V odpoledních hodinách ministr obrany Martin Stropnický spolu s prezidentem Gruzie Giorgiem 
Margvelašvilim společně odhalí v tbiliském parku sochu Václava Havla. 

22. 6. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	zahájil	mezinárodní	plynárenskou	konferenci	
a	setkal	se	s	viceprezidentem	společnosti	GAZPROM	
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes zahájil mezinárodní plynárenskou konferenci GIE (Gas 
Infrastructure Europe Conference) a setkal se s viceprezidentem společnosti GAZPROM Alexandrem 
Medveděvem. Společně s ministrem Havlíčkem se konference zúčastnili i prezident GIE Jean – Marc 
Leroy a výkonný ředitel společnosti NET4GAS Andreas Rau a zástupci odborné veřejnosti. 

Účastníci konference, která probíhá do zítřka v pražském hotelu Intercontinental, se zabývají tématy, 
jako je přínos plynárenské infrastruktury k naplňování legislativního balíčku evropské komise „Čistá 
energie pro všechny Evropany“, budoucí podoba evropského trhu se zemním plynem, využití zemního 
plynu a plynárenské infrastruktury v blízké budoucnosti. 

Ministr Havlíček ve svém vystoupení uvedl, že situace v dodávkách zemního plynu do Evropské unie, 
jejíž dovozní závislost se nadále zvyšuje, se po technické stránce za posledních deset let výrazně 
změnila.  Do Evropské unie začal být plyn dopravován ve větším měřítku kromě již zavedených 
plynovodů i z nových, vzdálenějších zdrojů a to v jeho zkapalněné formě. Ministr upozornil, že díky 
těmto výrazným změnám, se také posílila pozice evropských odběratelů zemního plynu. V lepší situaci 
jsou tak i koncoví zákazníci s ohledem na možnosti obchodního vyjednávání. 

 „Evropský trh s plynem nyní čelí novým výzvám, které souvisí s celkovou transformací energetického 
sektoru. Jsme svědky zásadního vývoje a podpory energie z obnovitelných zdrojů, které jsou 
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doprovázené uzavíráním tradičních zdrojů, jako jsou např. uhelné elektrárny“, řekl ministr Havlíček. 
Ve svém vystoupení rovněž upozornil, že Evropská unie na tyto výzvy reaguje. 

Loni v listopadu Evropská komise představila „Čistou energii pro všechny Evropany“. V současnosti 
probíhají na toto téma intenzivní jednání v Radě EU, návrh musejí ve svých postojích zohledňovat i 
členové Evropského parlamentu. 

 „Dopady i kontext přijatého návrhu se promítnou i do plynárenského odvětví, které musí počítat s 
budoucími změnami, které budou postupně definovány v rámci široké odborné diskuse při 
příležitostech, jakou je i dnešní konference GIE“, uvedl ministr.  

Ministr Havlíček se dnes také setkal s Alexandrem Ivanovičem Medveděvem, viceprezidentem 
společnosti GAZPROM. Ministr v této souvislosti ocenil bezpečné a spolehlivé dodávky plynu z Ruské 
federace na tuzemský trh, které představují většinu dováženého plynu. Kromě toho také ocenil 
úspěšnou realizaci česko – ruského projektu podzemního zásobníku plynu v Dambořicích 
zprovozněného v polovině loňského roku.  Předmětem setkání byla i problematika realizace nových 
nadnárodních plynovodů, které by v budoucnu přiváděly plyn z Ruské federace do Evropské unie. 

23. 6. 2017  

Evropští	státníci	podpořili	volný	obchod	a	pokračování	podpory	zemí	
severní	Afriky	v	boji	s	nelegální	migrací	
Hlavy států a předsedové vlád členských zemí EU se během druhého dne jednání Evropské rady 
věnovali hospodářským otázkám ve světle vnitřního trhu, volného obchodu a průmyslové politiky. 
Dalšími tématy jednání byla migrace a digitální agenda. 

Lídři EU se shodli v pozitivním hodnocení ekonomického vývoje v Evropě, kde všechny členské země 
EU nyní vykazují hospodářský růst, počet zaměstnaných osob je nejvyšší v historii. „Velmi mne těší, že 
ČR patří k zemím s nejsilnějším růstem v Evropě. Musíme pokračovat v tlaku na zvyšování mezd a 
srovnávání životní úrovně se zeměmi západní Evropy. Na nutnosti sbližování životních úrovní napříč 
EU jsme se dnes ráno shodli také s francouzským prezidentem Macronem, který tento cíl jednoznačně 
podpořil,“ uvedl premiér Sobotka. 

ČR přivítala diskusi o dalším směřování vnitřního trhu, který patří k dlouhodobým českým prioritám. 
Vnitřní trh je hlavním motorem hospodářského růstu celé Unie a jedním ze základních předpokladů 
dalšího ekonomického rozvoje včetně sbližování životní úrovně mezi členskými státy. „Jsem velmi rád, 
že se nám do závěrů Evropské rady podařilo dostat důraz na efektivní naplňování stávající legislativy i 
implementaci návrhů, které přispějí ke zlepšení fungování vnitřního trhu,“ uvedl premiér Bohuslav 
Sobotka. 

Dalším tématem dnešního jednání evropské osmadvacítky byl volný obchod – oblast, v níž nám Unie 
poskytuje velmi výraznou přidanou hodnotu díky otevírání nových trhů a odstraňování překážek také 
pro český vývoz. Lídři EU se shodli na nutnosti modernizace nástrojů na ochranu obchodu, které 
narovnají nerovné podmínky vůči třetím zemím, které zvýhodňují některé sektory v rozporu s platnými 
obchodními pravidly. 

Pro Českou republiku, jako nejprůmyslovější zemi EU, byla dnes důležitá také debata o roli 
průmyslové politiky. ČR dlouhodobě apelovala na Evropskou komisi, aby se věnovala podpoře 
průmyslové základny EU a to se podařilo promítnout i do závěrů Evropské rady. 

Lídři EU dnes hovořili také o migraci a reformě azylového systému. „S evropskými partnery jsme 
v rámci debaty o migraci řešili situaci na středomořské trase. Shodli jsme se, že je třeba dále 
podporovat země severní Afriky v boji proti nelegální migraci. Bude posílen výcvik libyjské pobřežní 



 

99 

 

stráže, na kterém se ČR aktivně finančně podílí a jsme připravení naši pomoc zvýšit,“ shrnul výsledky 
jednání předseda vlády. 

Závěrečným tématem summitu byla digitální agenda. Ještě před jednáním Evropské rady apeloval 
český premiér a dalších 16 státníků na předsedu Donalda Tuska, aby se právě tato oblast stala 
pravidelným bodem jednání na vrcholných schůzkách EU. Témata digitální ekonomiky budou 
v následujícím půlroce prioritou estonského předsednictví Rady EU. Digitální agendou se bude zabývat 
také mimořádný Digitální summit, který se uskuteční na konci září v Tallinnu. 

23. 6. 2017  

Ministr	obrany	v	Gruzii	podpořil	české	firmy	a	navštívil	válečného	veterána	
Druhý den pracovního pobytu v Gruzii zahájil Martin Stropnický prezentací podniků českého 
obranného průmyslu (PROPED) na velvyslanectví v Tbilisi a poté v Gori navštívil 93 letého válečného 
veterána. 

 „Naše podniky by mohly do Gruzie dodávat například pasivní sledovací systémy, simulační centra, 
pozemní techniku a v neposlední řadě pomáhat s modernizací letectva," shrnul ministr.  

Válečný veterán Irakli Kandareli se jakožto příslušník Rudé armády podílel na osvobozování 
Slovenska, Polska a Slezska od nacistů. Je mimo jiné čestným občanem Opavy a zástupci české 
ambasády ho v jeho bydlišti ve městě Gori pravidelně navštěvují. Martin Stropnický mu poděkoval a 
předal plaketu ministra obrany a dárkový koš. 

23. 6. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	přijal	japonského	velvyslance	
Ministr Jiří Havlíček se setkal s velvyslancem Japonska v České republice panem K. Shimazakim. 
Hlavním tématem jednání byla návštěva Japonska, které se ministr zúčastní příští týden jako člen 
delegace premiéra Sobotky. Během setkání proběhla i diskuse o obchodních a ekonomických vztazích 
obou zemí a dohodě o volném obchodu mezi Japonskem a EU. 

25. 6. 2017  

Česká	delegace	si	ve	francouzském	Darney	připomněla	Den	ozbrojených	sil	
ČR	
Den ozbrojených sil ČR si v sobotu 24. června připomněla delegace Ministerstva obrany ČR vedená 
náměstkem ministra Tomášem Kuchtou u památníku československých legionářů ve francouzském 
Darney. 

Tento den byl vyhlášen na počest událostí z 30. června 1918, kdy právě v tomto francouzském městě 
složilo slavnostní vojenskou přísahu na šest tisíc československých legionářů a tehdejší francouzský 
prezident Raymond Poincaré uznal jako první jménem Francie Československo za suverénní 
samostatný stát.  

„Pane generální tajemníku, ve chvíli, kdy 21. pluk střelecký, první to jednotka samostatné armády 
československé ve Francii přijímá svůj prapor, vláda republiky považuje za spravedlivé a nutné 
prohlásit práva Vašeho národa za samostatnost a uznat veřejně Československou národní radu jako 
první základ příští vlády československé,“ napsal v oficiální notě tehdejšímu prezidentu Edvardu 
Benešovi francouzský ministr zahraničí Stephen Pichon. Následně i Velká Británie a Spojené státy 
americké uznaly československé legie jako součást dohodových vojsk.  

Spolu s francouzskou stranou si tuto skutečnost právě na památném místě pietním aktem připomněla i 
delegace českého Ministerstva obrany, jejíž součástí byli kromě náměstka ministra obrany i zástupce 
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velitele pozemních sil AČR brigádní generál Ivo Střecha, velvyslanec ČR ve Francii Petr Drulák, 
zástupci Československé obce legionářské a váleční veteráni.  

Společný věnec Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR k památníku v Darney položili 
Tomáš Kuchta a brigádní generál Ivo Střecha.  

„Brzy tomu bude právě devadesát devět let, kdy 30. června roku 1918 nastoupili nedaleko města 
Darney v podhůří Vogéz ke slavnostní přehlídce vojáci Československé střelecké brigády ve Francii, 
aby před odjezdem na frontu přísahali věrnost své v té chvíli stále ještě jen budoucí republice. Slova 
jejich přísahy mluvila o tom, že Češi a Slováci budou po boku svých spojenců bojovat do té doby, dokud 
jejich národy nebudou úplnými pány svých osudů. Dvacátému prvnímu pluku byl v Darney také 
slavnostně předán bojový prapor, jehož dárcem se stalo město Paříž. Aktu přihlíželi kromě Edvarda 
Beneše a prezidenta Raymonda Poincaré i mnozí ministři francouzské vlády,“ uvedl ve svém projevu 
Tomáš Kuchta.  

Česká republika ocenila pomoc Francie  

„Historie i současnost potvrzuje vysokou úroveň spolupráce našich zemí a inspiruje stále nové 
možnosti jejího rozvoje. Česká republika nikdy nezapomene na významnou úlohu Francie při vzniku a 
upevňování naší státnosti po roce 1918. Byl to generál Maurice Pellé, který jako šéf francouzské 
vojenské mise v Praze a náčelník Hlavního štábu branné moci úspěšně zvládl první ozbrojený konflikt 
samostatného československého státu při obraně jižních hranic republiky a vybudoval strukturu nové 
armády,“ dodal.  

Česká delegace se v Darney poklonila také památce prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka a položila květiny i u památníku prvního českého prezidenta Václava Havla, v ulici, která je 
po něm pojmenována. 

26. 6. 2017  

Kabinet	Bohuslava	Sobotky	se	věnoval	budoucnosti	Evropské	unie	a	
aktuálním	evropským	otázkám	
Vláda v pondělí 26. června schválila rámcovou pozici k Bílé knize o budoucnosti Evropské unie a 
návrhům, které v té souvislosti zveřejnila na jaře letošního roku Evropská komise. Členové vlády se 
věnovali i aktuálním evropským tématům v sociální oblasti, mezi něž patří i otázka minimální mzdy. 

Dokument představený předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem předkládá pět variant 
budoucího nastavení, o nichž probíhá v současnosti na úrovni členských států hlubší debata. Pro 
Českou republiku je v této souvislosti zásadní podmínkou úspěšné budoucnosti EU především 
uchování jednoty a soudržnosti Unie s ohledem na její prosperitu a bezpečnost. 

„Členství České republiky v Evropské unii je naší strategickou volbou. Zcela odmítám výroky, které 
přichází s otázkou vystoupení České republiky z EU. Takové návrhy nejsou v zájmu naší země a jejích 
občanů,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. 
V uplynulých měsících probíhala k tématu budoucího směřování Evropské unie široká politická debata 
v evropských výborech Parlamentu, na úrovni Rady hospodářské a sociální dohody, Pracovní skupiny 
pro brexit při Úřadu vlády či v přidružené skupině zástupců politických stran. 

Kabinet během jednání diskutoval i další aktuální otázky spojené se sociální dimenzí evropské 
integrace. Problematika minimální mzdy je pro kabinet Bohuslava Sobotky jednou z klíčových priorit. 
Předseda vlády se této tématice věnuje na evropské úrovni během jednání s partnery v Evropské unii. 
Během setkání představitelů států Visegrádské čtyřky s francouzským prezidentem Emmanuelem 
Macronem zdůraznil Bohuslav Sobotka potřebu srovnávání životní úrovně mezi jednotlivými 
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členskými státy Evropské unie. Téma bude i nadále součástí pokračujících diskuzí mezi státy V4 a 
Francií. 

26. 6. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	jednal	s	prezidentem	Rakouska	Van	der	Bellenem	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 26. června 2017 setkal s prezidentem Rakouské 
republiky Alexanderem Van der Bellenem. Prezident přijel do České republiky na pozvání českého 
prezidenta Zemana. Jednali společně o česko-rakouské hospodářské spolupráci, dopravní 
infrastruktuře a spolupráci v oblasti vzdělávání. Společně zhodnotili také setkání premiérů v tzv. 
Slavkovském formátu, které se uskutečnilo minulý týden. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s prezidentem Van der Bellenem o česko-rakouské 
ekonomické spolupráci. Rakousko je jedním z nejvýznamnějších hospodářských partnerů ČR. Pro 
české exportéry je Rakousko 6. nejdůležitějším trhem, obchodní výměna s Rakouskem pak tvoří 3,7 % 
z celkového obratu českého zahraničního obchodu. Na českém trhu úspěšně funguje asi 1800 
rakouských firem a v Rakousku působí asi 300 českých firem. 

Dalším tématem jednání byla spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, oba představitelé hovořili 
zejména o dálničním propojení Brno–Mikulov–Vídeň a také Praha–České Budějovice–Linec. 
Diskutovali také o modernizaci železničních tratí Praha–Linec a Brno–Vídeň. 

Důležitým tématem diskuze byla také spolupráce v oblasti vzdělávání a projekt Česko-rakouské 
učebnice, který by měl být dokončen na konci roku 2017. Cílem projektu je pojmenovat klíčové 
události a osobnosti společné historie a prezentovat český a rakouský pohled na ně. 

Premiér Sobotka informoval prezidenta Van der Bellena také o výsledcích jednání předsedů vlád ČR, 
Slovenska a Rakouska v tzv. Slavkovském formátu, které se uskutečnilo minulý týden v Brně. 

Spolkový prezident Rakouska Alexander Van der Bellen přijel do Prahy poprvé po svém jmenování v 
lednu letošního roku. Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se s ním neformálně setkal ve Vídni již v 
červnu 2016. S předchůdcem Heinzem Fischerem jednal premiér při prezidentově závěrečné návštěvě 
ČR v dubnu 2016 a posléze při návštěvě Vídně v létě 2016. 

26. 6. 2017 

Za	přítomnosti	ministra	průmyslu	a	obchodu	bylo	podepsáno	
memorandum	o	spolupráci	mezi	CzechTrade	a	Czech	Business	Council	
Dubai	
V sídle Ministerstva průmyslu a obchodu dnes Radomil Doležal, ředitel agentury CzechTrade, a Pavel 
Foubík, prezident Czech Business Council Dubai and The Northern Emirates (CBC), podepsali 
memorandum o spolupráci. Podpisu byl přítomen ministr Jiří Havlíček. 

Na základě memoranda budou CzechTrade a CBC v období let 2017 - 2020 ve vzájemné spolupráci a v 
rámci své působnosti spolupracovat na vytvoření platformy a zázemí na podporu českého exportu ve 
Spojených arabských emirátech (SAE). Budou vytvářet prostor pro vzájemné setkávání stávajících 
ekonomicky aktivních českých podnikatelských subjektů s místními partnery a také zajišťovat 
podmínky pro vstup nových českých podnikatelských subjektů na toto teritorium. 

 „Jsem velmi rád dnešnímu podpisu memoranda a chci ujistit všechny přítomné, že spolupráce Czech 
Trade a CBC bude mít trvalou podporu vedení MPO. Memorandum časově pokrývá období EXPA 
2020 v Dubai, které je díky rozsáhlým investicím do tohoto projektu mimořádnou exportní příležitostí 
pro české firmy. Zde předpokládáme významnou asistenci CBC a samozřejmě i kanceláře CzechTrade,“ 
řekl ministr Havlíček. 
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Spolupráce CzechTrade a CBC začala již v roce 2014, kdy byla v květnu založena CBC jako asociace 
českých podniků aktivně působících na trhu SAE a v dalších zemích v oblasti Zálivu. Zakládajících 
členů CBS bylo 26. V roce 2017 je v CBC registrováno 150 firem a spolupracujících partnerů. 

Vývoz České republiky do SAE se od roku 2016 pohybuje okolo 19,5 miliardy korun. V celosvětovém 
měřítku jsou SAE na čtvrtém místě ve vývozu České republiky do mimoevropských zemí (po USA, Číně 
a Japonsku). Dovoz přitom činí více jak 2 miliardy korun, saldo obchodní výměny je poslední roky 
vysoce aktivní. 

27. 6. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	jednala	v	EU	o	budoucnosti	evropských	fondů		
Ve dnech 26. a 27. června se v Bruselu koná 7. Kohezní fórum, klíčové setkání rozhodujících aktérů k 
budoucnosti využívání evropských fondů po roce 2020. Českou republiku reprezentuje ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová, která ve svém vystoupení zdůraznila význam politiky soudržnosti pro 
občany EU, pro kraje, obce i podnikatele, a to díky investicím do infrastruktury, inovací a do kvality 
života občanů. 

 „Evropské strukturální a investiční fondy pozitivně ovlivňují vývoj všech států i regionů Evropské 
unie, ČR a naše kraje nevyjímaje. Proto chceme, aby politika soudržnosti, která zastřešuje tyto fondy, 
nejen pokračovala v dalším sedmiletém období po roce 2020, ale podařilo se pro ni obhájit ne příliš 
zmenšený rozpočet. Evropské peníze mají v našich krajích a obcích velmi hmatatelný dopad. 
Nezbytností pro budoucnost kohezní politiky je zjednodušení pravidel pro žádosti o dotace a jasné 
stanovení priorit, které budou v České republice financovány,“ uvedla ministryně Šlechtová. Dodala, že 
kohezní politika nebude ušetřena změn, i kvůli brexitu, a že by měla být z dlouhodobého hlediska 
flexibilnější. 

Na 7. Kohezním fóru přednesli své projevy předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, řada 
komisařů Evropské komise, včetně místopředsedy Katayinena či komisařky Creţu, nebo předseda 
Evropského parlamentu Antonio Tajani. V úvodu zazněl důraz na solidaritu jako podstatu politiky 
soudržnosti, roli finančních nástrojů a nutnosti jejich koordinace s nástroji politiky soudržnosti. 

 

Na 7. Kohezní fórum naváže na národní úrovni 18. července 2017 „Kulatý stůl k budoucnosti politiky 
soudržnosti“, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze. Součástí programu bude kromě 
sdílení hlavních závěrů z Kohezního fóra také vzájemný dialog nad strategickým směřováním možné 
podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice po roce 2020 a s tím 
související příprava dalších kroků. Na Kulatý stůl přizvalo MMR partnery ze státní správy, krajů, měst 
a obcí, zástupce odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, akademické a expertní obce 
i neziskových organizací. 

28. 6. 2017 

Ministr	průmyslu	a	obchodu	se	v	Tokiu	zúčastnil	česko‐japonského	
podnikatelského	fóra	
Během druhého dne oficiální návštěvy české delegace v Japonsku se ministr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou zúčastnil setkání s představiteli japonské vládní 
agentury na podporu obchodování a investic JETRO a zahájení česko – japonského podnikatelského a 
investičního fóra. Na následné tiskové konferenci ministr Jiří Havlíček informoval japonská média o 
situaci v odvětvích českého průmyslu, ekonomiky a trendech, které jsou atraktivní pro japonské 
investory v České republice. V delegaci jej doprovázel Karel Kučera, generální ředitel agentury 
CzechInvest. 
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Dnes ráno se ministr Havlíček společně s premiérem a dalšími členy české delegace setkal s 
Huroyukim Ishigem, prezidentem japonské vládní agentury na podporu obchodu a investic JETRO. 
Poté se Jiří Havlíček účastnil zahájení česko - japonského podnikatelského a investičního fóra, které se 
konalo v sídle agentury JETRO a bylo spoluorganizováno Japonskou obchodní a průmyslovou 
komorou. 

 „Cílem dnešního obchodního a investičního semináře v Tokiu bylo posílit obchodní vztahy a investiční 
příležitosti mezi ČR a Japonskem. Japonsko je pro naši zemi klíčovým partnerem v asijském regionu. 
Výše investic 250 japonských firem dosáhla v naší zemi částky 3,7 miliardy USD. Japonsko je tak 
druhým největším zahraničním investorem v ČR a v japonských firmách je u nás zaměstnáno 47 tisíc 
lidí. Investice míří nejčastěji do perspektivních odvětví automobilového průmyslu, elektroniky a 
strojírenství, ale také do pivovarnictví, tedy do oborů, které u nás mají zároveň dlouhou tradici. 
Usilujeme o rozvoj spolupráce v konkrétních oblastech, zejména v oborech leteckého a obranného 
průmyslu, strojírenství, energetiky, IT či zdravotnictví,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. 

Tiskové konferenci předcházel podpis Memoranda o porozumění mezi Aliancí Společnost 4.0 a 
japonskou Robot Revolution Initiative (RRI). Ministr poté informoval o situaci v odvětvích českého 
průmyslu, ekonomiky a trendech, které jsou atraktivní pro japonské investory v České republice. Jedná 
se zejména o automobilový průmysl a na tento sektor navázaná odvětví jako je elektronika a 
strojírenství. 

 „Automobilový průmysl České republiky stojí na prahu významných změn. Česká vláda se poslední 
dva roky zaměřuje čím dál intenzivněji na zohledňování aktuálního dynamického technologického 
vývoje, a to především ze strategického pohledu. Nově nastupující trendy mají dopady na všechna 
odvětví, tedy ne jenom na automobilový průmysl. Změny zasahují i do ICT, do elektroniky a 
elektrotechniky a zprostředkovaně také do energetiky a nanotechnologií. Z toho důvodu se snažíme 
podchytit potenciální investory z těchto i navazujících odvětví,“ uvedl ministr Jiří Havlíček na tiskové 
konferenci. 

Ministr rovněž představil vládou schválený Národní akční plán čisté mobility, který si do roku 2030 
stanovil v ČR cíl zvýšit na deset procent podíl automobilů na alternativní zdroje energie. Pro rozvoj 
čisté mobility jsou mj. podstatná i ložiska strategického hi-tech prvku lithia v České republice. O 
možnostech jeho uvažovaného využití informoval Karel Kučera, generální ředitel agentury 
CzechInvest. Již nyní agentura vyjednává s řadou potenciálních investorů ze všech oblastí 
technologických směrů, které stojí za změnami v oblasti automotive, ať už se jedná o lithium-iontové 
baterie, jejich klíčové komponenty a vhodné elektrorozvody, samořídící auta či úspory paliv. 

Mezi důležitá témata jednání patřila i diskuse o technologických změnách, označovaných jako Průmysl 
4.0. 

 „Masivní digitalizace ekonomiky a probíhající technologické změny představují zásadní existenční 
výzvu jak pro Japonsko, tak i pro Českou republiku. Chceme-li jako společnost obstát v globálním 
měřítku, nesmíme těmto změnám pouze přihlížet, ale naopak se musíme podílet na jejich utváření a 
hledat příležitosti pro potřebné inovace ve všech oblastech,“ doplnil Jiří Havlíček. 

Další dnešní program ministra Havlíčka zahrnoval jednání s náměstkem ministra hospodářství, 
obchodu a průmyslu Japonska Masaki Ogushim. Hlavními tématy jednání byly obchodní a 
ekonomické vztahy obou zemí, připravovaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a 
Japonskem a současný stav jaderné energetiky v České republice. 

Ministr Jiří Havlíček se společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou a dalšími členy delegace setkal i 
se zástupci pivovarnické firmy Asahi, která letos převzala několik evropských pivovarů včetně 
Plzeňského Prazdroje. 
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28. 6. 2017 

Ministryně	pro	místní	rozvoj	prohlubuje	spolupráci	s	Bavorskem	
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová spolu s německým státním ministrem financí Markusem 
Söderem v Bavorské Železné Rudě zahájila akci „Týden sousedů“. Prohlubuje tak spolupráci s našimi 
bavorskými sousedy, s nimiž Česká republika řeší podobné problémy a výzvy. Mezi ně patří například 
zvyšování turistické atraktivity této lokality, další zlepšování spolupráce v oblasti životního prostředí, 
nebo problematika stěhování se mladých lidí z tohoto regionu. 

„Spolupráce s našimi bavorskými sousedy se daří. To dokládá mnoho společných projektů, které byly 
realizovány v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce, jež patří mezi gesce mnou řízeného 
ministerstva. Ten byl mimochodem v minulém programovém období EU mezi nejúspěšnějšími. S 
ministrem Söderem řešíme i projekty z jiných zdrojů, například z bavorských prostředků. Osobně se 
těším na další konkrétní projekty vzájemné spolupráce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová. 

Mezi konkrétní realizované aktivity přispívající k rozvoji příhraničního regionu patří například projekt 
Kulturní region Bavorsko – Čechy 2017, jehož součástí je právě i „Týden sousedů“. Úzká spolupráce 
také funguje s agenturou CzechTourism, kde je aktuální zejména program k tématu Baroko 2017. 
Samozřejmostí je pak propagace Bavorska na různých veletrzích v České republice a České republiky v 
Bavorsku. 

Mezi posledními schválenými projekty, na něž poputuje z Ministerstva pro místní rozvoj téměř čtvrt 
miliardy korun, jsou například Nová naučná stezka Lučina, projekt Po stopách Karla IV. nebo výstavba 
nového zázemí „Lesní dílna“ v Kašperských Horách určeného pro vzdělávací program se zaměřením na 
práci s přírodními materiály, řemeslnou výrobu a uměleckou tvorbu. Pro další kola Programu 
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika pro období 2014 – 2020 zbývá 
37,5 milionu euro. Prostředky jsou zatím k dispozici ve všech prioritních osách. Projekty je třeba 
předložit nejpozději do 23. srpna 2017. 

28. 6. 2017  

Ministr	kultury	se	s	vládní	delegací	zúčastnil	návštěvy	Japonska		
Dnešní program zahájil ministr Herman na hřbitově Fucho v Tokiu, kde u hrobu československých 
legionářů položil květiny a uctil jejich památku. 

Hrob připomíná pětici legionářů (čtyř Čechů a jednoho Slováka), kteří zahynuli v japonských 
nemocnicích nebo na lodi při návratu do již samostatné vlasti v letech 1918 a 1919. Další návštěva 
ministra Hermana směřovala na Universitu of Foreign Studie. Na katedře bohemistiky diskutoval se 
studenty a s rektorem probral možnosti bližší spolupráce. Po návštěvě univerzity se ministr setkal se 
zástupci Asociací svatyň Shinto v Meiji Jingu, kde se seznámil s náboženstvím Šinto, které jako jediné 
vzniklo na japonské půdě. Představuje rozsáhlý komplex náboženských představ, praktik a institucí, 
které se vynořily už v počátcích japonských dějin. 

V odpoledních hodinách se Daniel Herman setkal s japonským ministrem školství, kultury, sportu, 
vědy a techniky panem Hirokazou Matsunem. Při této příležitosti ministr japonské straně pogratuloval 
k zápisu nadnárodní nominace díla architekta Le Corbusiera na Seznam světového dědictví UNESCO a 
k zápisu Festivalu Yama, Hoko, Ytai na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Ministři 
hovořili též o společných vzájemných stycích v oblasti kultury. 

„Nesmírně mě těší, že jsem mohl do Vaší krásné země přicestovat v tak krátkém období již podruhé a 
znovu zažít spirituální atmosféru úcty Japonců k duchovním hodnotám, úcty k tradicím. Tyto pocity ve 
mně zůstaly a zůstanou opravdu hluboko uloženy. Česká kultura je v Japonsku velmi populární - stejně 
jako japonská u nás. Rád bych Vás proto pozval na návštěvu České republiky a seznámil Vás nejen s 
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kulturními památkami naší země, ale také se současným uměním,“ doplnil Daniel Herman při setkání 
s ministrem Matsunem. 

28. 6. 2017 

Česká	a	saská	ministryně	sociálních	věcí	navštívily	SANANIM,	který	pomáhá	
drogově	závislým	a	jejich	blízkým	
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a saská ministryně Barbara Klepsch navštívily 
zástupce neziskové organizace SANANIM, která pomáhá lidem závislým na drogách. Seznámily se se 
systémem adiktologických služeb a prohlédly si Doléčovací centrum. Saská ministryně ocenila, že měla 
příležitost setkat se s odborníky z praxe a poznat provoz jednoho ze zařízení osobně. 

„Prevence „Prevence „Prevence „Prevence „Prevence a nabídka pomoci je lepší cesta než jen pouhá 
represe. Lidé v SANANIMu odvádějí skvělou práci při navracení drogově závislých zpět do běžného 
života,“ řekla ministryně Michaela Marksová. 

Ministryně Marksová se zajímala nejen efektivitu protidrogových služeb, ale i o ucelený systém péče o 
specifické skupiny závislých, na něž se SANANIM specializuje – matky s dětmi, mladistvé a také o 
dlouhodobé uživatele s kriminální kariérou. Na saskou ministryni udělala návštěva SANANIMu podle 
jejích slov velký dojem. „V Sasku, pro které je protidrogová tematika důležitou agendou, jsme v oblasti 
rozvoje protidrogových služeb na dobré cestě, ale nejsme tak daleko jako tady, například co se týká 
kapacity léčebných zařízení či zkušeností v péči o závislé na pervitinu,“ uvedla Barbara Klepsch. 
„Nabídku expertní přeshraniční spolupráce, rádi přijmeme. Jsem přesvědčená, že v tomto ohledu je 
potřeba česko-německou spolupráci prohloubit,“ dodala saská ministryně. 

Návštěvě předcházela jednání s Ministerstvem zdravotnictví a národním protidrogovým 
koordinátorem Jindřichem Vobořilem. MPSV pomáhá závislým zejména prostřednictvím 
nízkoprahových služeb, v roce 2015 jich bylo celkem 104, z toho šlo o 57 kontaktních center a 47 
terénních programů. Dále tu působilo celkem 269 poradenských a terapeutických specializovaných 
adiktologických stacionárních zařízení (tj. bez preventivních, terénních programů a bez programů ve 
věznicích). 

30. 6. 2017 

Premiér	B.	Sobotka	se	v	Japonsku	setkal	s	premiérem	Abem	i	významnými	
podnikateli		
Předseda vlády Bohuslav Sobotka uskutečnil od úterý 27. června do pátku 30. června oficiální návštěvu 
Japonska. Během oficiální návštěvy jednal s předsedou vlády Japonska Šinzó Abem, předsedou dolní 
komory Parlamentu Japonska Tadamorim Oshimou, korunním princem Naruhitem, představiteli 
významných japonských investorů v ČR a s japonskými studenty. Navštívil Kjóto a také položil věnec k 
památníku míru v Hirošimě. 

„Se svými partnery chci projednat především perspektivy rozvoje a prohloubení česko-japonské 
spolupráce v řadě oblastí včetně obchodu, investic, vědy, výzkumu a inovací či energetiky. Potenciál 
nabízí rovněž oblast obranného průmyslu a důležitým tématem bude i kulturní spolupráce a mobilita. 
Velký význam přikládám také podnikatelské delegaci, která mě doprovodí,“ uvedl předseda vlády 
Bohuslav Sobotka. 

Návštěvy Japonska se zúčastnili také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a ministr kultury 
Daniel Herman. Předsedu vlády Bohuslava Sobotku doprovodili také tři desítky podnikatelů, 
především z oblasti letectví, obranného průmyslu, zdravotnictví či strojírenství. Během návštěvy bude 
podepsáno několik dohod a memorand. 
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Japonsko představuje druhého největšího zahraničního investora pro ČR a zároveň je to třetí největší 
obchodní partner v Asii. Obrat vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Japonskem dosahuje 
83,5 mld. Kč. Do Česka přicestuje každý rok také zhruba 100 tisíc japonských turistů. Čechů odjede na 
japonské ostrohy přibližně 10 tisíc. 

30. 6. 2017  

Premiér	B.	Sobotka	na	návštěvě	Japonska:	ČR	má	velký	potenciál	výrazně	
posílit	spolupráci	s	Japonskem	v	oblasti	obchodu,	investic	i	nových	
technologií	
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se během čtyřdenní oficiální návštěvy Japonska setkal s předsedou 
vlády Šinzó Abem, předsedou dolní komory japonského Parlamentu Tadamori Oshimou i s korunním 
princem Naruhitem. O prohloubení spolupráce v oblasti obchodu, investic i nových technologií jednal 
s vedením společností Asahi Breweries a Shimadzu. Na závěr své oficiální návštěvy Japonska uctil 
premiér Sobotka památku obětí výbuchu atomové bomby v Hirošimě. 

Na cestě doprovázeli premiéra Bohuslava Sobotku také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, 
ministr kultury Daniel Herman, náměstek ministra zahraničních věcí Václav Kolaja, náměstek 
ministra obrany Tomáš Kuchta, náměstek ministra kultury Patrik Košický a poslanec a starosta 
Náchoda Jan Birke. S premiérem byla v Japonsku také početná podnikatelská delegace. 

S premiérem Abem diskutoval předseda vlády Sobotka o spolupráci v ekonomice, kultuře, dopravě i 
mezinárodně-politických otázkách. Připomněl si také 60. výročí od obnovení česko-japonských 
diplomatických vztahů. 

Velkou pozornost věnoval premiér jednání o prohloubení spolupráce v oblasti obchodu, investic i 
moderních technologií mezi Českou republikou a Japonskem. Jednal o tom s vedením společnosti 
Asahi Breweries, která od jara letošního roku vlastní pivovar Plzeňský Prazdroj. Setkal se rovněž 
s vedením společnosti Shimadzu, která se zabývá výrobou technologických, medicínských a 
laboratorních přístrojů a zároveň se zaměřuje na vlastní výzkum. 

Během cesty premiéra Bohuslava Sobotky byla podepsána významná memoranda a dohody: 

Dohoda o pracovní dovolené mezi ČR a Japonskem – díky ní budou moci lidé od 18 do 30 let na 12 
měsíců pracovat, studovat i cestovat v druhé zemi. 

Memorandum o spolupráci mezi agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a 
partnerskou agenturou JETRO – podporuje bilaterální aktivity zacílené na podporu investic a 
zvyšování obchodní výměny v obou zemích. 

Rámcová zajišťovací dohoda o spolupráci na 3. trzích mezi českou státní pojišťovací společností EGAP 
a japonskou partnerskou společností NEXI – umožňuje spolupráci agentur ve třetích zemích. 

Memorandum o porozumění mezi společností Shimadzu a brněnským Mezinárodním centrem 
klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny – zajistí spolupráci na vývoji hmotnostního 
spektrometru, jenž může být použit např. pro výzkum nádorů mozku. 

Premiér Bohuslav Sobotka zakončil návštěvu Japonska v Hirošimě, kde uctil památku obětí výbuchu 
atomové bomby za druhé světové války. Na místě si prohlédl takzvaný Atomový dóm, který jako jeden 
z mála přežil výbuch atomové bomby a byl postaven českým architektem Janem Letzelem. 

Cesta českého předsedy vlády do Japonska se uskutečnila po 12 letech od poslední premiérské 
návštěvy. 
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30. 6. 2017 

V	Praze	se	konala	Exportní	konference	jednotné	zahraniční	sítě	pro	
podporu	exportu		
Ve čtvrtek 29. července 2017 odpoledne byla zakončena tradiční Konference ekonomických radů - 
setkání všech ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Tato událost je 
nejvýznamnější každoroční událostí, během které si ekonomičtí diplomaté vyměňují své zkušenosti, 
jsou hodnoceni a konzultují své cíle na následující rok. Součástí konference jsou i konzultace pro 
exportéry, kterých se během středy a čtvrtka v pražském TOP Hotelu zúčastnilo téměř pět set českých 
firem. 

Během pondělí a úterý se zástupci zahraniční sítě setkali v Černínském paláci s předsedou vlády 
Bohuslavem Sobotkou, Jiřím Havlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu, Lubomírem Zaorálkem, 
ministrem zahraničních věcí, Pavlem Bělobrádkem, místopředsedou vlády pro vědu a výzkum, 
náměstky obou resortů Vladimírem Bärtlem a Martinem Tlapou, a také s celou řadou podnikatelů a 
jejich reprezentantů z řad Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a 
středních podniků a živnostníků, i dalšími významnými osobnostmi. 

Podstatná část týdne ekonomické diplomacie je však věnována také exportérům, kteří mají možnost se 
zástupci zahraniční sítě domlouvat rozličné formy podpory svých aktivit, služby zahraniční sítě a 
konkrétní obchodní záměry ve více než stovce zahraničních teritorií. V tomto ohledu byla letošní B2B 
jednání s exportéry, která se konala ve středu a čtvrtek v TOP Hotelu Praha, nebývale úspěšná. Tzv. 
„meeting point“ s exportéry letos využili zástupci z téměř 500 českých firem, kteří konzultovali se 162 
zástupci jednotné zahraniční sítě po celé dva dny. 

 „Kapacita českých diplomatů a kanceláří CzechTrade byla zcela vyčerpána. Během středy a čtvrtka 
proběhlo více než 2 900 jednání o konkrétních obchodních případech z jednotlivých trhů, možnostech 
prezentace českého zboží, vyhledání obchodního partnera, nebo možnostech účasti českých firem na 
zahraničních výstavách a veletrzích. Počet firem, které o konzultace projevily zájem, oproti loňsku 
rapidně narostl. Podařilo se nám uspokojit zájem bezmála 500 exportujících podniků, se kterými 
budeme v následujících měsících pracovat. Bohužel, mnoho jsme jich museli také odmítnout. S těmi se 
následně spojí konzultanti CzechTrade a představí jim všechny možnosti podpory, které nabízíme. Tak 
vysoký zájem nás opravdu nebývale potěšil. Spatřuji v tom ze strany firem jednoznačně pozitivní 
hodnocení a důkaz toho, že náš český systém podpory exportu je nastaven správně a efektivně. 
Nasvědčují tomu i výsledky českého exportu, který již sedmým rokem v řadě pravidelně láme rekord 
roku předešlého,“ dodal náměstek ministra Vladimír Bärtl. 

 „Právě na zájmu o konzultace je vidět, že se na nás firmy obrací s důvěrou. To se ostatně odrazilo také 
v letošním hodnocení našich úřadů v zahraničí. Snažíme se na naše služby dívat optikou jeho uživatelů, 
tedy samotných firem. Proto bychom chtěli, aby celá Jednotná zahraniční síť ambasád a kanceláří 
CzechTrade nabízela firmám základní exportní služby zdarma. Chceme garantovat podnikatelům 
vstřícný a profesionální přístup všech hráčů na poli ekonomické diplomacie“, dodal náměstek ministra 
zahraničních věcí Martin Tlapa. 

 „Těší mne, že dnešní Konference ekonomických radů opět potvrdila velký zájem českých exportérů o 
služby, které podnikatelům přináší Jednotná zahraniční síť. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade 
jsou významnou podporou při vstupu českých firem na klíčová exportní teritoria, proto dojde k 
rozšíření dosavadních 51 kanceláří CzechTrade o nové zastoupení v německém Mnichově. V Německu 
má CzechTrade zatím jen jednu zahraniční kancelář v Düsseldorfu a trvalý několikaletý převis 
poptávky po službách zejména ze strany segmentu malých a středních podniků nás vedl k otevření 
druhé kanceláře v zemi, která je největším obchodním partnerem České republiky,“ říká Milan Ráž, 
ředitel služeb pro exportéry agentury CzechTrade. „Samozřejmě především podporujeme export i na 
mimoevropských trzích. Např. navázání bližších obchodních vztahů mezi Spojenými arabskými 
emiráty a Českou republikou bylo nedávno zpečetěno podpisem memoranda o vzájemné spolupráci 
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agentury CzechTrade a Czech Business Council Dubai and the Northern Emirates (CBC) za podpory 
ministerstva průmyslu a obchodu. Podpis memoranda ideálně navázal na jednání vlády, na němž byla 
schválena účast ČR na výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Cílem spolupráce je vytvoření platformy a zázemí 
na podporu českého exportu ve Spojených arabských emirátech s výhledem na účast českých firem na 
EXPO 2020,“ dodává Ráž. 

 „Rád bych poděkoval ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních kanceláří CzechTrade za 
dlouhodobou spolupráci. Během konzultačních dní firmy projevily největší zájem o Čínu, USA, Rusko, 
Německo, Jihoafrickou republiku, Srbsko a Saudskou Arábii. U mnoha dalších zemí byl naplněn limit 
maximálního počtu možných schůzek. Pokud by bylo k dispozici více ekonomických diplomatů z těchto 
destinací, byli bychom schopní zajistit zde více schůzek, jedná se například o Argentinu, Egypt, Indii, 
Írán, Kanadu, Turecko, Vietnam, a další,“ komentuje setkání prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Jaroslav Hanák. 
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Ministerstvo	zahraničních	věcí	České	republiky	

Duben	2017	
3. 4. 2017  

Náměstek	V.	Kolaja	přijal	ministra	dopravy	Filipín		
Náměstek člena vlády Václav Kolaja se 31. března 2017 setkal s  Arthurem P. Tugadem, ministrem 
dopravy Filipín.  

Ministr Arthur P. Tugade navštívil MZV ČR společně s dalšími členy rezortu dopravy v souvislosti s 
plánovaným projektem prezidenta Rodriga Duterteho týkajícím se obnovy městské a meziměstské 
hromadné dopravy, především pak výstavby nových tramvajových linek a metra v Manile a jejím okolí.  
I v souvislosti s českými tramvajemi Tatra, které v Manile úspěšně jezdí od roku 1999, se na jednání 
zvažovaly možnosti uplatnění českého průmyslu v rámci nových ambiciózních plánů. 

Česká strana vyjádřila zájem o další podrobnější informace s tím, že by se v budoucnu mohla 
uskutečnit na Filipíny oficiální cesta některého z představitelů vlády v doprovodu podnikatelské 
delegace. 

3. 4. 2017  

Norský	ministr	zahraničí	navštívil	ČR	
Ministr pro Evropský hospodářský prostor a EU Norského království Frank Bakke-Jensen přijel 31. 
března 2017 na pracovní návštěvu do České republiky. V Černínském paláci s ním jednali náměstci 
ministra zahraničních věcí Lukáš Kaucký a Jakub Dürr.  

Náměstek Lukáš Kaucký a norský host diskutovali o aktuální politické situaci v obou zemích, protože v 
druhém pololetí tohoto roku se jak v ČR, tak v Norsku budou konat parlamentní volby. Náměstek 
Jakub Dürr jednal s ministrem Bakke-Jensenem o evropských záležitostech, zejména brexitu a jeho 
dopadech na evropskou spolupráci a obchodních vztazích v rámci Evropského hospodářského prostoru 
po výstupu Velké Británie z EU. Hovořili také o regionální spolupráci, včetně Severské spolupráce a 
zemí Visegrádské skupiny. 

3. 4. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	zastupoval	ČR	v	Lucemburku	na	radě	pro	zahraniční	
věci:	Prioritou	nadále	politické	řešení	syrského	konfliktu	
Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek 3. dubna 2017 zastupoval ČR v Lucemburku na 
zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Ministři diskutovali o evropské strategii vůči Sýrii a 
jednali rovněž o situaci v Libyi.  

Ministři zahraničních věcí členských států EU se na svém pravidelném zasedání v Lucemburku 
věnovali situaci v Sýrii a strategii EU, která by napomohla stabilizaci země. Prioritou EU zůstává 
nadále politické řešení syrského konfliktu, které nemohou nahradit jiná řešení – ať už vojenská, 
samotný boj proti terorismu či pouhá humanitární pomoc. Shoda panovala na nutnosti hledat způsoby 
a možnosti, jak uplatnit na dění v Sýrii vliv především v politické a diplomatické rovině. Další možností 
je případné zapojení EU do rekonstrukce země, která musí být spojena s procesem politické tranzice. 
„Našim cílem musí být zachování územní celistvosti Sýrie, demokratické principy vládnutí a zachování 
sekulárního charakteru státu,“ uvedl náměstek Šrámek. „Z českého pohledu je důležité pomoci 
stabilizovat zemi, zlepšit životní podmínky vnitřně vysídlených osob v Sýrii, aby se mohli vrátit do 
svých domovů lidé například v oblastech osvobozených od ISIL,“ zdůraznil náměstek Šrámek. Šéfové 
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diplomacií evropské osmadvacítky přijali k Sýrii závěry Rady FAC, kde EU klade důraz na ukončení 
občanské války a zahájení politického procesu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 2254 a tzv. 
Ženevským komuniké pod vedením OSN. Budoucnosti Sýrie bude věnována rovněž donorská 
konference, která se koná v Bruselu 4. a 5. dubna 2017. 

Ministři diskutovali rovněž o situaci v Libyi, ocenili zapojení EU do „libyjského kvartetu“, kde jsou dále 
zastoupeny OSN, Liga arabských států, Africká unie. Účast EU v kvartetu má napomoci efektivnějšímu 
řešení libyjského konfliktu. Unie bude nadále pokračovat ve výcviku libyjské pobřežní stráže 
prostřednictvím operace Sophia. Ministři podpořili italskou inciativu zaměřenou na zlepšení ochrany 
jižní libyjské hranice. „Je to další důležitý krok k omezení nelegální migrace do Libye,“ uvedl náměstek 
Šrámek. „Klademe nadále důraz na operaci Sophia, která působí ve Středomoří, a jsme připraveni 
pomáhat libyjským autoritám při boji s nelegální migrací jak při výcviku pobřežní stráže, tak při 
poskytnutí nezbytné techniky,“ přiblížil náměstek Šrámek. EU podporuje ochranu libyjských hranic, 
která snižuje migrační tlak. Unie se dále podílí prostřednictvím civilní mise EUBAM na zlepšení 
ostrahy hranic reformou policie a trestní justice. 

Ministři se zabývali také situací v Jemenu a přijali k ní závěry. HR/VP Federica Mogheriniová 
připomněla katastrofální humanitární situaci s tím, že pokud se humanitární pomoc nepodaří navýšit, 
hrozí nová migrační vlna do Evropy. K tomuto účelu by měla sloužit i nadcházející donorská 
konference, která se uskuteční na konci dubna v Ženevě. Shoda mezi ministry panovala ohledně účasti 
EU při řešení jemenského konfliktu prostřednictvím politické facilitace a mediace a pokračující 
podpoře úsilí OSN. Připomněli také, že nestabilita Jemenu ohrožuje i bezpečnost klíčové námořní 
trasy přes Suez. ČR během vystoupení upozornila na nutnost zpřístupnění přístavu Hodejda pro 
dodávky humanitární pomoci. 

4. 4. 2017  

Konzultace	MZV	ČR	a	Moldavska	
Praha hostila 3. dubna 2017 konzultace Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva 
zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky na úrovni náměstků ministrů.  

Náměstci Lilian Darii a Jakub Dürr a zástupce náměstka Ivan Jestřáb podrobně projednali vzájemnou 
spolupráci obou ministerstev, bilaterální spolupráci obou zemí v politické, ekonomické i kulturní 
oblasti a rozvojovou a transformační spolupráci.   

Zabývali se rovněž přípravou vzájemných návštěv na různých úrovních a spoluprací v bezpečnostní 
oblasti a v mezinárodních organizacích. Mimořádnou pozornost věnovali vztahům Moldavska s EU a 
aktivitám v rámci Východního partnerství, včetně přípravy na jeho nadcházející summit. 

5. 4. 2017  

Náměstek	J.	Dürr	přijal	generální	tajemnici	Iberoameriky		
Náměstek pro evropské záležitosti Jakub Dürr přijal v Černínském paláci dne 4. dubna na MZV 
generální tajemnici Iberoameriky paní Rebeku Grynspanovou, která se v Praze zúčastnila udílení XXII. 
Iberoamerické ceny.  

Jednalo se o první návštěvu GT Iberoameriky v ČR. Obě strany podpořily posílení spolupráce 
Iberoameriky s EU, dvou regionů sdílejících společné hodnoty a kulturu. Generální tajemnice 
Grynspanová informovala o probíhající aktualizaci dohod o volném obchodu s Mexikem a Peru a 
ocenila pokrok v jednání o dohodě mezi EU a Mercosur. V oblasti kulturní a školské partneři 
diskutovali o potřebě navýšení školské výměny. 
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Iberoamerika je volné sdružení zemí, kde se hovoří španělsky a portugalsky. Od roku 1991 pořádá 
pravidelné summity hlav států. Roku 2005 byl zřízen Generální sekretariát Iberoameriky se sídlem v 
Madridu. 

5. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	s	britským	ministrem	zahraničí	o	případu	
zabitého	českého	občana		
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek se 5. dubna 2017 na okraj dárcovské konference o Sýrii 
v Bruselu sešel se svým britským protějškem Borisem Johnsonem. Lubomír Zaorálek britskému 
ministrovi zahraničí sdělil, že osvobozující verdikt, který britský soud v pondělí 3. dubna 2017 vynesl 
ve věci násilného úmrtí českého občana ze září 2016, v něm vyvolává velké pochyby. Šéf české 
diplomacie Borisi Johnsonovi shrnul důvody svých pochybností o spravedlivém výsledku soudního 
jednání a nastínil další postup českého ministerstva zahraničí.  

V souvislosti s touto soudní kauzou dnes MZV ČR prostřednictvím českého velvyslanectví v Londýně 
odešle diplomatickou nótu na britské ministerstvo zahraničí. MZV ČR v této diplomatické nótě – na 
základě Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích – požádá britskou stranu o poskytnutí všech 
relevantních dokumentů k případu, včetně kopie obžaloby a rozsudku. České ministerstvo zahraničí 
bude současně žádat ujištění, že národnost oběti neovlivnila rozsudek. MZV ČR dále ve své nótě 
požádá o informace o případných mimořádných opravných prostředcích podle britského práva.   

Ministerstvo zahraničí ČR je i nadále v kontaktu se sestrou zabitého českého občana a bude ji 
informovat o výsledcích všech dalších jednání, která v souvislosti s kauzou jejího bratra česká 
diplomacie podniká. 

5. 4. 2017  

ČR	zvyšuje	pomoc	syrským	uprchlíkům	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek vedl českou delegaci na Konferenci k podpoře 
budoucnosti Sýrie a regionu, která se konala dne 5. dubna 2017 v Bruselu. ČR potvrdila pokračování 
svého angažmá a humanitární pomoci v regionu a přislíbila poskytnout dalších 224 miliónů korun na 
pomoc uvnitř Sýrie a v sousedních zemích. Účastníci konference odsoudili chemický útok v provincii 
Idlib a zdůraznili nutnost politického řešení syrského konfliktu.  

Na pozvání Evropské unie se v Bruselu uskutečnila konference na vysoké úrovni věnovaná podpoře 
Sýrie a regionu. Cílem konference, kterou vedle EU spolupořádalo také Německo, Velká Británie, 
Norsko, Kuvajt, Katar a OSN, bylo nalézt společný postoj mezinárodního společenství a shodu na 
dalším úsilí, které povede ke snížení utrpení obyvatel a uprchlíků v regionu a napomůže ukončení 
syrského konfliktu. Šest let trvající válka si vyžádala přes 350 tisíc lidských životů, 6 milionů Syřanů 
uprchlo do zahraničí a dalších 6,5 milionů bylo nuceno v důsledku války opustit své domovy uvnitř 
Sýrie. 

Zástupci sedmi desítek zemí a mezinárodních organizací včetně generálního tajemníka OSN Antonia 
Guterrese nebo vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky 
Mogheriniové diskutovali o aktuální situaci v regionu. Jednoznačně odsoudili chemický útok, který se 
odehrál v předvečer konference v provincii Idlib, a vyzvali k jeho vyšetření a vyvození odpovědnosti. 
„Události v Idlibu jsou zločinem, pro který se těžko hledají slova,“ přiblížil ministr Zaorálek. „Je nutné 
hledat viníky a pohnat je k odpovědnosti,“ zdůraznil ministr Zaorálek. 

Účastnici konference se shodli na tom, že je třeba podpořit politický proces a ženevská jednání pod 
záštitou OSN a pokračovat v humanitárních aktivitách mezinárodního společenství. Rovněž vysoce 
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ocenili dosavadní úsilí Jordánska, Libanonu, Turecka a dalších zemí při zvládání následků konfliktu v 
podobě uprchlické krize. 

Česká republika na konferenci ústy ministra zahraničních věcí přislíbila věnovat na pomoc Sýrii a 
regionu v roce 2017 celkem 224 milionů korun. „Smysl této pomoci je také v tom, aby syrští uprchlíci 
měli po dobu pobytu v utečeneckých táborech zajištěny alespoň elementární podmínky, jako jsou čistá 
voda, základní lékařská péče nebo možnost vzdělání pro své děti,“ uvedl ministr Zaorálek. „Vynaložené 
prostředky dávají naději na důstojnější přežití těm, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, pomáhají jim 
uchovat naději na návrat domů,“ zdůraznil šéf české diplomacie. 

ČR tak pokračuje ve svém výrazném angažmá a humanitární pomoci v Sýrii a v sousedních zemích, 
když v uplynulém roce přislíbila 170 milionů Kč a konečná česká pomoc za rok 2016 činila 200 milionů 
Kč. Vedle pomoci v samotné Sýrii v rámci programu humanitární rozvojové a rekonstrukční asistence 
bude ČR v letošním roce pokračovat v podpoře projektů v Jordánsku, Libanonu a Iráku. Jedná se 
například o pomoc v největších jordánských uprchlických táborech Zátárí a Azraq nebo o pokračování 
lékařské pomoci v rámci programu MEDEVAC. 

Na okraj konference se ministr Zaorálek setkal s Pierrem Krähenbühlem, generálním komisařem 
Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Hlavním tématem rozhovoru 
byla humanitární situaci v Sýrii zejména aktuální problémy a životní podmínky palestinských 
uprchlíků v této zemi. 

6. 4. 2017  

Konzultace	náměstka	M.	Staška	na	MZV	Mexika	
Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek uskutečnil jednání na mexickém MZV s 
náměstkem ministra zahraničních věcí Mexika Carlosem de Icazou a generálním ředitelem pro Evropu 
Franciscem del Ríem a setkal se s náměstkem ministra hospodářství Juanem Carlosem Bakerem 
Pinedou.  

Náměstek Stašek se s partnery shodl na dalším posílení nejen ekonomické, ale i politické a kulturní 
spolupráce. Rozhovory se soustředily na mezinárodně-politické a regionální otázky a na možnosti 
budoucí spolupráce v oblasti bezpečnosti a podpory vzájemného obchodu. 

Obě strany si při této příležitosti připomněly 95. výročí navázání diplomatických vztahů mezi bývalým 
Československem a Mexikem. Náměstek Stašek tlumočil pozvání ministra zahraničních věcí Lubomíra 
Zaorálka novému ministrovi zahraničních věcí Mexika Liusi Videgarayovi k návštěvě ČR. 

Následující den, 29. března 2017, se uskutečnila prezentace obchodních příležitostí v České republice a 
v Mexiku za účasti zástupců českých firem. 

7. 4. 2017  

Náměstek	M.	Smolek	jednal	v	Číně	
Náměstek ministra Martin Smolek vykonal ve dnech 5. až 8. dubna 2017 pracovní návštěvu Číny. 
Během setkání projednal s partnery na MZV v Pekingu vízovou praxi mezi oběma zeměmi.  

Hlavním cílem bylo projednání aktuálního stavu vízové praxe a zhodnocení fungování platné vízové 
legislativy. Jednání se rovněž dotkla Dohody EU-Čína o bezvízovém styku pro držitele diplomatických 
pasů a připravovaných jednání o vízové facilitaci EU-Čína. 

S ohledem na rostoucí zájem čínských žadatelů o víza otevřela ČR v Číně již 10 vízových center, která se 
nacházejí ve velkých čínských městech a která významně usnadňují místním turistům získání víz a 
cestování do ČR. Náměstek Smolek se setkal i se zástupci vízových center a jednal s nimi o konkrétních 
pracovních problémech. 
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10. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	s	ministrem	zahraničních	věcí	Dánska		
Ministr Lubomír Zaorálek se 7. dubna 2017 sešel k pracovnímu jednání s dánským ministrem 
zahraničních věcí Andersem Samuelsenem.  

Jednání se vedle potvrzení oboustranného zájmu o posílení česko-dánských dvoustranných vztahů 
soustředilo na budoucnost Evropské unie, identifikaci společných zájmů názorově blízkých členských 
států EU včetně ČR a Dánska a na možnosti prohloubení regionální spolupráce. 

Ministři se v debatě dotkli také situace v Sýrii, vývoje na Ukrajině a vztahů Evropské unie s Ruskem. 
Zmíněna byla spolupráce v souvislosti s navazujícím předsednictvím ČR a Dánska ve Výboru ministrů 
Rady Evropy. 

10. 4. 2017  

Náměstek	V.	Kolaja	přijal	delegaci	Parlamentu	Moldavska	
Náměstek ministra zahraničních věcí Václav Kolaja přijal 10. dubna 2017 v zastoupení ministra 
delegaci Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavské republiky, 
vedenou jeho předsedkyní Valentinou Buligou.  

Delegace je v Praze na pozvání partnerského výboru Senátu Parlamentu ČR. Během jednání byly 
prodiskutovány různé aspekty dvoustranné spolupráce obou zemí i aktuální vnitropolitický vývoj v 
Moldavské republice. Značná pozornost byla věnována úsilí Moldavské republiky o přibližování k EU, 
a to zejm. v souvislosti s naplňováním Dohody o přidružení s EU. Moldavská strana byla v této 
souvislosti ujištěna o trvající podpoře ze strany ČR. 

11. 4. 2017  

Náměstek	M.	Stašek	jednal	v	Zimbabwe	a	Zambii	
Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek uskutečnil ve dnech 3. – 8. dubna 2017 pracovní 
cestu do Zimbabwe a Zambie, během níž se setkal s představiteli MZV a vedoucími misí Delegace EU 
obou zemí.  

V Zimbabwe jednal náměstek Miloslav Stašek s náměstkem Edgarem Mbwembwem o možnostech 
rozvoje bilaterálních vztahů, které se nabízí zejména v oblasti vzdělání, turistiky a vzájemného 
obchodu. V Zambii se sešel se stálým tajemníkem ministerstva Chalwe Lombem. Diskuse se týkala 
otevření velvyslanectví ČR v Lusace a prohloubení vzájemných vztahů nejen v ekonomické rovině a 
posílení vzájemného obchodu, ale i oblasti kulturní spolupráce. Oba jmenovaní se shodli, že 
perspektivní oblastí je zejména spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství, což využije ministr 
zemědělství Milan Jurečka, jenž plánuje cestu do země na konci dubna 2017. 

Náměstek Miloslav Stašek rovněž navštívil chudinskou čtvrť Chibolya v Lusace, kde byla z finančních 
prostředků MZV ČR ve spolupráci s nevládní organizací Njovou vybavena škola a přilehlá zařízení pro 
volnočasové aktivity včetně boxerské tělocvičny pro nejchudší děti. Náměstek Stašek informoval svůj 
protějšek také o tom, že Zambie bude od roku 2018 zařazena mezi prioritní země Zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR. 

12. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	navštívil	Ukrajinu		
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek navštívil 11. dubna 2017 spolu se svým slovenským a 
maďarským protějškem Ukrajinu. Společná cesta Lubomíra Zaorálka, Miroslava Lajčáka a Pétera 



 

114 

 

Szijjárta potvrdila zvláštní vztahy našich zemí s Ukrajinou. Návštěva byla vyjádřením podpory územní 
jednoty Ukrajiny a reformních kroků.  

Ministři v Kyjevě jednali s šéfem ukrajinské diplomacie Pavlem Klimkinem. Hlavními tématy byly 
bezpečnostní a politický vývoj v zemi, podpora eurointegračního procesu a reformního úsilí. Právě jeho 
důležitost zdůraznil ministr Zaorálek: „Oceňujeme Ukrajinu v jejích reformních snahách, avšak 
pozitivní změny přinese pouze jejich úspěšné zavedení. V tom však má Ukrajina nelehký úkol, protože 
musí bojovat na dvou frontách, proti ruské agresi a proti korupci.“ 

Ke konfliktu s Ruskem ministr Zaorálek prohlásil, že společné sankce EU jsou zatím jediným 
nástrojem k prosazování Minských dohod, o jejichž plnou implementaci je nutné usilovat. Lubomír 
Zaorálek také vyjádřil přesvědčení, že brzy dojde k ratifikaci Asociační dohody EU s Ukrajinou, a ujistil 
Pavla Klimkina o české podpoře vízové liberalizace pro ukrajinské občany. „ČR hodlá pokračovat v 
pomoci Ukrajině, například v reformě veřejné správy nebo školství,“ dodal ministr Zaorálek. 

Téma územní celistvosti a nutnosti provádění reforem se opakovalo i při setkání s předsedou Nejvyšší 
rady Ukrajiny Andrijem Parubijem a šéfy parlamentních frakcí a poslaneckých skupin. Středoevropští 
ministři se zajímali o politické nálady a postoje k reformnímu procesu a nabídli zkušenosti z 
transformace ve svých zemích. 

Ministr Zaorálek spolu s ministry Lajčákem a Szijjártem byli přijati také prezidentem Petrem 
Porošenkem a premiérem Volodymyrem Hrojsmanem. Při těchto setkáních se debata věnovala 
především boji proti korupci a ekonomickému vývoji Ukrajiny. 

13. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	na	jednání	zemí	V4	a	Východního	partnerství	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 12. dubna 2017 ve Varšavě zúčastnil schůzky ministrů 
zahraničí zemí V4 a Východního partnerství (VP), letos za účasti hostů šéfů diplomacií Švédska, 
Chorvatska, Rumunska, Malty a Estonska, náměstků ministrů zahraničí Bulharska a Slovinska, 
eurokomisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johanesse Hahna a zástupce 
ESVA.  

Schůzce předcházelo jednání ministrů zahraničních zemí Visegrádské skupiny. Na něm se partneři 
věnovali plánům s blížícím se předáním předsednictví V4 z Polska do Maďarska a budoucím aktivitám 
a směřování Mezinárodního visegrádského fondu. V4 přijala také společné prohlášení k Východnímu 
partnerství, v němž potvrdili podporu tomuto uskupení a zdůraznili nutnost zaměřit se na vzájemnou 
sektorovou spolupráci definovanou prioritami z Rigy.  

Hlavní zasedání se před listopadovým summitem VP v Bruselu zabývalo především posilováním 
infrastruktury mezi zeměmi V4 a VP v různých formátech a sektorech, především v dopravě. To 
přinese jak posílení ekonomické spolupráce, tak politických vazeb. „ČR podporuje spolupráci s 
Východní partnerstvím zejména v rámci existujících projektů EU, kterým je i Transevropská dopravní 
síť. Propojení dopravní infrastruktury pomůže upevnit vzájemné vztahy a hlavně bude konkrétním 
přínosem pro naše občany a jejich každodenní život,“ prohlásil ministr Zaorálek.   

Na okraj zasedání se šéf české diplomacie setkal k dvěma bilaterálním jednáním. S ministrem 
zahraničí Estonska Svenem Mikserem hovořili o agendě EU a NATO, bilaterálním obchodě, působení 
české armády v Pobaltí a prioritách nadcházejícího estonského předsednictví v Radě EU. Při jednání s 
gruzínským protějškem Mikheilem Janelidzem vyjádřil za českou stranu ministr Zaorálek podporu 
územní celistvosti Gruzie, evropské integraci a dalšímu rozvoji země. 

 

 



 

115 

 

19. 4. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	se	setkal	s	egyptskými	partnery	
Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální Ivo Šrámek se dne 
4. dubna 2017 setkal s egyptským guvernérem provincie Rudého moře admirálem Ahmadem 
Abdallahem, s guvernérem Jižní Sinaje generálem Khaledem Fawdou, s egyptským velvyslancem 
Abderahmanem Salaheldinem a podnikateli v oblasti cestovního ruchu.  

Předmětem jednání byly otázky oživení cestovního ruchu z ČR do letovisek u Rudého moře. Egyptská 
strana informovala o opatřeních, která přijala k zajištění bezpečnosti svých letovisek, jakož i 
památkových oblastí navštěvovaných turisty. 

20. 4. 2017  

Ustavení	Meziresortní	komise	pro	Čechy	žijící	v	zahraničí	
Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude 
koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. Vláda ČR 
uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra, ministru zdravotnictví, ministryni 
práce a sociálních věcí, ministru kultury, ministru spravedlnosti a ministru průmyslu a obchodu 
nominovat své zástupce do Komise. Tito zástupci ministerstev budou pověřeni koordinací krajanské 
problematiky a komunikací s pracovištěm zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky, jenž bude předsedou Komise.  

Činnosti Komise se budou moci účastnit i zástupci dalších ministerstev a veřejných institucí, jejichž 
agenda s krajanskou problematikou souvisí a kteří projeví o členství v Komisi zájem. 

Cílem Komise bude prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní správy a jiných 
veřejných institucí v dané problematice s cílem postupně vytvořit jednotnou databázi informací pro 
Čechy žijící v zahraničí za účelem usnadnění vyřizování jejich správních, finančních a dalších 
záležitostí v České republice i s ohledem na jejich možný návrat. Komise bude také předkládat 
zúčastněným subjektům doporučení a návrhy týkající se zejména legislativních a jiných opatření na 
zlepšení styku orgánů státní správy a dalších veřejných institucí s Čechy žijícími v zahraničí. 
Sjednocení důležitých informací pro Čechy žijící v zahraničí na jednom místě rovněž usnadní činnost 
zastupitelských úřadů České republiky, resp. jejich konzulární oddělení, která poskytují českým 
občanům širokou škálu konzulárních služeb, a to i v případech jejich návratu do České republiky. 

Ustavení komise je v souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. prosince 2016 
č. 43 k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, která se konala v září 2016. 
Senát tímto usnesením požádal vládu, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí koordinací 
ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory. 

20. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	přijal	ministra	zahraničních	věcí	a	obrany	Kapverd	
Ministr Lubomír Zaorálek přijal dne 18. dubna v Černínském paláci ministra zahraničních věcí a 
obrany Kapverdské republiky pana Luíse Felipe Tavarese. Jednání se zaměřilo na prohloubení 
bilaterálních vztahů, ekonomickou a rozvojovou spolupráci a Zvláštní partnerství EU-Kapverdy.  

Obě strany projevily vůli dále rozvíjet vzájemné vztahy a ocenily v tomto smyslu pozitivní roli 
honorárních konzulů v obou zemích. Ministr Zaorálek ocenil ekonomický rozvoj a dlouhodobě stabilní 
demokratické uspořádání Kapverd. Ministr Tavares v této souvislosti poukázal na pozitivní roli EU a 
projevil vděk své země za dlouholetou stipendijní spolupráci, v rámci které v ČR vystudovaly desítky 
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kapverdských studentů, mezi něž patří i současný ministr zemědělství a životního prostředí, který 
mluví plynně česky. 

Oba ministři se vyslovili pro rozvoj ekonomické spolupráce, zejména v sektoru cestovního ruchu a 
navazujících odvětvích a v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Spolupráce by na jedné straně 
přinesla příležitosti pro české firmy a na straně druhé by přispěla k rozvoji kapverdské ekonomiky. 

Ministr Zaorálek spolu se svým protějškem dále ocenil úspěchy dosažené v rámci Zvláštního 
partnerství EU-Kapverdy, mezi něž patří např. uzavření readmisní dohody a dohody o zjednodušení 
vízového styku. Ministři se shodli, že je třeba v rámci tohoto partnerství prohloubit spolupráci v 
bezpečnostní oblasti. 

Ministr Tavares během své návštěvy v ČR ve dnech 18. – 19. dubna jednal také na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu o konkrétních možnostech hospodářské spolupráce, na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy o rozšíření meziuniverzitní spolupráce a na Magistrátu hlavního města Prahy o 
možné spolupráci mezi metropolemi obou zemí. Kapverdský ministr se dále setkal s ministrem kultury 
Danielem Hermanem a byl přijat na Univerzitě Hradec Králové. 

20. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	se	svým	protějškem	z	Litvy	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek jednal 20. dubna 2017 v Černínském paláci s ministrem 
zahraničních věcí Litvy Linasem Linkevičiusem. Předmětem jejich jednání byly dvoustranné vztahy, 
možnosti prohloubení regionální spolupráce, aktuální problémy EU či politická a bezpečnostní situace 
v Evropě.  

Partneři vyzdvihli bezproblémové dvoustranné vztahy a společný zájem na jejich dalším rozvoji na 
všech úrovních v oblastech společného zájmu, zejména v agendách EU. Jako důkaz dobré relace 
upozornil ministr Zaorálek na rostoucí objem ekonomické a obchodní spolupráce. „Za minulý rok ČR 
činil vývoz do Litvy 462 mil. eur a to je důkazem, že se našim vztahům daří nejen politicky, ale i v 
ekonomické výměně,“ chválil česko-litevské vztahy ministr Zaorálek. 

Jednání ministrů se věnovalo také budoucnosti EU a evropského regionu, i s ohledem na řadu voleb, 
které Evropu čekají a ovlivní její další směřování. Ministr Zaorálek v této souvislosti zdůraznil i 
nutnost spolupráce mezi V4, severskými a pobaltskými státy. „Pravidelné setkávání těchto zemí je 
fórem pro vytváření silnější aliance pro budoucí směřování Evropy a sjednocování názorů.“ 

21. 4. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	s	generálním	tajemníkem	Rady	Evropy	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 21. dubna 2017 v Černínském paláci setkal s 
generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjørnem Jaglandem, který přijel do ČR v souvislosti s 
nadcházejícím předsednictvím ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy.  

Partneři projednali priority ČR pro nadcházející předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy 
(květen – listopad 2017) a také praktické otázky výkonu předsednictví. Na programu jednání byly i 
otázky spojené s mandátem Rady Evropy, tedy ochrana lidských práv, demokracie a právního státu a 
rovněž aktuální zahraničně-politická témata. 

„Je pro nás poctou, že budeme předsedat Výboru ministrů Rady Evropy. Tato instituce nám pomáhala 
při vzniku české legislativy, která se k lidským právům váže, a my nyní budeme mít možnost pomáhat 
řešit situace, jimiž se Rada Evropy aktuálně zabývá,“ uvedl ministr Zaorálek. 



 

117 

 

Generální tajemník Rady Evropy se během návštěvy sešel i s ministrem spravedlnosti Robertem 
Pelikánem a předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karlem 
Schwarzenbergem. Thorbjørn Jagland svou návštěvu v České republice završí jednáním s předsedou 
vlády Bohuslavem Sobotkou. 

24. 4. 2017  

Náměstek	M.	Smolek	zahájil	konferenci:	Krize	liberální	demokracie	v	
Evropě?	
Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek zahájil 21. 
dubna 2017 odbornou konferenci s názvem Krize liberální demokracie v Evropě?, kterou pořádalo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Českou společností pro evropské a srovnávací právo.  

Cílem konference bylo zhodnotit zásadní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropská unie: od krize 
liberální demokracie či „vládě práva“ v některých členských státech EU přes uprchlickou krizi až k 
bezpečnostním hrozbám v Evropě. Účastníci panelů z řad akademiků, soudců, úředníků státní správy 
či legislativního aparátu, mezi kterými nechyběli například ani soudce Tribunálu Soudního dvora EU 
Jan Passer nebo generální advokát Soudního dvora Michal Bobek, diskutovali též o možnostech řešení 
stávající situace v Evropě. 

Záznam z konference bude zveřejněn na webových stránkách České společnosti pro evropské a 
srovnávací právo. 

25. 4. 2017  

Náměstek	M.	Tlapa	vedl	podnikatelskou	misi	do	Ženevy	
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uskutečnil ve dnech 24. – 25. dubna 2017 pracovní 
návštěvu Ženevy. Společně s náměstkem Tlapou cestovala podnikatelská mise zástupců sedmi českých 
firem, které mají zájem dodávat zboží nebo služby do systému OSN. V rámci podnikatelské mise se 
uskutečnil seminář o dodávkách do OSN a účastníci akce měli příležitost k neformální diskuzi a k 
navázání kontaktů mezi českými firmami a zástupci OSN.  

Náměstek Tlapa se dále zúčastnil panelové diskuze v rámci Regionálního fóra o udržitelném rozvoji na 
téma implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v evropském regionu, kde hovořil o přijetí 
Strategického rámce Česká republika 2030 a o přípravě dobrovolného přezkumu pokroku v realizaci 
SDGs v České republice, které proběhne v červenci v newyorském sídle OSN. 

Další součástí programu byla účast na dárcovské konferenci k Jemenu, které se účastnil i generální 
tajemník OSN. Náměstek Tlapa jménem České republiky přislíbil humanitární pomoc této zemi v 
hodnotě 1 milionu dolarů na období 2017–2018. 

Na okraj zasedání se náměstek Tlapa setkal s odcházejícím výkonným tajemníkem Evropské 
hospodářské komise Christianem Friisem Bachem, který ocenil výbornou spolupráci s Českou 
republikou i náš zájem předsedat Hospodářské a sociální radě OSN.  

27. 4. 2017  

Rada	GAC	potvrdila	jednotný	postoj	EU27	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zastupoval Českou republiku na historicky prvním 
zasedání Rady Evropské unie pro obecné záležitosti dle článku 50 Smlouvy (GAC50), která se konala 
27. dubna 2017 v Lucemburku. Hlavním tématem Rady GAC50 byla příprava nadcházející Evropské 
rady dle článku 50, která bude schvalovat společnou pozici EU pro vyjednávání o vystoupení Velké 
Británie z EU.  
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Ministři zahraničních věcí a evropských záležitostí 27 členských zemí EU se na svém mimořádném 
zasedání v Lucemburku věnovali přípravě nadcházející Evropské rady. Hlavní agendou mimořádného 
summitu šéfů států a vlád evropské sedmadvacítky, kteří budou jednat v Bruselu 29. dubna 2017, bude 
nadcházející vyjednávání dle čl. 50 Smlouvy o EU o vystoupení Velké Británie z EU. 

Ministři schválili společnou pozici evropské sedmadvacítky pro vyjednávání s Velkou Británií. Jejím 
základem jsou principy založené na jednotě členských států, na nedělitelnosti čtyř svobod tedy volného 
pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu a na pravidle, že není dojednáno nic, dokud není dojednáno vše. 
Ministři rovněž potvrdili postup pro nadcházející jednání. Nejprve musí být dohoda na vystoupení 
Velké Británie z Unie nebo její hlavní elementy, pak teprve bude možné přistoupit k jednání o rámci 
budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií. „Zjednodušeně řečeno nejprve musí proběhnout rozvod a 
poté se můžeme začít bavit o registrovaném partnerství,“ přiblížil ministr Zaorálek. Zásadní roli v 
posuzování stavu vyjednávání bude mít Evropská rada, nejvyšší politické grémium EU. „To odpovídá 
požadavkům a pozici, kterou prosazovala ČR,“ uvedl ministr Zaorálek. 

Klíčovými tématy pro úvodní fázi jednání budou práva občanů EU žijících na britských ostrovech a 
jejich kontinuita a nalezení shody na vyrovnání finančních závazků Velké Británie vůči EU. „Za ČR 
mohu sdělit, že společná pozice EU obsahuje všechny české priority pro vyjednávání s Velkou Británií,“ 
zdůraznil ministr Zaorálek. „Musíme ochránit práva našich občanů, kteří legálně žijí a pracují ve Velké 
Británii a dosáhnout finančního vyrovnání, Velká Británie musí dostát svým závazkům,“ přiblížil šéf 
české diplomacie. „Náš zájem je udržet také velmi dobrou úroveň vzájemného obchodu a pokračovat ve 
spolupráci s Velkou Británií v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky,“ doplnil šéf české 
diplomacie. 

Společnou pozici evropské sedmadvacítky nyní musí potvrdit Evropská rada, která se uskuteční 29. 
dubna 2017. 

Květen	2017	
2. 5. 2017  

Velvyslanectví	ČR	v	Zambii	slavnostně	zahájilo	svou	činnost	
Ministerstvo zahraničních věcí ČR slavnostně otevřelo 26. dubna 2017 Velvyslanectví ČR v Zambii. V 
tentýž den předal velvyslanec Radek Rubeš pověřovací listiny do rukou zambijského prezidenta Edgara 
Lungu.  

Inaugurace zastupitelského úřadu se zúčastnili představitelé zambijského ministerstva zahraničí, 
členové diplomatického sboru v Zambii, čeští krajané a také ministr zemědělství ČR Marian Jurečka. O 
otevření zastupitelského úřadu v Lusace rozhodl v prosinci loňského roku ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek. Důvodem zřízení Velvyslanectví ČR v Lusace je oboustranný zájem ČR a Zambie posílit 
vztahy mezi oběma zeměmi v politické, ekonomické a rozvojové oblasti. Zambie bude od roku 2018 
zařazena mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ministr Jurečka během své návštěvy 
země otevřel český stánek na největším zambijském zemědělském veletrhu AGRItech EXPO v 
Chisambě. 

2. 5. 2017  

Náměstci	J.	Dürr	a	I.	Šrámek	jednali	s	gruzínskou	delegací		
Náměstek pro řízení sekce evropské Jakub Dürr a náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a 
multilaterální a politický ředitel Ivo Šrámek jednali 27. dubna 2017 v Praze s náměstkem Ministerstva 
zahraničních věcí Gruzie Vachtangem Macharoblišvilim.  
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Během pravidelných mezirezortních konzultací partneři diskutovali o vzájemné spolupráci obou 
ministerstev, bilaterální spolupráci obou zemí v politické, ekonomické i kulturní oblasti a o rozvojové a 
transformační spolupráci.   

Tématem jednání byla dále příprava vzájemných návštěv na různých úrovních či spolupráce v 
bezpečnostní oblasti a v mezinárodních organizacích. Pozornost náměstci věnovali také vztahům 
Gruzie s EU a NATO a aktivitám v rámci Východního partnerství, včetně přípravy na jeho nadcházející 
summit. 

4. 5. 2017  

Porada	českých	velvyslanců	v	evropských	zemích		
Ve dnech 4. – 5. května 2017 se v Černínském paláci koná porada velvyslanců České republiky v 
evropských zemích. Vedle aktuálních témat Evropské unie, jako jsou budoucnost EU, brexit, vývoj v 
sektorových politikách a v bezpečnostně-obranné politice, se diskuse zaměří na situaci v sousedství 
EU, konkrétně v Turecku, na západním Balkáně, v Rusku a v zemích Východního partnerství.  

4. 5. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	představil	nadcházející	české	předsednictví	ve	Výboru	
ministrů	Rady	Evropy	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 4. května 2017 setkal v Černínském paláci s novináři, 
kterým představil program a priority předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. 
Předsednictví potrvá od 19. května do 15. listopadu 2017. Setkání v Černínském paláci se zúčastnila i 
designérka loga českého předsednictví Lucie Hajková.  

Vláda na zasedání 3. května 2017 odsouhlasila základní priority českého předsednictví. Jsou jimi 
ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám, posilování právního 
státu, podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podpora 
vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností a spolupráce a koordinace s dalšími 
mezinárodními organizacemi.  

Výbor ministrů Rady Evropy, který je jejím výkonným orgánem, tvoří 47 ministrů zahraničních věcí. 
Výbor schvaluje mimo jiné rozpočet organizace, návrhy smluv a doporučení a dozírá nad výkonem 
rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. V současné době Výboru ministrů předsedá Kypr. Po ČR 
převezme v listopadu 2017 předsednictví Dánsko.  

Rada Evropy   

Rada Evropy byla založena v květnu 1949 z popudu Winstona Churchilla jako mezivládní evropská 
instituce, jejíž hlavní prioritou je ochrana lidských práv, řešení problémů evropské společnosti, 
upevňování demokratické stability na území Evropy a podpora rozvoje evropské kulturní identity a 
různorodosti. Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva. Obě instituce sídlí ve 
Štrasburku. Česká republika se stala členem RE 30. června 1993 a této instituci předsedala v roce 1995. 

4. 5. 2017  

Náměstek	Václav	Kolaja	přijal	předsedu	Parlamentního	shromáždění	NATO	
O tématech nadcházející mimořádné schůzky hlav států a vlád zemí NATO spolu 3. května 2017 v 
Černínském paláci hovořili náměstek ministra zahraničních věcí Václav Kolaja a předseda 
Parlamentního shromáždění NATO Paolo Alli, který přijel do Prahy na dvoudenní pracovní návštěvu.  

Obě strany očekávají, že bruselské mimořádné setkání nejvyšších představitelů aliančních zemí 25. 
května 2017 potvrdí závazky ze summitů NATO ve Walesu (2014) i Varšavy (2016) v otázkách 
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spravedlivějšího sdílení finančního břemene mezi spojenci v rámci Aliance i ohledně posilování 
alianční obranyschopnosti na jižním i východním křídle NATO. 

Václav Kolaja a Paolo Alli diskutovali i o potřebě vypracování společné evropské strategie v otázce 
migrace. Součástí řešení přitom musí být šíření stability za hranice NATO do zemí, z nichž proudí 
nejvíce uprchlíků, tedy do severní Afriky a na Blízký východ. 

Parlamentní shromáždění NATO je meziparlamentní organizací, která sdružuje vybrané zákonodárce 
členských států Aliance. Má konzultativní charakter a jejím cílem je posilovat spolupráci a porozumění 
mezi státy NATO. 

4. 5. 2017  

Náměstek	M.	Stašek	jednal	s	tanzanskou	delegací		
Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek přijal 2. května 2017 náměstkyni ministra 
zahraničních věcí a východoafrické spolupráce Tanzanie Susan A. Kolimbovou. Jednání se zaměřilo na 
bilaterální spolupráci zejména v oblasti rozvoje tanzanského zemědělství, zpracování zemědělských 
produktů, energetiky a tzv. wildlife diplomacy. Diskuse se věnovala také aktuálně probíhajícímu 
přesunu tanzanských vládních struktur z Dar es Salaamu do nového hlavního města země Dodomy a 
politicko-bezpečnostní situaci ve východním regionu subsaharské Afriky.  

V rámci návštěvy náměstkyně Susan A. Kolimbové v ČR uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR česko-tanzanské podnikatelské fórum. Setkání podnikatelů 
se zúčastnily dvě desítky zástupců podnikatelské delegace z Tanzanie a stejný počet českých firem. 
Východoafrická země je díky své stabilní politické situaci, rostoucí ekonomice, strategické poloze v 
regionu i bohatým surovinovým zásobám zemí s velkým potenciálem pro české podniky. 

Náměstkyně Susan A. Kolimbová jednala během dne také s předsedou Zahraničního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karlem Schwarzenbergem a s náměstkem ministra obrany 
Tomášem Kuchtou. 

10. 5. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	navštívil	Izrael	a	Palestinská	území	
Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek navštívil Stát Izrael a Palestinská území. Během své 
návštěvy ve dnech 8. – 9. května 2017 vedl politické konzultace se svými protějšky z izraelského a 
palestinského ministerstva zahraničních věcí v Jeruzalémě a Ramalláhu. Jednání se věnovala 
politicko-bezpečnostní spolupráci, aktuálnímu stavu blízkovýchodního mírového procesu i situaci v 
regionu. Ivo Šrámek také slavnostně předal český projekt v centru péče pro tělesně a duševně postižené 
Four Homes of Mercy ve Východním Jeruzalémě.  

Náměstek Šrámek vedl 8. května konzultace s náměstkyní ministra zahraničních věcí Tzipi Hotovely a 
vrchní ředitelkou sekce pro Evropu a EU Rodicou Radian-Gordonovou. Diskuse se soustředila na 
česko-izraelské vztahy a i na ekonomickou a bezpečnostní spolupráci. Dále se setkal také s izraelským 
politickým ředitelem Alonem Ushpizem k politickému a bezpečnostnímu vývoji v regionu. 

V Ramalláhu se Ivo Šrámek 9. května setkal s vrchní ředitelkou sekce pro Evropu Amal Džadu a 
zvláštním poradcem ministra zahraničních věcí pro multilaterální záležitosti Ammárem Hidžázím. 
Soustředili se na rozvoj bilaterálních vazeb, blízkovýchodní mírový proces a aktuální multilaterální 
otázky. 

Náměstek Šrámek také slavnostně předal český projekt v centru péče pro tělesně a duševně postižené 
Four Homes of Mercy ve Východním Jeruzalémě. Projekt poskytl centru potřebné zdravotnické 
vybavení a solární panely. 
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Během návštěvy se také setkal s vedoucím unijní mise EUPOL COPPS Mikem Albersem a s 
kandidátem na místo honorárního konzula ČR v Jeruzalémě Danem Propperem. 

10. 5. 2017  

Náměstek	M.	Stašek	přijal	náměstka	ministra	životního	prostředí	a	turismu	
Mongolska	
Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek přijal 9. května 2017 v Černínském paláci 
náměstka ministra životního prostředí a turismu Mongolska Tserendorje Batbayara, s nímž jednal o 
rozvoji bilaterálních vztahů, ekonomické spolupráci, aktuální politické situaci v regionu a rovněž i o 
významných projektech zahraniční rozvojové pomoci ČR, které byly v Mongolsku uskutečněny.  

Náměstek Stašek zdůraznil zájem ČR navázat na projekty zahraniční rozvojové pomoci v lesnictví, 
zemědělství a ochraně životního prostředí. Pro ČR je důležité, aby mnohé z nich zůstaly udržitelné jako 
následné podnikatelské aktivity nebo posloužily jako základ pro rozsáhlejší projekty například 
multilaterálních donorů. 

Byť je Mongolsko ještě po celý rok 2017 z pohledu poskytování rozvojové pomoci pro ČR prioritní 
zemí, od roku 2018 přejde do kategorie tzv. „phase-out“ zemí, tj. zemí, kde by se rozvojová pomoc měla 
nahradit oboustranně výhodnou komerční spoluprací. V tomto kontextu se oba jmenovaní shodli, že 
perspektivní oblastí je zejména spolupráce v zemědělství a potravinářství, ale také energetika, lesnictví, 
vodohospodářství či environmentální technologie. Nicméně potenciál dalšího rozvoje vzájemných 
obchodně ekonomických vztahů nebyl dosud zcela naplněn. 

11. 5. 2017  

Náměstek	M.	Stašek	přijal	kandidátku	Pákistánu	na	funkci	generálního	
ředitele	WHO	
O nadcházejících volbách na post generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) spolu 
10. května 2017 v Černínském paláci hovořili náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek a 
Sania Nishtarová, která je oficiální kandidátkou Pákistánu na tuto funkci. Za Česko se přijetí zúčastnila 
rovněž hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottvaldová.  

Obě strany se shodly, že prioritou budoucího generálního ředitele WHO musí být pokračování v 
reformě organizace s cílem přizpůsobit ji měnícím se úkolům, udržitelné financování rozpočtu WHO i 
efektivnější krizové řízení. 

Kandidáty na post generálního ředitele WHO jsou vedle Dr. Sanii Nishtarové z Pákistánu také zástupci 
Etiopie (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) a Velké Británie (Dr. David Nabarro). Volby proběhnou v 
rámci 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění 22.–31. května v Ženevě a nový generální 
ředitel se ujme funkce od července 2017. 

15. 5. 2017  

Náměstek	M.	Stašek	se	setkal	se	svým	peruánským	protějškem	
Dne 12. 5. 2017 se v Černínském paláci uskutečnily konzultace ČR a Peru na úrovni náměstků ministrů 
zahraničních věcí. Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek s náměstkem MZV Peru 
Néstorem Popoliziem prodiskutoval řadu bilaterálních a multilaterálních témat.  

Oba partneři se v první řadě shodli na nutnosti posílit obchodně-ekonomické aktivity, dále hovořili o 
možnostech spolupráce v návaznosti na ničivé povodně v Peru a o pokračování tradiční spolupráce 
peruánských úřadů s českými vědci v oblasti přírodních věd. Náměstek Stašek zmínil zájem ČR o 
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uzavření dohody o ochraně a podpoře investic a o spolupráci v oblasti bezpečnosti a civilní ochrany. 
Peru aspiruje na členství v OECD a požádalo ČR o podporu své kandidatury. 

Obě strany si při této příležitosti připomněly 95. výročí navázání diplomatických vztahů mezi bývalým 
Československem a Peru. 

16. 5. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	vedl	českou	delegaci	na	FAC	a	jednal	o	Východním	
partnerství		
V Bruselu proběhlo 15. května 2017 zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), na kterém zastupoval 
ČR náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek. Ministři diskutovali o Evropské globální strategii, 
Východním partnerství a jednali rovněž o vztazích s Afrikou.  

Ministři zahraničních věcí členských států EU se na svém pravidelném zasedání v Bruselu věnovali 
naplňování Evropské globální strategie v oblasti bezpečnosti a obrany. Diskutovali o schopnostech 
civilních misí EU a o strukturované spolupráci v obraně (PESCO). Evropská komise také informovala 
ministry o pokroku v naplňování Akčního plánu pro evropskou obranu, který je zaměřen na podporu 
výzkumu a technologických schopností pro obranný průmysl. Součástí plánů bude také zřízení 
Evropského obranného fondu. 

Ministři se rovněž zabývali přípravou červnového zasedání Východního partnerství na úrovni minstrů 
zahraničních věcí a zhodnotili naplňování závazků Unie ve vybraných oblastech spolupráce se zeměmi 
Východního partnerství, jako je například oblast dopravy, energetiky nebo mezilidských kontaktů atd. 
„Diskutovali jsme dnes priority Východního partnerství a vizi budoucích vztahů s účastnícími se 
zeměmi včetně jejich další perspektivy,“ uvedl náměstek Šrámek. „Východní partnerství nadále patří k 
nejdůležitějším programům EU a je potřeba se mu věnovat, na tom panuje jasná shoda,“ zdůraznil 
náměstek Šrámek. ČR ocenila konečné schválení bezvízového styku s Ukrajinou, ke kterému se 
Evropská unie zavázala po splnění kritérií ukrajinskou stranou. 

Ministři jednali o aktuální bezpečnostní, politické a humanitární situaci v Rohu Afriky a věnovali se 
přípravě podzimního summitu EU-Afrika, který má dále podpořit vztahy s africkými zeměmi na bázi 
partnerství. Cílem je další spolupráce EU a Afriky při řešení globálních otázek bezpečnosti, migrace, 
udržitelného rozvoje. „Jde o kombinaci všech evropských iniciativ a prostředků a jejich zaměření na 
naplnění společných cílů v podobě dosažení míru a stability, udržitelného ekonomického rozvoje, 
vytváření pracovních míst a prosazování dobrého vládnutí,“ uvedl náměstek Šrámek. Ministři přivítali 
zaměření nadcházejícího summitu EU-Afrika na mládež a tvorbu pracovních příležitostí. EU v této 
souvislosti zřídí plán na vnější investice, který si klade za cíl mobilizovat zdroje privátního kapitálu na 
podporu ekonomického růstu v Africe. 

16. 5. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	se	svým	řeckým	protějškem		
Ministr zahraničních věcí České republiky Lubomír Zaorálek se 16. května 2017 setkal s ministrem 
zahraničních věcí Řecké republiky Nikosem Kotziasem, který ve dnech 16. – 17. května navštívil Prahu. 
Návštěva byla příležitostí k posílení politických a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi a výměně 
názorů na bilaterální, evropské a mezinárodní otázky.  

K bilaterálním vztahům ministr Zaorálek vyjádřil své přesvědčení, že česko-řecké vztahy jsou na dobré 
úrovni a v jejich rámci můžeme řešit veškeré záležitosti. „Stojíme o posílení další obchodní 
spolupráce,“ komentoval šéf české diplomacie úspěšnou ekonomickou spolupráci, zejména v 
průmyslu. Svého partnera Nikose Kotziase také ujistil, že se Řecko stává stále oblíbenější destinací 
českých turistů. „Jsem rád, že množství Čechů navštěvující Řecko stoupá, loni jich bylo kolem půl 
milionu. Naši občané oceňují, že Řecko je bezpečnou zemí s krásnými ostrovy,“ dodal ministr Zaorálek. 
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Tématem jejich schůzky byl i aktuální výsledek soudního jednání s dvěma českými občany 
odsouzenými podmíněně na 30 měsíců ve vězení. V této souvislosti Lubomír Zaorálek prohlásil, že 
vítá, že došlo k překvalifikování obvinění z trestného činu špionáže na přečin. „Jsem však přesvědčen, 
že se ničeho nedopustili. Respektuji rozhodnutí nezávislého řeckého soudu, nicméně doufáme, že 
odvolací soud dopadne v jejich prospěch.“ 

Bilaterální setkání se věnovalo také aktuálním evropským otázkám, konkrétně migrační vlně a 
budoucnosti společné Evropy. 

19. 5. 2017  

Náměstek	V.	Kolaja	na	Radě	EU	pro	zahraniční	věci	
Náměstek člena vlády Václav Kolaja se 19. května 2017 v Bruselu zúčastnil zasedání Rady EU pro 
zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj.  

Hlavními tématy květnového zasedání byly humanitární krize v Africe a Jemenu a nové nastavení 
dohod mezi EU a Afrikou po roce 2020, kdy stávající dohoda vyprší. Náměstek Kolaja v prvním bodu 
představil stávající českou účast na řešení uvedených humanitárních krizí a vyjádřil zájem ČR se dále 
podílet na pomoci postiženým zemím a to zejména v posilování jejich odolnosti vůči krizím.  

Rada EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj je fórem, kde se schází ministři států EU 
pro rozvoj, aby diskutovali aktuální témata související s problematikou rozvojové spolupráce a vztahů 
EU s rozvojovými zeměmi. Dlouhodobě je na tomto fóru řešena otázka vztahů EU se zeměmi Afriky. Je 
snaha vnímat Afriku jako příležitost pro rozvoj obchodu a pro uplatnění evropského know-how v 
řešení klimatických a sociálních výzev. 

22. 5. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	převzal	předsednictví	v	Radě	Evropy	
Ministr zahraničních věci Lubomír Zaorálek podnikl ve dnech 18. – 19. května cestu do kyperské 
Nicósie a zahájil půlroční předsednictví České republiky v Radě Evropy. Od května do listopadu ČR 
přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Výboru ministrů, výkonného orgánu Rady Evropy (RE).  

Během úvodního zasedání ministrů byla mezi zástupci 47 členských států otevřena diskuze ke zprávě 
generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda o stavu demokracie, lidských práv a 
právního státu v Evropě, vydaná letos v dubnu. Členové RE také vyzvali k ratifikaci nové úmluvy o 
trestných činech ve vztahu ke kulturnímu majetku. Navrh této úmluvy je reakcí na nárůst objemu 
kulturního majetku, původem především z Iráku a Sýrie, s nímž se obchoduje na západních trzích. 
Výdělky z prodeje jsou pak významným zdrojem příjmů nestátních ozbrojených skupin a teroristických 
organizací, které za tímto účelem neváhají kompletně zničit archeologicky cenná území. Dále byly  
přijaty revidované směrnice o ochraně obětí teroristických činů a také Akční plán na ochranu dětí 
uprchlíků a migrujících dětí v Evropě, který slibuje vylepšení poručnického systému a lepší začlenění 
dětí do společnosti. 

Samotný akt předání předsednictví poskytl ministru Zaorálkovi příležitost, aby poděkoval kyperskému 
předsednictví: „Děkuji Kypru za dosavadní aktivity během jejich předsednictví a za konkrétní výstupy, 
které z kyperského předsednictví vznikly,“ řekl kyperskému ministrovi zahraničí Ioannisu 
Kasoulidesovi. Ministr Zaorálek také zdůraznil fakt, že v době před prvním předsednictvím v této 
organizaci počátkem 90. let představovala Rada Evropy návrat k demokracii. „Jsme si jasně vědomi, 
jak důležitou roli hrála Rada v transformačním procesu naší země k demokracii během 90. let.“ 

Kromě ministerského zasedání v Nicósii představí ministr předsednické priority i na dalších 
mezinárodních fórech. Dne 30. května 2017 tak učiní před představiteli Byra a tzv. Stálého výboru 
parlamentního shromáždění RE v Praze. 1. června 2017 pak ministr Zaorálek představí priority na 
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zasedání Stále rady OBSE ve Vídni a dne 27. června vystoupí coby předseda Výboru ministrů v plénu 
Parlamentního shromáždění RE ve Štrasburku. 

22. 5. 2017  

EU27	je	připravena	na	jednání	o	brexitu	
Dne 22. května 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU pro obecné záležitosti dle článku 50 
Smlouvy (GAC50), na kterém ČR zastupoval stálý představitel ČR při EU velvyslanec Martin Povejšil. 
Ministři evropské sedmadvacítky pověřili Evropskou komisi vyjednáváním o vystoupení Velké Británie 
z EU a schválili tzv. vyjednávací směrnice pro první fázi jednání.  

Ministři zahraničních věcí a evropských záležitostí 27 členských zemí EU se na svém mimořádném 
zasedání v Bruselu věnovali finalizaci příprav jednání o odchodu Velké Británie z Evropské unie. 
Jednání o vystoupení povede na základě dnešního rozhodnutí Rady GAC50 Evropská komise, 
konkrétně hlavní vyjednavač a někdejší komisař Michel Barnier. „Členské státy včetně ČR dnes 
jednomyslně udělily vyjednávací mandát Evropské komisi a prezentovaly své politické priority v rámci 
nadcházejících negociací,“ uvedl velvyslanec Povejšil. 

Ministři rovněž schválili směrnice pro první fázi jednání s Velkou Británií, které specifikují pozici 
evropské sedmadvacítky. Konkrétně se jedná o práva občanů, rozpočtové a finanční záležitosti a 
zajištění právní jistoty zboží na vnitřním trhu. Z pohledu EU a také ČR je zásadní zachování práv a 
postavení občanů a jejich rodin, kteří již ve Spojeném království nebo v EU žijí. Druhou prioritou je 
pak nalezení shody na finančním vyrovnání závazků Velké Británie vůči EU, které vyplývají z britského 
členství v Unii. 

Evropská sedmadvacítka je nyní připravena zahájit jednání s Velkou Británií o jejím odchodu z EU. 
„Představa na straně Unie a členských států je zahájit konkrétní jednání s Británií co nejdříve po 
britských parlamentních volbách,“ přiblížil velvyslanec Povejšil. 

23. 5. 2017  

Jednání	náměstka	M.	Tlapy	v	Jordánsku	
Ve dnech 19. až 22. května 2017 navštívil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa Jordánské 
hášimovské království. V průběhu návštěvy se náměstek Tlapa zúčastnil konference Světového 
ekonomického fóra (WEF) „Enabling a Generational Transformation“, vedl politické konzultace s 
generální sekretářkou MZV Jordánska Areej Hawamdeh a s ředitelem politické sekce Královského 
paláce Manarem Dabbasem. V rámci projektu ekonomické diplomacie náměstek Tlapa předal dar 
České republiky jordánské vojenské nemocnici King Hussein Medical Center, který tvořilo 
zdravotnické zařízení vyrobené v ČR společnostmi Linet, Embitron a Medin.  

V průběhu konference organizované Světovým ekonomickým fórem náměstek Tlapa bilaterálně jednal 
mj. se slovenským ministrem zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem. Hlavním tématem jednání byla 
koordinace výkonu předsednictví Slovenska Valného shromáždění OSN s českým předsednictvím 
Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC). 

Jednání s generální tajemnicí jordánského ministerstva zahraničních paní Areej Hawamdeh se 
zaměřila především na další rozvoj vzájemných vztahů a přípravu návštěvy jordánského premiéra 
Haniho Mulkiho, který by měl do ČR zavítat v červnu t.r. Konzultována byla také implementace 
humanitární pomoci ČR poskytované syrským uprchlíkům v Jordánsku a úspěšně rostoucí 
ekonomická kooperace ČR a Jordánska. 
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23. 5. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	představil	Parlamentu	ČR	předsednictví	v	Radě	Evropy	
Ministr Lubomír Zaorálek se 23. 5. 2017 setkal se členy Stálé delegace Parlamentu ČR do 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), aby představil priority a program předsednictví ve 
Výboru ministrů Rady Evropy. Se zákonodárci hovořil o aktuálních výzvách, které před Radou Evropy 
stojí, a o nadcházejícím zasedání PACE v červnu 2017, kde vystoupí v roli předsedy Výboru ministrů.  

Ministr Zaorálek seznámil členy Stálé delegace s českým předsednictvím a informoval je o programu s 
důrazem na parlamentní aspekt Rady Evropy. Během červnového zasedání PACE ve Štrasburku bude 
ministr v roli předsedy Výboru ministrů Rady Evropy prezentovat české předsednictví představitelům 
národních parlamentů členských a pozorovatelských zemí Rady Evropy. 

Zástupci všech politických stran přítomných v Parlamentu ČR se jako členové Stálé delegace 
pravidelně účastní jednání PACE. Spolu s představiteli dalších států se podílejí na diskuzích a návrzích 
souvisejících s aktuálními tématy Rady Evropy. Z tohoto titulu budou přicházet do styku s českým 
předsednictvím ve Výboru ministrů Rady Evropy. 

Česká republika předsedá od 19. května do 15. listopadu Výboru ministrů, rozhodovacímu orgánu Rady 
Evropy. V rámci svého mandátu bude ČR zodpovědná za posilování lidských práv, demokracie a 
právního státu v Evropě a za jejími hranicemi. 

Rada Evropy má v současné době 47 členských zemí. Status pozorovatele ve Výboru ministrů mají 
USA, Kanada, Mexiko, Svatý stolec a Japonsko a v Parlamentním shromáždění Kanada, Izrael a 
Mexiko. 

23. 5. 2017  

V	Černínském	paláci	proběhla	konference	„The	EU	in	Time	of	Multicrisis	
and	its	Greatest	Challenges“	
Ve dnech 22. a 23. května 2017 proběhla v Černínském paláci konference s názvem The EU in time of 
multicrisis and its greatest challenges – up-to-date solutions, future visions and prospects, kterou 
pořádalo MZV ČR ve spolupráci s Jean Monnet Centre of Excellence Právnické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.  

Konferenci zahájil náměstek ministra pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální Ivo Šrámek spolu s 
vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence profesorkou Naděždou Šiškovou. V rámci programu 
vystoupila řada předních českých i zahraničních odborníků v oblasti práva EU, politiky a ekonomie, 
jakož i zástupci unijních institucí, např. komisařka Věra Jourová a bývalý generální advokát Soudního 
dvora EU Miguel Poiares Maduro. 

Cílem konference bylo zhodnotit zásadní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropská unie v různých 
oblastech: jednotlivé panely se zaměřily konkrétně na oblast svobody, bezpečnosti a práva, vnější 
vztahy, eurozónu, brexit a možnosti reformy EU. Na závěr prvního dne proběhlo též udílení cen České 
asociace pro evropská studia. 

24. 5. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	seznámil	diplomatický	sbor	s	českým	předsednictvím	v	
Radě	Evropy	
Dne 24. května 2017 se náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek setkal s velvyslanci členských 
a pozorovatelských zemí Rady Evropy. Seznámil je s prioritami a programem českého předsednictví ve 
Výboru ministrů Rady Evropy.  
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Během setkání náměstek Šrámek zdůraznil význam, který Česká republika přikládá svému 
předsednictví v Radě Evropy. ČR předsedá Radě Evropy podruhé v historii od 19. května 2017 do 15. 
listopadu 2017. Priority českého předsednictví jsou propojeny s více než 20 akcemi, jež budou probíhat 
v ČR i zahraničí po dobu následujících šesti měsíců. 

Náměstek Šrámek vyzval ke spolupráci při posilování lidských práv, demokracie a právního státu. To 
podle jeho slov představuje „naši společnou misi v Radě Evropy“.  

V současné době má Rada Evropy 47 členských zemí evropského kontinentu (členem organizace není 
pouze Bělorusko). USA, Kanada, Mexiko, Svatý stolec a Japonsko mají status pozorovatele ve Výboru 
ministrů a Kanada, Izrael a Mexiko v Parlamentním shromáždění. 

25. 5. 2017  

Náměstek	M.	Smolek	na	konzultacích	v	Mongolsku	
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek uskutečnil 25. května 2017 konzulární a vízové 
konzultace mezi Českou republikou a Mongolskem v Ulánbátaru. Byl přijat ministrem zahraničí 
Mongolska Tsend Munkh-Orgilem a následně státním tajemníkem Davaassuren Damdinsurenem.   

Hlavní témata se týkala aktuální vízové problematiky, migrace, vízového outsourcingu a zvyšujícího se 
zájmu Mongolů o pracovní a studentská víza. Partneři také sdíleli zkušenosti s konzulárními případy a 
způsoby jejich řešení. Značná část jednání se věnovala možnosti bezvízového cestování českých občanů 
do Mongolska, velmi pravděpodobně se podaří tento krok v krátké době realizovat. Na okraj konzultací 
delegace jednaly o bilaterální Dohodě o sociálním zabezpečení a Dohodě o readmisi. 

25. 5. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	ocenil	mladé	zahraniční	novináře	
Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek předal 25. května 2017 v Černínském paláci skupině 
mladých novinářů z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny certifikáty 
oceňující jejich přínos k podpoře svobody slova a ke zlepšení situace médií v zemích, kde působí. 
Novináři v pražském ústředí Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda absolvovali program 
novinářských stipendií Václav Havel Journalism Fellowship a Jiří Dienstbier Journalism Fellowship.  

Náměstek Šrámek zdůraznil nenahraditelný přínos nezávislých médií a kvalitní novinářské práce k 
ochraně demokracie a lidských práv obecně a ocenil spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. Následná 
diskuse se zaměřila na zhodnocení stipendijních programů i na aktuální zahraničně-politická témata v 
daných zemích. 

Program Václav Havel Journalism Fellowship, který vznikl v roce 2011 na základě společné iniciativy 
MZV a RFE/RL, je zaměřen na podporu perspektivních novinářů ze zemí Východního partnerství a 
Ruska. Program Jiří Dienstbier Journalism Fellowship podporuje třetím rokem mladé novináře ze 
zemí západního Balkánu. 

Nezávislost médií je jednou z priorit transformační spolupráce ČR. Prostřednictvím různých projektů 
MZV ČR na toto téma letos přispívá částkou přes 12 mil. Kč. 

25. 5. 2017  

Konzultace	náměstka	J.	Dürra	v	Estonsku	
Náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Dürr vedl 25. května 2017 v Tallinnu politické konzultace 
na půdě MZV Estonska a v rámci Estonského centra pro Východní partnerství. Navštívil také Centrum 
excelence NATO pro kybernetickou obranu (CCD COE).  
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S náměstkem ministra zahraničí pro záležitosti EU Matti Maasikasem a vrchní ředitelkou pro 
Evropské záležitosti Aino Lepik von Wirénovou jednal náměstek Dürr o prioritách nadcházejícího 
předsednictví Estonska v Radě EU, vzájemné bilaterální spolupráci, vystoupení Spojeného království z 
EU, regionální spolupráci a rozšíření EU. 

V Estonském centru pro Východní partnerství se setkal se zmocněncem ministra pro Východní 
partnerství a ředitelem centra Jaanem Reinholdem a diskutoval s ním o budoucích možnostech 
rozšíření EU a perspektivách Východního partnerství. 

V rámci návštěvy Estonska téhož dne zavítal do Centra excelence NATO pro kybernetickou obranu, kde 
nedávno obsadil první místo český tým Národního centra kybernetické bezpečnosti na největším 
kyberbezpečnostním cvičení na světě – Locked Shields 2017. 

27. 5. 2017  

Náměstek	V.	Kolaja	na	mezinárodní	konferenci	GLOBSEC	2017	
Ve dnech 26. – 28. května 2017 se v Bratislavě konal 12. ročník bezpečnostní konference GLOBSEC, 
která je považována za jednu z nejvýznamnějších akcí svého druhu ve střední Evropě. K hlavním 
hostům letošní konference patřili prezidenti Slovenska a Polska, prezidentky Estonska a Chorvatska, 
předseda Evropské rady, předseda Vojenského výboru NATO a mnoho dalších osobností z oblasti 
politiky, médií a byznysu.  

Náměstek člena vlády Václav Kolaja v diskusním panelu ministrů zahraničních věcí V4 k budoucnosti 
Evropské unie zdůraznil strategický význam procesu evropské integrace pro udržitelný rozvoj a 
bezpečnost členských států. Náměstek Kolaja dále upozornil na potřebu plně využívat instrumentů 
Unijních smluv. Při následné návštěvě nového sídla Mezinárodního visegrádského fondu náměstek 
Kolaja vyzdvihl význam role fondu při prohlubování spolupráce států V4 a při posilování synergie 
nevládního a státního sektoru. 

K hlavním tématům večeře ministrů zahraničí V4 s tureckým protějškem patřily vztahy EU-Turecko, 
situace v Sýrii a rusko-ukrajinský konflikt. 

28. 5. 2017  

Náměstek	L.	Kaucký	byl	přijat	prezidentem	Burkiny	Faso	
Náměstek ministra zahraničních věcí Lukáš Kaucký se během své návštěvy Burkiny Faso ve dnech 22. 
– 23. května 2017 setkal s prezidentem země R. M. Christianem Kaboré, s předsedou Národního 
shromáždění Salifem Diallo a jednal také s náměstkyní tamní diplomacie Ritou Solange Agneketom 
Bogoré.  

Náměstka Kauckého na návštěvě Burkiny Faso doprovázel náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, 
první zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Jaroslav Kocián a početná delegace zástupců 
obranného průmyslu. Hlavním tématem všech jednání byla bezpečnostní problematika regionu 
subsaharské Afriky a možnosti budoucí spolupráce zejména v oblasti boje proti terorismu a ilegální 
migrace. Prezident Kaboré vyzdvihl aktivity České republiky v regionu a vyjádřil naději, že nově 
otevřená kapitola bezpečnostní spolupráce bude založena na dlouhodobém partnerství. 

V rámci projektu podpory ekonomické diplomacie náměstek Kaucký v hlavním městě Burkiny Faso 
Ouagadougou otevřel první Regionální výstavu českého obranného průmyslu, kde své výrobky a 
technologie prezentovalo čtrnáct českých společností, včetně České zbrojovky Uherský Brod, LOM 
Praha, Czechoslovak Group, Omnipolu a dalších. 

Výstavy a následné odborné bezpečnostní konference se zúčastnila řada důležitých partnerů, včetně 
ministra vnitřní bezpečnosti Burkiny Faso Simona Compaoré, ministra obrany Jean-Claude Boudyho, 
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náčelníka generálního štábu generála Oumarou Sadoua a předsedy Národního shromáždění Salifa 
Diallo, jenž letos v červnu uskuteční na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka 
oficiální návštěvu České republiky. 

29. 5. 2017  

Náměstek	J.	Dürr	jednal	se	státním	ministrem	Irska	pro	evropské	
záležitosti,	jednotný	digitální	trh	EU	a	ochranu	údajů		
Dne 29. května 2017 se v Praze uskutečnilo jednání náměstka ministra pro řízení sekce evropské 
Jakuba Dürra a státního ministra pro evropské záležitosti, jednotný digitální trh EU a ochranu údajů 
Irské republiky Dara Murphyho.  

Diskuse se zaměřila především na objasnění postojů k současným aktuálním otázkám Evropské unie se 
zvláštním důrazem na jednání mezi EU a Velkou Británií a jeho dopadech na Irsko a ostatní členské 
země. Bilaterální vztahy obou zemí byly shledány jako velmi dobré s potenciálem dalšího zlepšování, 
obzvláště v obchodní výměně. 

V rámci debaty o budoucnosti EU se jednání zaměřilo na problematiku dokončení jednotného 
digitálního trhu a ochranu údajů a další klíčové záležitosti, jako např. rozšíření EU. 

29. 5.2017  

Konzultace	náměstka	J.	Dürra	v	Lotyšsku		
Náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Dűrr jednal 26. 5. 2017 na Ministerstvu zahraničních věcí 
Lotyška s náměstkyní pro evropské záležitosti Ingou Skujiņou a se státním tajemníkem Andrejsem 
Pildegovičsem.  

S náměstkyní Ingou Skujiņou hovořil náměstek Dürr zejména o unijních tématech společného zájmu, 
budoucnosti EU po brexitu, regionální spolupráci, bezpečnostních otázkách, situaci na Ukrajině a 
energetické bezpečnosti. Diskuse se státním tajemníkem Andrejsem Pildegovičsem se zaměřila na 
Východní partnerství, Rusko, Bělorusko a Ukrajinu. 

Náměstek Dürr také navštívil Centrum excelence NATO pro strategickou komunikaci (STRATCOM), 
kde se sešel se zástupcem ředitele pplk. Berndem Soelterem.   

Červen	2017	
1. 6. 2017  

Náměstek	V.	Kolaja	na	Mezinárodní	konferenci	o	dětských	obětech	
ozbrojených	konfliktů	
Náměstek člena vlády Václav Kolaja spolu s velkošpitálníkem Suverénního řádu maltézských rytířů 
princem Dominiquem de La Rochefoucauld-Montbelem 1. června 2017 zahájili v Římě Mezinárodní 
konferenci o dětských obětech ozbrojených konfliktů. Konferenci uspořádal Suverénní řád maltézských 
rytířů a velvyslanectví České republiky při Svatém stolci ve spolupráci s UNICEF, EU, Radou Evropy a 
dikastériem Svatého stolce pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Konference se konala v rámci 
připomenutí 75. výročí vyhlazení Lidic nacisty během druhé světové války.  

Náměstek Kolaja ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil význam široké koordinované 
mezinárodní humanitární pomoci zaměřené na děti v ozbrojených konfliktech, nutnost prosadit 
národní právní rámce v oblasti ochrany dětí a potřebu realizace programů prevence a reintegrace. 
Václav Kolaja rovněž hovořil o českém programu MEDEVAC, který již více jak 20 let poskytuje 
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lékařskou pomoc nejzranitelnějším osobám v zemích postižených válkami nebo živelnými 
katastrofami. 

Konferenci předcházela audience pražského arcibiskupa kardinála Duky a náměstka Kolaji u Svatého 
otce Františka dne 31. května a jednání náměstka Kolaji se sekretářem pro styky se státy Svatého stolce 
arcibiskupem Paulem Richardem Gallagherem. 

2. 6. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	vystoupil	na	Stálé	radě	OBSE	v	roli	předsedy	Výboru	
ministrů	Rady	Evropy	
V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě Evropy vystoupil 1. 6. 2017 náměstek ministra 
zahraničních věcí Ivo Šrámek na zasedání Stálé rady OBSE ve Vídni. Na plénu před zástupci všech 57 
účastnických států OBSE představil priority a program předsednictví. Během pracovní cesty také 
jednal se svým rakouským partnerem, politickým ředitelem Ministerstva pro Evropu, integraci a 
zahraniční věci, Alexandrem Marschikem.  

„Ačkoliv se mandáty Rady Evropy a OBSE odlišují, je zde řada oblastí, ve kterých můžeme 
spolupracovat a navzájem se doplňovat,“ uvedl náměstek Šrámek na Stálé radě OBSE. Podpora aktivní 
spolupráce Rady Evropy s EU, OBSE, OSN a dalšími mezinárodními organizacemi patří mezi hlavní 
cíle českého předsednictví. ČR jako předsednická země Rady Evropy přispívá k řešení současných 
bezpečnostních a společenských výzev pomocí vzájemné informovanosti, účasti na významných 
zasedáních partnerských organizací a koordinovaným přístupem. 

ČR převzala půlroční předsednictví v Radě Evropy 19. 5. 2017. Předsednictví je výjimečnou příležitostí 
ke zviditelnění ČR v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu a k prosazování s nimi 
souvisejících hodnot. 

Náměstek Šrámek rovněž využil cesty do Vídně ke konzultacím aktuálních záležitostí s rakouským 
partnerem Alexandrem Marschikem. 

7. 6. 2017  

Náměstek	M.	Tlapa	vedl	českou	delegaci	na	ministerském	zasedání	Rady	
OECD		
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se 6. – 7. 6. 2017 v Paříži zúčastnil ministerského 
zasedání Rady OECD. Tématem letošního zasedání bylo „Využití globalizace pro lepší život všech“. Na 
zasedání, jemuž předsedalo Dánsko, OECD rovněž představila jarní vydání svého Hospodářského 
výhledu.  

„OECD ve dnes zveřejněném výhledu očekává pozitivní vývoj českého hospodářství, v letošním roce 
zvýšení reálného HDP o 2,9 % a v roce 2018 o 2,6 %. OECD oceňuje růst domácí poptávky, 
zahraničního obchodu a příznivou situaci na trhu práce,“ uvedl Martin Tlapa. „Pozitivní hodnocení 
nesouvisí jen s vývojem světové ekonomiky, ale vyplývá i z ekonomických reforem současné vlády. 
Jsem rád, že OECD oceňuje úspěchy české ekonomiky, které jsou také výsledkem realizace jejích 
doporučení. Z pohledu vyspělého světa jsme úspěšná země. Přesto musíme služby státu pro firmy a 
občany dál zlepšovat,“ dodal náměstek Tlapa. 

Od 6. do 7. 6. 2017 se zároveň konalo Fórum OECD, jehož tématem bylo „Překonávání rozdílů“ 
(Bridging Divides). V rámci Fóra vystoupil náměstek Tlapa v panelu k otázkám obchodní a sociální 
politiky. Zdůraznil, že ČR jako zastánce otevřené ekonomiky získává z globalizace značný přínos, tyto 
výhody je ale třeba srozumitelně vysvětlovat veřejnosti. Jak náměstek Tlapa dodal, aktivní komunikací 
a prezentací konkrétních výsledků je možné hájit přínosy obchodu a zvýšit jeho podporu. 
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9. 6. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	vystoupil	na	mezinárodní	konferenci	DESCOP	2017:	
Posilování	evropské	obrany	musí	pokračovat		
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek vystoupil 9. června 2017 v Paláci Žofín na mezinárodní 
konferenci o obraně a bezpečnosti (DESCOP). Konference se zaměřila na prohlubování evropské 
obranné spolupráce.  

Mezinárodní konference na vysoké úrovni se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava 
Sobotky ve spolupráci s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. Konference se zúčastnila 
zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová, vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová, ministři zahraničí a obrany členských 
států a zástupci zbrojního průmyslu. 

Účastníci konference přivítali aktuální návrhy Evropské komise k posílení obrany EU a shodli se na 
potřebě účinné obranné politiky, včetně společného vysílání ozbrojených sil na krizová místa. Zároveň 
ocenili plán na zřízení Evropského obranného fondu, který umožní větší efektivitu obranných výdajů. 
Účastníci konference zdůraznili, že posilování evropské obrany není v rozporu se závazky v NATO, 
které zůstává garantem bezpečnosti v Evropě. 

„Posilování evropské obrany musí pokračovat,“ uvedl ve svém vystoupení ministr Zaorálek. „Evropa se 
musí umět postarat o svou vlastní bezpečnost, musí umět nezávisle zasáhnout tam, kde je to nutné. 
Evropa musí být schopna úspěšně čelit hrozbám jako je migrace, terorismus, a musí zvýšit svou 
odolnost vůči tradičním i novým hrozbám, ale zároveň zastat tradiční úkoly, jako je ochrana vnější 
hranice. Prostřednictvím prohlubování evropské obranné spolupráce posílíme evropské křídlo 
Aliance,“ doplnil šéf české diplomacie. 

14. 6. 2017  

Náměstek	L.	Kaucký	přijal	předsedu	Národního	shromáždění	Burkiny	Faso	
Náměstek Lukáš Kaucký přijal 12. června 2017 v Černínském paláci předsedu Národního shromáždění 
Burkiny Faso Salifa Diallo, který 11. – 13. května 2017 vykonal návštěvu ČR na pozvání předsedy 
Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.  

Jednání se zaměřila na prohloubení spolupráce v bezpečnostní oblasti, neboť obě země mají zájem na 
stabilizaci regionu Sahelu. S tím souvisí boj s terorismem, organizovaným zločinem a nelegální 
migrací. Obě strany dále diskutovaly spolupráci v zemědělství, školství a zdravotnictví. 

15. 6. 2017  

Česko‐německý	fond	budoucnosti	podpoří	další	projekty	spolupráce	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zahájil 13. června 2017 v Černínském paláci zasedání 
správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB). Rada schválila finanční prostředky ve výši 
přes 21 mil. Kč pro dalších 174 česko-německých projektů.  

Na začátku pravidelného čtvrtletního zasedání správní rady ocenil práci fondu český premiér Bohuslav 
Sobotka. „Díky česko-německé spolupráci na úrovni krajů, měst, obcí a samotných občanů se podařilo 
vybudovat dobré partnerství a silné přátelství mezi Čechy a Němci,“ zdůraznil Sobotka. Důležitost a 
roli ČNFB vyzdvihl během zahájení i ministr Zaorálek: „Kontinuální podporou česko-německé 
spolupráce na nejrůznějších úrovních společnosti rozšířil fond vztahy mezi našimi zeměmi o novou, 
mezilidskou dimenzi.“ 
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Česko-německý fond budoucnosti byl založen jako nadace na podporu česko-německých projektů v 
duchu Česko-německé deklarace z roku 1997. Fond cíleně podporuje projekty, které spojují lidi obou 
zemí a které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Původně 
plánovaná desetiletá činnost fondu byla za dobu jeho existence již dvakrát prodloužena, naposledy 25. 
ledna 2017, kdy si ministři zahraničí obou zemí v Berlíně vyměnili osobní dopisy, kterými stvrdili 
zájem svých vlád na pokračování činnosti fondu v letech 2018–2027. Česká vláda rozhodla v květnu 
2016 o příspěvku České republiky na činnost fondu v dalším období ve výši 270 mil. Kč. Předsedkyně 
správní rady Kristina Larischová české vládě poděkovala za důvěru a investici vloženou do fondu. „Tím 
se vytvořily předpoklady, abychom i v příštích deseti letech mohli uvádět v život hlavní myšlenky 
Česko-německé deklarace.“ 

15. 6. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	se	sešel	s	předsedkyní	Kongresu	místních	a	regionálních	
samospráv	Rady	Evropy	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 15. června 2017 v Černínském paláci setkal s delegací 
Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, vedenou předsedkyní Kongresu Gudrun 
Mosler-Törnströmovou.  

Ministr Zaorálek se s Gudrun Mosler-Törnströmovou sešel u příležitosti právě probíhajícího 
předsednictví ČR v Radě Evropy jakožto předseda Výboru ministrů Rady Evropy. Kromě českého 
předsednictví v Radě Evropy šéf české diplomacie jednal s předsedkyní Kongresu také o problematice 
migrace či integrace uprchlíků nebo o otázkách boje proti radikalizaci. V rámci jednání byla obzvlášť 
zdůrazněna zásadní úloha měst a municipalit při řešení těchto výzev. 

Předsedkyně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy přijíždí do České republiky na 
jednání Byra Kongresu, které zasedá ve dnech 15. – 16. června 2017 v Brně. Setkání představitelů dvou 
vrcholných orgánů Rady Evropy, Kongresu místních a regionálních samospráv a Výboru ministrů, se 
tradičně odehrává během každého předsednictví v Radě Evropy. 

ČR převzala půlroční předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy 19. května 2017. 

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy je poradním sborem Rady Evropy, složeným 
z komory regionů, komory místních samospráv a tří výborů. Úkolem Kongresu je posilování 
demokracie na místní a regionální úrovni. Zaměřuje se na aplikaci principů Evropské charty místní 
samosprávy z roku 1985, která byla ratifikována všemi státy RE. Podporuje decentralizaci, 
regionalizaci a také mezinárodní partnerství mezi regiony a městy. Českou republiku v Kongresu 
zastupuje sedmičlenná delegace složená z představitelů místní a regionální samosprávy. 

16. 6. 2017  

Náměstek	Kolaja	zahájil	Výroční	konferenci	TAFTIE	
Příliš mnoho dat a málo sil k jejich zpracování... Tak znělo motto Výroční konference TAFTIE, která se 
uskutečnila v Praze v pátek 16. června 2017. Více než 110 expertů z České republiky, 29 členských 
organizací sítě inovačních agentur TAFTIE a hostů z několika kontinentů se sešlo v Černínském paláci 
k diskusi nad příležitostmi, ale i riziky, která přinášejí velká data ve výzkumu a inovacích.  

Konferenci zahájil náměstek člena vlády Václav Kolaja, který zdůraznil stupňující se význam vědy a 
nových výzkumných metod při naplňování cílů české zahraniční politiky, především pak ekonomické 
diplomacie. Náměstek Kolaja rovněž v souvislosti s narůstajícím trendem využívání velkých dat při 
vytváření nových technologií a inovativních řešení upozornil na potřebu posilování datové bezpečnosti. 
Podle náměstka Kolaji poskytuje TAFTIE ideální prostředí pro sdílení zkušeností a společné 
objevování nových postupů při realizaci národních i mezinárodních technologických programů. 
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V první části konference mluvili Risto Setälä z finské agentury Tekes a Andres Ubierna ze španělské 
agentury CDTI o dostupnosti dat, o jejich sběru, skladování, omezených kapacitách na jejich 
zpracování při exponenciálním růstu objemu dat. Prezentace Martina Bunčeka z TA ČR byla zaměřena 
na správné využití dat pro přípravu programů na podporu VaV a jejich naplňování. 

Druhá část výroční konference pokračovala ve znamení konceptu 3O – otevřených inovací, otevřené 
vědy a otevřenosti světu. Jak připomenul ve videopříspěvku Kurt Vandenberghe z Evropské komise, 
otevřené a rychlé sdílení dat umožní například sledovat ilegální přepravu ropy nebo záchranu lidských 
životů například při léčbě infekce virem Zyka. Ve světě jsou leadry při zpracování dat USA, podobně 
jako tomu bylo při letecké přepravě v šedesátých letech minulého století. Neměla by Evropa spojit síly 
a vytvořit „Airbus“ pro evropská velká data? 

Co mohou přinést společnosti dobře zpracovaná velká data? Jak demonstroval Evghenij Klochikhin z 
USA, pomáhají řešit bezpečnost potravin, Martin Hájek prezentoval přínos projektu Rodos například 
pro řešení vypjatých dopravních kalamit. Ruth Friedel z Izraele se zaměřila na citlivou otázku 
bezpečnosti dat. 

Jak shrnul Petr Očko, předseda TA ČR a pro rok 2017 předseda TAFTIE, velká data, jejich správné 
využití a spolehlivá infrastruktura pro jejich zpracování jsou pro výzkum a vývoj mimořádnou výzvou. 

16. 6. 2017  

Ministr	L.	Zaorálek	jednal	se	svým	běloruským	protějškem	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek přijal 16. června 2017 v Černínském paláci ministra 
zahraničních věcí Běloruské republiky Vladimira Makeje. Šéf běloruské diplomacie přijel do ČR na 
dvoudenní návštěvu, která se zaměřila na možnosti rozšíření vzájemné spolupráce obou zemí s 
důrazem na ekonomiku a obchod.  

Návštěva se uskutečnila v období pozitivních změn ve vztahu EU-Bělorusko a odpovídá záměrům české 
zahraniční politiky pokračovat v prohlubování spolupráce mezi oběma zeměmi. Ministr Zaorálek 
potvrdil Vladimirovi Makejovi, že ČR považuje Bělorusko za důležitého partnera a vyjádřil potěšení 
nad tím, že země spolu vedou intenzivní politický dialog. Upozornil také na rostoucí zájem českých 
podnikatelů o posílení spolupráce. „Naléhal jsem na ministra Makeje, aby jeho země učinila kroky k 
větší transparentnosti pro podnikání, a tím umožnila zvýšení obchodních příležitostí a aktivit,“ dodal 
Lubomír Zaorálek. 

Ministři zhodnotili možnosti další spolupráce EU s Běloruskem v rámci programu Východního 
partnerství a hovořili o demokratizačním procesu v Bělorusku. „Byl bych rád, kdyby Bělorusko 
pokračovalo v krocích, které začalo, a přiblížilo se nejen standardům EU, ale i Rady Evropy,“ vyjádřil 
přání Ministr Zaorálek.   

ČR a Bělorusko si v letošním roce připomínají 500 let vydání první bible v běloruštině, o něž se v Praze 
zasloužil František Skaryna z Polocku. Při této příležitosti položili oba ministři věnce u sochy Františka 
Skaryny v Praze. 

16. 6. 2017    

Ministerstvo	zahraničních	věcí	vstupuje	do	krajů	
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová 
podepsali 16. června 2017 v Černínském paláci „Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické 
diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR“. Akci byli přítomni i 
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický.  
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V rámci rozvoje ekonomické diplomacie jsou Kraje ČR jedinečnými partnery MZV ČR s detailní 
znalostí konkrétních regionálních firem, ale i odvětví a obecně investičního i exportního ekonomického 
potenciálu. 

„Spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jednotlivými kraji zatím nevymezoval žádný 
dokument. Často se uskutečňovala roztříštěně a nedokázali jsme využít všechny možnosti, hlavně v 
oblasti výměny informací. To by se teď mělo změnit,“ řekl k podpisu memoranda ministr zahraničních 
věcí Lubomír Zaorálek. 

Cíle podepsaného dokumentu jsou zejména: 

podpora českým regionálním podnikatelským subjektům a jejich obchodně ekonomickým zájmům při 
navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech;  

zviditelnění prezentace ekonomického potenciálu jednotlivých krajů v zahraničí, které budou 
organizačně zajištěny ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky;  

posílení spolupráce při zahraničních pracovních cestách vedení krajů (např. na akce partnerských 
měst), větší zapojení regionálních subjektů do obchodních misí vedených vládními činiteli a podpora 
těchto akcí (např. organizací jednání se zahraničními partnery);  

aktivní výměna informací a zkušeností mezi MZV ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a 
jednotlivými kraji ČR, příprava seminářů a kontaktních akcí pro podnikatelské a další subjekty;  

sladění pozic krajů a MZV ČR ve vztahu k politicko-ekonomickým tématům s jednotlivými státy.  

„Jménem všech hejtmanů velice vítám, že se nám podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s 
Ministerstvem zahraničních věcí a věřím, že bude přínosem pro obě strany, tedy pro kraje i pro stát. 
Díky podpisu memoranda by mělo dojít ke koordinovanému přenosu informací směrem od 
ministerstva ke krajům a zpět, což bylo velmi zapotřebí. Jednotlivé regiony uzavřely partnerství s 
různými státy nebo oblastmi v Evropě i po celém světě. V případě, že hejtmani či další zástupci krajů 
cestují do svých partnerských zemí, nutně potřebují znát stanovisko státu ohledně zahraniční politiky, 
ekonomických a kulturních vazeb. Proto budou na krajské úrovni fungovat regionální „velvyslanci“, 
kteří budou mít klíčovou roli v komunikaci s ministerstvem. Kraje mohou mít také své zástupce ve 
státních misích do zahraničí, což je mnohem efektivnější, než vypravovat samostatné krajské delegace. 
My zase samozřejmě vyjdeme Ministerstvu zahraničí vstříc v případech, když by bylo nutné řešit 
mezinárodní vztahy ve spolupráci s některým z regionů,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a 
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. 

„Jsem ráda, že memorandum o spolupráci vzniklo, protože každá, byť sebemenší pomoc živnostníkům, 
menším i středním podnikatelům je prospěšná. Může znamenat růst tržeb, navyšování mezd, snižování 
nezaměstnanosti a tedy celkový ekonomický růst krajů i  celé České republiky,“ dodává hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová, která je zároveň předsedkyní Komise Rady Asociace krajů ČR pro 
zahraniční spolupráci. 

Memorandum přispěje k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v jednotlivých krajích – ať již 
pomocí rozvoje exportního potenciálů českých firem, možným hledáním zahraničních investorů, 
případně i podporou turistického ruchu. 

20. 6. 2017  

Užší	spolupráce	EU	a	NATO	na	jednání	šéfů	evropských	diplomacií		
Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek zastupoval ČR zasedání Rady EU pro zahraniční věci 
(FAC), které se uskutečnilo 19. června 2017 v Lucemburku. Ministři jednali o užší spolupráci EU a 
NATO, boji proti terorismu, vnějších aspektech migrace a dalších tématech.  
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Šéfové diplomacií evropské osmadvacítky diskutovali na svém pravidelném zasedání v Lucemburku o 
dalším prohlubování spolupráce mezi NATO a EU, která patří k dlouhodobým prioritám ČR. Jednalo 
se o konkrétních krocích spolupráce v sedmi klíčových oblastech, ke kterým patří koordinovaná reakce 
na hybridní hrozby, koordinace operačních aktivit, především ve vztahu k migraci, obrana proti 
kybernetickým útokům, budování schopností, silný obranný průmysl a spolupráce v oblasti výzkumu, 
koordinovaná a paralelně probíhající cvičení. K pozitivním příkladům patří námořní spolupráce ve 
Středomoří mezi alianční operací Sea Guardian a unijní operací Sophia EUNAVFORMED, které mají 
za cíl boj s nelegální migrací. 

Rada FAC se zaměřila na zhodnocení migračních partnerství s vybranými zeměmi. Úspěchem 
dosavadní politiky EU je snížení nelegální migrace do EU například z Nigeru a zlepšení počtu 
dobrovolných návratů z Libye do subsaharské Afriky. „Migrační politika potřebuje pro svůj úspěch 
delší čas a větší důslednost členských států v jejím uplatňování,“ prohlásil náměstek Šrámek. „To se 
týká také sladění bilaterálních aktivit členských států s unijním přístupem,“ zdůraznil v této 
souvislosti. 

Ministři zahraničních věcí se věnovali také vnějším aspektům boje proti terorismu a potvrdili 
tematické a geografické priority v této oblasti. Patří sem zamezení financování terorismu a větší 
výměna zpravodajských informací. Hovořilo se také o návrzích legislativního postihu šíření 
extremismu a návodů k terorismu v on-line prostředí. „Dohodli jsme se na prozkoumání možností 
zavedení kontrolního mechanismu, schopného identifikovat rizikové toky peněz, které by mohly být 
určené nebo zneužité k financování terorismu,“ uvedl Ivo Šrámek. EU se bude nadále geograficky 
zaměřovat na severní Afriku, Blízký východ, západní Balkán a Turecko a zvýšenou pozornost a aktivity 
EU si dle Rady FAC žádá také situace ve střední a jihovýchodní Asii. 

20. 6. 2017  

Česko	již	15	let	vysílá	experty	do	civilních	misí	
V letošním roce uplyne 15 let od začátku vysílání českých civilních expertů do civilních misí 
mezinárodních organizací. Na ministerstvu zahraničních věcí ČR se 19. června 2017 k tomuto výročí 
uskutečnilo setkání s cílem ocenit práci českých civilních expertů a zároveň oslovit nové potenciální 
experty. Mezi účastníky byla řada českých znalců se zkušenostmi z krizových oblastí, ale i velitel 
civilních misí Evropské služby pro vnější činnost Kenneth Deane. S úvodním slovem vystoupili státní 
tajemník MZV Petr Gajdušek a zvláštní zmocněnec pro OBSE Štefan Füle.  

Dne 19. června 2017 se v Černínském paláci konal seminář „15 let vysílání českých expertů do civilních 
misí“. Dopolední blok byl určený pro civilní experty a členy Výboru pro koordinaci zahraniční 
bezpečnostní politiky. Mezi klíčové patřilo vystoupení Kennetha Deanea, velitele civilních misí 
Evropské služby vnější spolupráce, a také prezentace Claese Hjelmera z Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě, kteří s přítomnými sdíleli praktické informace o výběrových řízeních do civilních 
misí. Velitel Deane, označil „kompetentnost i zkušenosti českých expertů jako excelentní a vyjádřil 
přání, aby nadále sdíleli to, co se naučili a co dělají dobře“. Odpolední blok byl pak určený pro civilní 
experty a potenciální zájemce. Panelová diskuse za účasti českých znalců se zkušenostmi z 
Afghánistánu, Kosova či Ukrajiny zdůraznila přínos jejich práce a nenahraditelnost civilních misí. 

Hlavním cílem semináře bylo sdílet informace a znalosti, které by mohly vést k většímu zapojení 
českých expertů v mezinárodních misích v budoucnu a také ocenit práci znalců, kteří jsou důležitým 
českým příspěvkem do mnohonárodnostních misí. Toto zdůraznil státní tajemník MZV Petr Gajdušek: 
„Zahraniční mise jsou přínosné ve dvou rovinách. Tou první je politické hledisko – projev solidarity ČR 
a sdílení břemene při řešení krizí, tou druhou je pak bezpečnostní hledisko – budování stability v 
postkonfliktních oblastech.“ 

Seminář zorganizoval Odbor bezpečnostní politiky MZV ČR a Pražský institut bezpečnostních studií. 
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20. 6. 2017  

Ustavující	zasedání	Meziresortní	komise	pro	Čechy	žijící	v	zahraničí	
Na Ministerstvu zahraničních věcí se 19. června 2017 pod vedením náměstkyně pro řízení sekce Úřad 
ministerstva Ivany Červenkové konalo ustavující zasedání Meziresortní komise pro Čechy žijící v 
zahraničí (dále jen „Komise“).  

Komise bude koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské 
problematice a jejím cílem bude prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní 
správy v krajanské problematice a vytvoření společné databáze informací pro Čechy žijící v zahraničí. 
Jednání se zúčastnili nominovaní zástupci ministerstva zahraničních věcí, školství, mládeže a 
tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, kultury, spravedlnosti a průmyslu a 
obchodu. 

Na ustavujícím zasedání Komise projednala návrhy statutu a jednacího řádu. Se zástupci jednotlivých 
resortů se pak řešila krajanská agenda spadající do jejich působnosti, aby se dosáhlo její revize a 
aktualizace a vytvořila se tak společná databáze informací pro Čechy žijící v zahraničí. 

Během jednání dále vystoupili předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu 
ČR Tomáš Grulich a zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV Jaroslav Kantůrek, který bude 
pověřen funkcí předsedy Komise. Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti bude 
koordinovat komunikaci se zúčastněnými subjekty a plnění dohodnutých úkolů. 

Ustavení Komise vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením č. 304 z 19. dubna 2017 v návaznosti na 
usnesení Senátu Parlamentu ČR z 1. prosince 2016 č. 43 k závěrům konference „Diaspora jako partner 
mateřského státu“, která se konala v září 2016. 

21. 6. 2017  

Příprava	summitu	EU	na	Radě	GAC	
Náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Dürr vedl českou delegaci na jednání Rady Evropské unie 
pro obecné záležitosti (GAC), které proběhlo 20. června 2017 v Lucemburku. Hlavním tématem 
jednání ministrů byla příprava červnové Evropské rady. Ministři zasedali rovněž ve formátu EU27 k 
vyjednávání o brexitu.  

Ministři zahraničních věcí a evropských záležitostí členských zemí EU se na svém pravidelném 
zasedání v Lucemburku věnovali především přípravě červnové Evropské rady. Lídři Unie budou na 
summitu 22. a 23. června 2017 v Bruselu diskutovat o evropské obraně a bezpečnosti, ekonomických 
tématech, migraci a vnějších vztazích EU. Na pořadu jednání bude také otázka brexitu. 

Z českého pohledu budou na nadcházejícím summitu lídrů zásadní témata posílení evropské obrany a 
bezpečnosti a další ekonomický rozvoj opřený o vnitřní trh bez bariér a volný obchod EU se světem. 
„Téma bezpečnosti má samozřejmě svou vnitřní a vnější dimenzi a ČR podporuje její posílení jak 
uvnitř Unie, tak v jejím okolí,“ uvedl náměstek Dürr. ČR dlouhodobě vyzdvihuje význam dobrého 
fungování unijního trhu a klade důraz na odstraňování případných bariér. „Jednotný trh je motorem 
ekonomického růstu a předpokladem pro sbližování životní úrovně v členských státech,“ přiblížil 
českou prioritu náměstek Dürr. „ČR patřila vždy k zastáncům volného obchodu založeného na 
mezinárodních pravidlech, závisí na něm také prosperita naší země, proto podporujeme ambiciózní 
obchodní politiku EU,“ zdůraznil vedoucí české delegace. 

Rada GAC rovněž zasedala dle článku 50 Smlouvy o EU ve formátu evropské sedmadvacítky. Hlavní 
vyjednavač EU Michel Barnier informoval ministry o zahájení jednání o odchodu Velké Británie z EU, 
které se uskutečnilo 19. června 2017 v Bruselu. „Je důležité, že jednání s Velkou Británií začala, 
úspěšné zahájení rozhovorů vnímáme pozitivně,“ uvedl náměstek Dürr. Ministři se věnovali také 
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nastavení kritérií pro výběr hostitelské země, kam se přesunou unijní agentury sídlící doposud ve 
Velké Británii. „Naším cílem je, aby proces rozhodování byl transparentní na základě jasných kritérií, 
pak má ČR větší šanci se svou kandidaturou uspět,“ dodal Jakub Dürr. Rada GAC nedospěla v této věci 
ke shodě a diskuse o nastavení kritérií se přesune na agendu Evropské rady. 

21. 6. 2017  

Náměstek	I.	Šrámek	zahájil	ve	Vídni	Seminář	k	transatlantické	bezpečnosti		
Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek a velitel Rakouské vojenské akademie LtGen Erich 
Csitkovits 21. června 2017 na českém velvyslanectví ve Vídni zahájili veřejný seminář jako společnou 
akci Kontaktní ambasády NATO a Rakouské vojenské akademie (LVAk).  

Po úvodním slově vystoupili zástupci Mezinárodního sekretariátu NATO, rakouských i českých 
ministerstev a think-tanků. Diskutovány byly výstupy bruselské mimořádné schůzky jako 
rovnoměrnější sdílení břemene obranných výdajů a závazek ke kolektivní obraně či posílení role NATO 
v boji proti terorismu. V této souvislosti se účastníci též zabývali současným stavem transatlantických 
vztahů, zejména v kontextu sdílení břemene obranných výdajů a dále pak politikou odstrašení a 
dialogu ve vztahu k Rusku nebo problematikou jižních hrozeb.  

Velkého uznání se dostalo roli Rakouska jako aktivního partnera a přispěvatele bezpečnosti, což 
potvrzují rakouské příspěvky do aliančních operací, zejména KFOR v Kosovu, kde je Rakousko 
největším ne-aliančním přispěvatelem. Byla též vyjádřena naděje, že se brzy podaří překonat 
bilaterální problémy s jedním členem Aliance, který brzdí společné partnerské aktivity NATO-
Rakousko. Účastníci ocenili aktivní přístup České republiky při výkonu funkce Kontaktní ambasády 
NATO v Rakousku a velmi dobrou úroveň i hloubku česko-rakouské spolupráce, a to nejen v rámci 
partnerství NATO-Rakousko. 

21. 6. 2017  

Náměstek	M.	Smolek	na	mezinárodní	konferenci	„Závaznost	soudních	
rozhodnutí“		
Náměstek Martin Smolek se v zastoupení ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka zúčastnil ve 
dnech 20. – 21. června 2017 v Brně konference zaměřené na problematiku závaznosti soudních 
rozhodnutí. Svým rozsahem a účastí se akce zařadila mezi nejvýznamnější justiční fóra v novodobé 
historii ČR. Mezi vystupujícími hosty byl mimo jiné generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn 
Jagland. Akci uspořádal Nejvyšší soud ČR v rámci českého předsednictví v Radě Evropy.  

Konference „Závaznost soudních rozhodnutí“ navázala na jednu z hlavních priorit českého 
předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, a to posilování právního státu. Hlavní představitelé 
klíčových českých a mezinárodních soudních institucí a experti během akce diskutovali o problematice 
závaznosti judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, 
vnitrostátních soudů a vztahu ústavních a národních soudů. Mezi vystupujícími byli předseda 
Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido 
Raimondi, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal či 
generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland. Delegaci Ministerstva zahraničních věcí ČR vedl v 
zastoupení ministra Lubomíra Zaorálka náměstek pro právní a konzulární sekci a současně vládní 
zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolek. 

ČR předsedá ve Výboru ministrů Rady Evropy od 19. května do 15. listopadu 2017. Během 
předsednictví se zaměřuje na několik prioritních oblastí. Kromě posilování právního státu se jedná o 
ochranu lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám a podporu genderové 
rovnosti, podporu demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podporu 
vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností a spolupráci a koordinaci s dalšími 
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mezinárodními organizacemi. Na uvedené priority navazuje více než 20 odborných akcí konaných v 
ČR i zahraničí v gesci jednotlivých rezortů či dalších partnerů. Konferenci „Závaznost soudních 
rozhodnutí“ uspořádal Nejvyšší soud ČR. 

23. 6. 2017  

Slavnostní	udělení	Ceny	Gratias	agit	2017	
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek udělil 23. června 2017 ve Velkém sále Černínského 
paláce resortní ocenění Gratias agit, které bylo letos předáno 15 laureátům.  

Cena Gratias agit se uděluje od roku 1997 krajanům a přátelům České republiky, kteří svou 
dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností prohlubují zájem o naši zemi v 
zahraničí a přispívají k šíření dobrého jména Česka ve světě. „Vzdávám hold houževnatosti, věrnosti a 
celoživotnímu dílu laureátů ceny Gratias agit a smekám před nimi,“ řekl během ceremoniálu šéf české 
diplomacie Lubomír Zaorálek. 

Mezi laureáty ceny jsou bohemisté, překladatelé, vědci, podnikatelé, umělci, spisovatelé, pedagogové 
nebo sportovci. Cenou je vedle diplomu symbolický křišťálový globus od akademického malíře Zdeňka 
Petra. Ocenění není spojeno s finanční odměnou. 

Laureáti Ceny Gratias agit 2017 

Jiří Bělohlávek in memoriam, Česko, dirigent 

Tomasz Dostatni OP, Polsko, katolický kněz a publicista 

Clara Janés Nadal, Španělsko, básnířka, prozaička a překladatelka české poezie do španělštiny   

Miriam Kama, Izrael, předsedkyně Haifské pobočky Sdružení Čechoslováků žijících v Izraeli 

Doris Kumarová, Indie, propagátorka české kultury v Indii 

Jaroslav Kynčl, USA, významný krajan, vědec a mecenáš 

Paul Millar, Velká Británie, honorární konzul ČR v Edinburghu 

Ludmila Muchina, Ukrajina, předsedkyně České národní rady Ukrajiny a předsedkyně spolku 
Vyšehrad 

Damjan Prelovšek, Slovinsko, profesor dějin a umění, bývalý velvyslanec Slovinské republiky v České 
republice 

Oliver Rathkolb, Rakousko, historik 

Martina Sáblíková, Česko, rychlobruslařka 

Jürgen Serke, Německo, literární publicista 

Georgina Steinsky, Kanada, významná krajanka, mecenáška 

Alena Wagnerová, Česko/Německo, česko-německá spisovatelka a publicistka 

Věra Yabéko Vitáčková, Kamerun, lékařka, honorární konzulka ČR v Douale 
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24. 6. 2017  

Německý	ministr	zahraničí	Sigmar	Gabriel	v	ČR	
Na pozvání ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka uskutečnil ve dnech 23.–24. června 2017 
pracovní návštěvu ČR ministr zahraničních věcí SRN Sigmar Gabriel. Šéfa německé diplomacie během 
jeho návštěvy přijal také český předseda vlády Bohuslav Sobotka.  

Tematicky se jednání ministra Gabriela s oběma výše jmenovanými českými ústavními představiteli 
zaměřilo na aktuální bilaterální témata, migraci, vystoupení Velké Británie z EU a stav česko-
německých vztahů.   

V souvislosti s tímto setkáním uvedl ministr Lubomír Zaorálek, že vnímá, že tato návštěva má rovněž 
velmi silný přátelský a neformální charakter. „Není to pro mě jen fráze, když říkám, že jsem šťastný, že 
mám na německé straně takového partnera, jakým je Sigmar Gabriel,“ a dodal, že přátelství mezi 
Českou republikou a Německem si nesmírně váží. 

V doprovodu Lubomíra Zaorálka navštíví ministr Sigmar Gabriel v průběhu dne vedle Prahy také 
Beroun, partnerské město německého města Goslar, kde se Sigmar Gabriel narodil. Zde se ministři 
setkají se starostou města, společně zahájí mezinárodní Velkou cenu ve skateboardingu a budou 
diskutovat se studenty místního gymnázia o budoucnosti Evropy a o vývoji česko-německých vztahů. 

26. 6. 2017  

Čeští	ekonomičtí	diplomaté	diskutují	v	Praze	
Ve dnech 26. – 30. června 2017 se v Černínském paláci koná pravidelná výroční Konference 
ekonomických radů MZV ČR, kteří působí na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, a 
ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí 
Lubomír Zaorálek a jako hlavní host vystoupil předseda vlády Bohuslav Sobotka. K ekonomickým 
diplomatům promluvili i místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček, ministr zemědělství Marian Jurečka a zástupci asociací a úspěšných exportních firem.  

Představitelé české ekonomické diplomacie diskutují o novinkách v oblasti podpory ekonomické 
diplomacie, o nových obchodních příležitostech v teritoriích svého přidělení a o vylepšení služeb, které 
poskytují českým exportérům. „Největším úspěchem je bezesporu vznik Společného fondu ekonomické 
diplomacie, do něhož přispívají kromě ministerstva zahraničí i rezorty zemědělství, obrany, průmyslu a 
obchodu, místního rozvoje a také Úřad vlády. Díky tomu jsme letos schopni uskutečnit šestinásobně 
víc projektů ekonomické diplomacie než před třemi lety,“ uvedl ministr Zaorálek. Šéf české diplomacie 
současně představil již čtvrté aktualizované vydání Mapy globálních oborových příležitostí.  

Ekonomičtí diplomaté se v rámci konference seznámí s hodnocením jednotlivých zastupitelských 
úřadů a budou se věnovat standardizaci služeb Klientského centra pro export, projektům ekonomické 
diplomacie a ekonomickému zpravodajství.   

Ve dnech 28. a 29. června 2017 se v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4) uskuteční 
konzultace ekonomických radů a ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade se zástupci 
české podnikatelské sféry. 

27. 6. 2017  

Podpis	dohody	mezi	ČR	a	Japonskem	o	pracovní	dovolené	
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Václav Kolaja a velvyslanec Japonska Kaoru Shimazaki 
podepsali dne 27. června 2017 v Tokiu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Japonska o 
vízech k pracovní dovolené.  
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Jakmile dohoda vstoupí v platnost, budou moci mladí lidé ve věku mezi 18 a 30 lety pobývat, cestovat a 
pracovat na území druhého státu. Česká republika věří, že dohoda o pracovní dovolené posílí 
mezilidské kontakty a zvýší vzájemné porozumění mezi mladými generacemi obou zemí. 

27. 6. 2017  

Ministr	L	Zaorálek	vystoupil	v	plénu	Parlamentního	shromáždění	Rady	
Evropy	
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek představil 27. června 2017 v roli předsedy Výboru ministrů Rady 
Evropy priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy zákonodárcům z členských 
států Rady Evropy. Ministr se zúčastnil zasedání pléna Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
(PACE) ve Štrasburku, kde také jakožto předseda Výboru ministrů odpovídal na dotazy zákonodárců 
zaměřené na aktivity Výboru ministrů. Česká republika zastává předsednictví ve Výboru ministrů Rady 
Evropy od 19. května do 15. listopadu 2017.  

Mezi předsednické priority, schválené usnesením vlády č. 334 z 3. května 2017, které ministr v plénu 
představil, patří ochrana lidských práv osob náležejícím ke zranitelným či znevýhodněným skupinám, 
rovnost mužů a žen, posílení právního státu, podpora vzdělávání v oblasti lidských práv a jazykových 
dovedností, podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě a 
spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi. 

Při příležitosti své návštěvy ve Štrasburku se ministr také sešel s generálním tajemníkem Rady Evropy 
Thorbjørnem Jaglandem a s místopředsedou PACE Antoniem Gutiérrezem ke krátkým bilaterálním 
rozhovorům. 

PACE je původně konzultativní orgán Rady Evropy, který je složen z jednotlivých národních 
parlamentních delegací. V plénu se schází každý rok celkem čtyřikrát na zasedáních ve Štrasburku. 
Schvaluje dokumenty nezávazného charakteru – rezoluce, doporučení a stanoviska. Mezi výsadní 
úkoly PACE patří například monitoring závazků členských států, převzatých v okamžiku přijetí do 
Rady Evropy. 

28. 6. 2017  

Náměstek	L.	Kaucký	jednal	s	delegací	Národního	shromáždění	Arménie		
Náměstek ministra Lukáš Kaucký přijal 28. 6. 2017 delegaci Národního shromáždění Arménie, kterou 
vedl místopředseda parlamentu Eduard Šarmazanov.  

K projednaným tématům patřily bilaterální vztahy, spolupráce v oblasti ekonomiky i situace v regionu 
jižního Kavkazu. Náměstek Kaucký ocenil velmi dobré vztahy mezi Českou republikou a Arménií. 

29. 6. 2017  

Náměstek	Martin	Tlapa	jednal	s	předsedou	vlády	Rangúnského	regionu	
Dne 29. června 2017 se v Černínském paláci setkal náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa s 
delegací z Myanmaru/Barmy vedenou předsedou vlády Rangúnského regionu panem Phyo Min Thein.  

Mezi hlavní témata jednání patřily možnosti prohloubení česko-myanmarské/barmské spolupráce v 
oblasti předávání zkušeností z transformace a budování právního státu, dále spolupráce v oblastech 
energetiky, životního prostředí s důrazem na nakládání s odpady, geologie, dopravy, infrastruktury a 
cestovního ruchu. 

Návštěva myanmarské/barmské delegace navázala na cesty ministrů zahraničních věcí a průmyslu a 
obchodu ČR do Myanmaru/Barmy v roce 2016 a konzultace náměstka Martina Tlapy na začátku roku 
2017. Předseda vlády Rangúnského regionu Phyo Min Thein před cestou do Česka navštívil pět dalších 
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evropských destinací (Německo, Švédsko, Španělsko, Itálii a Brusel). Obě strany se shodly na 
výborných a tradičních česko-myanmarských/barmských vztazích, včetně jejich určité výjimečnosti 
dané osobami Václava Havla a Aun Schan Su Ťij (Aung San Suu Kyi) a paralelami v historii obou zemí. 

30. 6. 2017  

Čeští	rozvojoví	diplomaté	diskutovali	v	Praze	o	trendech	rozvojové	
spolupráce	
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se 30. června 2017 v Černínském paláci setkal s 
českými diplomaty, kteří se zabývají agendou zahraniční rozvojové spolupráce na zastupitelských 
úřadech České republiky v zahraničí. Setkání proběhlo v rámci pravidelné výroční Konference 
ekonomických radů MZV ČR. Jednání se rovněž zúčastnil ředitel odboru rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci MZV ČR Václav Bálek a také zástupci České rozvojové agentury.  

Mezi témata jednání patřily aktuální světové trendy v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS), příprava 
nové národní strategie a programů s prioritními zeměmi, příklady propojování humanitární pomoci a 
ZRS a další praktické otázky řízení a implementace ZRS v rámci české zahraniční politiky. 

„Rozvojoví diplomaté hrají klíčovou roli v identifikaci vhodných projektů v partnerských zemích,“ 
uvedl při této příležitosti náměstek Tlapa. „Nová Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro 
roky 2018–2030 počítá s návazností a synergiemi mezi aktivitami humanitárními a rozvojovými a 
jejich přesahy do partnerské spolupráce ekonomické, bezpečnostní i politické. Role rozvojové 
spolupráce jako nedílné součásti české zahraniční politiky tak bude v příštích letech nabývat na 
významu,“ rozvedl ve svém vystoupení náměstek Tlapa. 
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Čeští	zástupci	v	evropských	strukturách	

Duben	2017	
3. 4. 2017  

Místopředseda	Evropského	parlamentu	Pavel	Telička	(ANO)	vystoupil	
společně	s	velvyslankyní	Velké	Británie	v	ČR	na	pracovní	snídani	nazvané	
Life	after	Brexit		
Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička 27. března vystoupil společně s velvyslankyní 
Velké Británie v ČR Jan Thompson na pracovní snídani nazvané Life after Brexit, pořádané Institutem 
pro politiku a společnost. 

Pavel Telička považuje za stěžejní mít kromě dohody o vystoupení také přechodná období pro 
uspořádání vzájemných vztahů v jednotlivých oblastech do dojednání nové smluvní úpravy mezi EU a 
Británií. Mimo jiné dále uvedl, že EU má ambici některých reformních kroků a tedy i změn, které 
mohou podle něj, stejně jako některé další vnější okolnosti, ovlivnit vyjednávání s Velkou Británií. 
Proces vyjednávání bude podle něho „krvavý“, ale ohledně celkového výsledku je spíše optimistou. V 
závěru musí být dojednané přijatelné pro obě strany. Evropský parlament bude v dubnu na svém 
plenárním zasedání diskutovat rezoluci k brexitu. Na české straně Pavel Telička postrádá zejména 
kvalitní analýzu dopadů na vnitřní trh a s tím související české zájmy. 

Velvyslankyně Jan Thompson ve svém úvodním vystoupení zdůraznila, že Velká Británie si i přes svůj 
odchod nepřeje oslabení Evropské unie ani případné odchody dalších členských států. Pokud se týká 
nového uspořádání vztahů Velké Británie s EU, bude se jednat o specifický model, který bude 
zahrnovat strategické partnerství a hlubší a širší spolupráci, než je tomu např. u švýcarského či jiného 
modelu. Půjde o komplexní dohodu a vyjednávání zejména technických aspektů si vyžádá určitý čas. 
Nepředpokládá tudíž, že by dohoda mohla být vyjednána během dvou let. 

Z hlediska Velké Británie bude také třeba vyřešit podmínky britských občanů žijících ve státech EU. 
Tato otázka bude řešena prostřednictvím bilaterálních dohod s jednotlivými členskými státy EU. 

Zúčastněné hosty zejména zajímalo, jaký vývoj Velká Británie očekává v oblasti migrace, zda budou při 
vyjednávání brány v potaz analýzy jednotlivých členských států, co se dá očekávat od hlavních 
vyjednavačů za EU či jak vidí Velká Británie další spolupráci v rámci programu Erasmus+. 

4. 4. 2017  

Europoslanec	P.	Telička	(ANO)	zaslal	dopis	vysoké	představitelce	F.	
Moghrerini	ve	věci	syrského	konfliktu	
Pavel Telička společně s několika desítkami členů Evropského parlamentu napříč politickým a 
národnostním spektrem zaslal dopis vysoké představitelce Federice Mogherini ve věci syrského 
konfliktu. Tento dopis byl mimo jiné zveřejněn v pondělí 3. dubna na webových stránkách britského 
Guardianu. 

Roky se vlekoucí válku v Sýrii musí ukončit dohoda stran konfliktu o skutečné politické změně v zemi, 
mající podporu klíčových mezinárodních i regionálních hráčů. Konference o Sýrii, kterou EU společně 
s OSN a některými zeměmi pořádá v Bruselu ve středu 5. dubna, signalizuje připravenost EU podílet se 
na této rekonstrukci. 

Poslanci v dopise vyjádřili podporu komisařce Mogherini a ujistili ji, že EU je připravena jednat o 
politické transformaci a budoucnosti Sýrie. Bezpodmínečná finanční podpora se však v minulosti stala 
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nástrojem strategie a vedla k odmítání kompromisních dohod, současně snižuje i důvěryhodnost 
samotné EU. 

Poslanci v dopise kladou důraz na to, že je zapotřebí, aby mezinárodní společenství začalo uvažovat o 
tom, co bude dělat po konci bojů v Sýrii. 

5. 4. 2017 

Europoslanec	P.	Mach	(Svobodní)	se	zúčastnil	konference	skupiny	Přátelé	
Judeje	a	Samaří	
28. března se v Evropském parlamentu konala konference skupiny Přátelé Judeje a Samaří, kterou 
vede český europoslanec za Svobodné Petr Mach. 
Skupina se snaží na půdě Evropského parlamentu upozorňovat na hanebné jednání Evropské unie vůči 
Izraeli, přesněji řečeno vůči izraelským občanům, kteří žijí a pracují na západním břehu Jordánu. 
Protože Evropská unie pokládá osidlování této oblasti za protiprávní a za akt agrese vůči Palestincům, 
rozhodla se na zboží pocházející z oblasti Západního břehu uvalit bezpočet pravidel – dovozní tarify, 
cla a povinnost viditelně takové zboží označovat. 

Naproti tomu zboží dovážené z oblasti, která je plně pod správou palestinské samosprávy, je od 
jakýchkoliv cel i tarifů osvobozeno a má naprosto neomezený přístup na evropský trh. Evropská unie 
tak ukazuje, koho v zahraniční politice pokládá za relevantního, čestného partnera pro obchod, a s kým 
chce jednat z pozice síly (jako by nějakou faktickou silou skutečně disponovala) a z pozice morální 
autority, která smí právoplatně trestat. 

Kromě výhodného přístupu na evropský trh se Palestincům od Evropské unie dostává štědré finanční 
podpory z jejího rozpočtu, kterou pak tamní samospráva používá na financování terorismu, zejména 
na přímou finanční podporu teroristům a jejich rodinám. 

Na konferenci vystoupili členové skupiny europoslanec Petr Mach (Svobodní) a předseda regionální 
správy v Samaří Yossi Dagan, a dále europoslanci Fulvio Martusciello a Branislav Škripek, kteří se 
problematikou zabývají. Se svými příspěvky pak vystoupili i hosté z Izraele – Moshe Lev-ran, majitel 
firmy Twitoplast zaměstnávající jako Židy tak Palestince, zakladatel organizace Lev Haolam, která 
podporuje zemědělce a producenty v oblasti Judeje a Samaří, a nakonec Ruth Shapira a Ayla Shapira – 
matka s dcerou, jejichž životy navždy změnil palestinský terorista. 

Cílem skupiny Přátelé Judeje a Samaří je ukončit jednostrannou podporu palestinské samosprávy 
orgány Evropské unie a zamezit dalšímu financování terorismu z peněz evropských daňových 
poplatníků, a dosáhnout zrušení všech obchodních omezení uvalených na židovské zboží pocházející ze 
Západního břehu. 

5. 4. 2017 

Europoslanec	Jaromír	Štětina	(TOP	09)	vystoupil	v	rozpravě	pléna	EP	na	
téma	liberalizace	vízového	režimu	pro	Ukrajinu	
Dámy a pánové, někdy začátkem roku mne jedny ukrajinské noviny požádaly o rozhovor. První otázka, 
kterou mi redaktor položil, byla: „Proč jste nás vy – Evropská unie a Evropský parlament – hodili přes 
palubu?“ Když jsem zalapal po dechu, redaktor pokračoval: „Ukrajinci vám přestávají věřit. Pořád jen 
sliby a slova. Vždyť Ukrajina brání i vás. Lidi přitom umírají. A vy nejste schopni vyřešit už druhý rok 
ani tak prostou věc, jako je bezvízový styk.“ 

Dialog o vízové liberalizaci EU-Ukrajina začal už v roce 2008. Komise předložila Ukrajině akční plán 
liberalizace v roce 2010. V prosinci 2015 Komise usoudila, že Ukrajina splnila všechna kritéria pro 
bezvízový styk. Cesta k bezvízovému styku trvala osm let. Mezitím se odehrál Majdan, Rusko 
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anektovalo Krym, vypukla válka na východě. Ani tyto otřesy nezahubily myšlenku, že Ukrajina patří do 
Evropy. V září 2014 náš Evropský parlament a ukrajinský parlament ratifikovaly asociační dohodu a 
zítra máme bezvízový styk pro Ukrajinu schválit. 

Nejde jen o to, že ukrajinský občan může navštívit Evropskou unii na celých devadesát dní bez víza, ale 
zítřejší přijetí bude mít zásadní symbolický význam. Ukrajina patří do Evropy. Nebyla zapomenuta. 

6. 4. 2017  

Místopředseda	EP	P.	Telička	(ANO)	vyzval	k	vypracování	strategie	EU	vůči	
Kremlu		
Poslanec Telička dnes vystoupil v rozpravě k zatčení Alexeje Navalného a další protestujících v Rusku. 
Na plénu Evropského parlamentu vyzval své kolegy, aby se zapojili do debaty o tom, jak bude EU 
postupovat vůči Kremlu. Cílem není trestat Rusko a ruský lid, ale pomoct chránit jejich lidská práva, 
posílit občanskou společnost a podpořit nevládní organizace v Rusku a usnadnit obchodní vazby 
ruským malým a středním podnikům. 

"To co EU potřebuje je komplexní dlouhodobá strategie," říká Pavel Telička. "Čím slabší bude EU, tím 
silněji bude Kreml potírat lidská práva a tím více bude bujet korupce." 

7. 4. 2017  

Poslanci	EP	včetně	místopředsedy	P.	Teličky	(ANO)	vyzvali	k	novým	
restriktivním	opatřením	vůči	Bělorusku		
Poslanci Evropského parlamentu dnes odsoudili zásah proti demonstrantům a represe předcházející 
plánovanému průvodu dne 25. března v Bělorusku. Vyzvali vládu k okamžitému a bezpodmínečnému 
propuštění všech protestujících a zproštění všech obvinění. Poslanci rovněž v rezoluci odsoudili 
omezení práva na svobodné shromažďování, svobody projevu a  sdružování. 
 
„Zátah na demonstranty je naprosto nepřijatelný a znovu dokazuje autoritářský charakter režimu. 
Břemeno diktatury se stalo nesnesitelné pro mnoho lidí v této zemi. Bělorusové chtějí klidnou změnu. 
Musíme zajistit, aby úřady ukončily politicky motivované obtěžování nezávislých médií, její občanské 
společnosti a umožnili plné a bezplatné právní fungování veřejných organizací,“ říká Pavel Telička. 
Dodal, že vůči autoritářským režimům musí platit zásada kondicionality. Proto jsou nyní po 
předchozím uvolnění na místě cílená restriktivní opatření. 

24. 4. 2017 

Vliv	Čechů	v	Bruselu	v	posledních	letech	velmi	vzrostl	
Stoupá počet Čechů, kteří se dokázali prosadit do vedoucích pozic v různých orgánech Evropské unie. 
V roce 2005 se mluvilo pouze o 9 osobnostech, v roce 2014 už mohly být sestavovány žebříčky 10 
nejvlivnějších, chyběly však skutečně vlivné pozice jako generální ředitelé a další vedoucí sekcí. Nyní 
lze mluvit o tom, že Česká republika obsazuje více než 50 důležitých postů, kdy velkou měrou pomáhá i 
aktivita europoslanců. 

„Musíme si uvědomit, že EU není žádná organizace, která rozhoduje o nás bez nás. EU jsme my, jako 
Češi jsme její součástí a mám proto obrovskou radost, že se Čechům stále víc daří v Bruselu prosazovat 
a nebojí se hájit české zájmy,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je v současné 
době 10. nejaktivnějším europoslancem mezi 751 kolegy s dalších zemí. 

„Kvalita je určitě důležitější než kvantita, nicméně když vás lidé znají, daří se více věcí prosadit. Navíc 
kdyby například předkládané zprávy nebyly precizně zpracované, ve výborech vám nové nepřidělí. 
Konkurence je veliká,“ dodává Zdechovský. 
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Spor o nejvlivnějšího Čecha 

Vysoce hodnocený je také Pavel Telička (ANO), který je v současné době místopředsedou 
europarlamentu. Prestižním časopisem Politico byl pak za 21. nejvlivnějšího europoslance označen 
předseda Výboru pro právní záležitosti EP Pavel Svoboda (KDU-ČSL). Za nejvýše postaveného Čecha 
přesto bývá označován zástupce generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Ladislav Miko a dále 
samozřejmě Věra Jourová, evropská komisařka pro Spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů 
a žen. 

Ženy nezůstávají pozadu 

Mezi úspěšné a vlivné ženy patří třeba Eva Kružíková, ředitelka týmu právní služby Evropské komise 
pro vnitřní trh, Kamila Adámková vedoucí českou sekci Generálního ředitelství Evropská komise pro 
překlady, Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Namibii nebo Irena Moozová, která byla nově 
jmenována do ředitelské pozice na DG justice. 

„Určitě je důležité se ale jen nezavírat v Bruselu a pravidelně jezdit mezi lidi do České republiky, 
protože jedině tak si dokážeme udržet vysoký standard kvality práce, a tím i vliv,“ uzavírá Zdechovský, 
který v Česku a na různých misích (např. po uprchlických táborech v Evropě i mimo ni) tráví alespoň 
polovinu času. 

22. 4. 2017  

Europoslanec	J.	Maštálka	(KSČM)	se	zúčastnil	jednání	s	náměstkem	
syrského	ministra	zahraničních	věcí	Aymanem	Soussanem		
V Bruselu se uskutečnilo první setkání poslanců Evropského parlamentu – členů nově vzniklé pracovní 
skupiny na podporu mírového procesu v Sýrii (do této skupiny patřím za politickou skupinu 
GUE/NGL) – s náměstkem syrského ministra zahraničních věcí Aymanem Soussanem. 

Jednání mělo původně probíhat v prostorách EP, ale jeho předseda Tajani to na poslední chvíli 
zakázal! Takže pracovní skupina a její syrští partneři se sešli v budově syrského vyslanectví. Nečekaný 
zásah předsedy EP vyvolal mírně řečeno nevoli u všech zúčastněných, takže v průběhu diskuse padala 
(napříč politickým spektrem) dosti ostrá slova o porušování demokratických zásad v jediném 
demokraticky voleném orgánu Evropské unie. 

Soussan poukázal mj. na absurditu obviňování syrské vlády z použití chemických zbraní, přičemž 
připomněl, že pod nátlakem Ruska zahájil prezident Bašár Asad v roce 2013 likvidaci všech 
relevantních chemických zbraní včetně sarinu, který měla nyní syrská armáda použít. Tato likvidace 
probíhala pod dohledem Organizace OSN pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a Sýrie se stala 190. 
smluvním státem konvence o chemických zbraních. V roce 2015 prohlásila OPCW, že všechny 
relevantní chemické zbraně Sýrie buď zlikvidovala, nebo z ní byly odvezeny… 

Pan náměstek připomněl společný zájem Sýrie a EU (na jejímž teritoriu došlo už k řadě teroristických 
útoků) na boji proti terorismu a kritizoval neokoloniální logiku některých velkých členských států EU, 
zejména Francie. Tlumočil rovněž obavy Sýrie z dalších útoků proti jejím vládním silám ze strany USA. 
»Deklarovali jsme zájem Sýrie o jednání jak s USA, tak se zástupci EU, ale byli jsme odmítnuti,« uvedl 
Soussan. 

Závěr rokování byl věnován EU a její zahraniční a bezpečnostní politice. Zásadním problémem této 
politiky je totiž její nesamostatnost, závislost na zájmech USA, a nelze ani hovořit o SPOLEČNÉ 
zahraniční a bezpečnostní politice, neboť zájmy členských států byly a jsou často značně odlišné, až 
protichůdné. 
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26. 4. 2017  

Místopředseda	EP	P.	Telička	(ANO)	navštívil	Plzeňský	a	Karlovarský	kraj	
V pondělí 24. dubna navštívil Plzeňský a Karlovarský kraj místopředseda Evropského parlamentu 
Pavel Telička. Výjezdy po republice pořádá řádově jednou za měsíc v rámci akce My a Brusel. „Je 
načase, aby si lidé uvědomili, že naši politici jsou Brusel. Naši ministři spolurozhodují o směřování 
Evropy a i oni jsou důvodem, proč je Evropa v tíživé situaci,“ řekl během návštěvy Pavel Telička. 

Návštěvu Plzeňského kraje zahájil na gymnáziu v Tachově, kde spolu se studenty hovořil o tom, jakou 
má ČR v EU váhu. „Často nevíme, čeho chceme dosáhnout a co přesně chceme prosadit“.  Všichni se v 
poslední době shodují na nutnosti reformovat Evropu, stále však chybí konkrétní české návrhy a 
odvaha je formulovat. Studenti se ptali na vícerychlostní Evropu, zajímali je i výsledky voleb ve Francii 
a nejpalčivější problémy EU. Podle Pavla Teličky chybí EU akceschopnost a vůle členských států dělat 
kompromisy. "Vícerychlostní EU je realitou a tato se může zvýraznit. Je nabíledni se zabývat otázkou, v 
jaké pozici chce ČR v takové EU být." 

Z Tachova se Pavel Telička přesunul do Mariánských lázní do společnosti Elektrometall s.r.o. Debata 
ukázala, že převládá problém najít na trhu zaměstnance. Situace přibrzďuje rozvoj podniku. 
Společnost vyrábějící kabelové svazky, také považuje robotizaci za příležitost a nebojí se, že by vedla ke 
snižování zaměstnanosti. Firmy doplňují do 10% své stavy agenturními zaměstnanci například z 
Ukrajiny. I přes to však přetrvávají nesnáze při získávání pracovníků ze zahraničí. 

Z fabriky zamířil k jednomu z největších zaměstnavatelů kraje, do pár kilometrů vzdálených Nových 
Lázni na jednání s vedením. Debata se vrátila k nedostatku pracovního personálu a vysoké 
administrativní zátěži. Argumenty od organizací o tlaku na snižování ceny práce, který způsobují 
pracovníci z Ukrajiny a jiných východních států, se však ukazují jako neoprávněně ochranářské. 

Z lázeňského domu se Pavel Telička přesunul do Městského muzea, kde na něho čekala padesátka lidí 
a starosta Petr Třešnák. Pavel Telička se ke svému překvapení s pirátským starostou shodl u většiny 
témat. Při diskuzi s veřejností převládaly pozitivní komentáře a zájem občanů dozvědět se více o 
fungování EU a práci poslanců Evropského parlamentu. Občany také zajímala otázka Brexitu, 
francouzských voleb a jazykové vybavenosti českých politiků a úředníků, kteří mají hájit zájmy ČR v 
EU. 

28. 4. 2017 

Europoslankyně	K.	Konečná	(KSČM)	se	zúčastnila	podnikatelského	česko‐
polského	setkání	
Dnes jsem se zúčastnila setkání zástupců českých a polských podnikatelů a samospráv v polském 
Skoczowe. Toto pravidelné setkání pomáhá k vzájemnému sdílení informací v oblasti obchodu i potřeb 
obyvatel. Máme mnoho společného, je na co navazovat, ale pořád je mnoho úkolů před námi 
především ve větší informovanosti obyvatel regionů a zjednodušení obchodních výměn. 

Květen	2017	
4. 5. 2017  

Delegace	EP	pro	Japonsko	v	čele	s	europoslancem	P.	Ježkem	(ANO)	jednala	s	
japonským	ministrem	o	únosech	japonských	občanů	KLDR		
Ve čtvrtek 4. května 2017 se Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem, za 
předsednictví europoslance Petra Ježka a Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s korejským 
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poloostrovem setkala s ministrem japonské vlády pověřeným záležitostmi únosů japonských občanů 
Severní Koreou p.  Katsunobu Kato a zástupci rodin unesených japonských občanů. 

Cílem setkání bylo poukázat na závažnost problematiky porušování lidských práv v KLDR i v 
souvislosti s únosy japonských občanů. 

V období 1970 – 1980 bylo z Japonska, nebo z jiných částí světa, do KLDR uneseno několik desítek 
japonských občanů. Tyto únosy byly součástí státní politiky KLDR s cílem získat pro severokorejské 
agenty cestovní doklady a identitu unesených japonských občanů a využít unesené jako učitele 
japonského jazyka a japonských zvyků pro své agenty.  

Japonská vláda do dnešního dne identifikovala 17 unesených osob.  V roce 2002 se Severní Korea 
poprvé přiznala k únosům japonských občanů a vrátila pět unesených zpět do Japonska. Ostatní 
prohlásil vůdce KLDR Kim Čong –il za mrtvé. Japonská vláda  považuje unesené za stále živé a nadále 
se domáhá jejich bezpečného návratu do země, protože o jejich smrti nebyly předloženy dostatečné 
důkazy. 

4. 5. 2017  

Místopředseda	EP	Pavel	Telička	(ANO)	přijal	delegace	z	Guatemaly	i	Chile		
Mezi kompetence místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky patří mimo jiné zastupování 
předsedy EP v otázkách vztahů se zeměmi Latinské Ameriky. Ve čtvrtek 4. května v Bruselu proto 
absolvoval několik důležitých schůzek. Během nich probíral s představiteli dvou latinskoamerických 
států nejen jejich vnitropolitické záležitosti, ale také jejich priority ve vztazích k Evropské unii. 

Jménem předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho se nejprve sešel s návštěvou z 
Guatemaly. Tu tvořil ministr zahraničních věcí Carlos Raúl Moscoso, ministr vnitra Francisco Manuel 
Rivas Lara a ministryně práce Leticia Teleguario Sincal. Debatovali spolu o demokratizaci tohoto 
středoamerického státu i o výzvách, kterým musí čelit. Diskuze se stočila k pěti základním oblastem, a 
to sice k lidským právům, rozvojové spolupráci i politickým, ekonomickým a obchodním vztahům v 
zemi. Telička uvedl, že unijní pomoc musí přispět k systémovým a tím i udržitelným změnám, tolik 
nezbytným pro snížení vysoké chudoby a podvýživy. 

Později téhož dne hostil Pavel Telička chilskou delegaci v rámci Smíšeného parlamentního výboru EU-
Chile. S ní probíral rovněž ekonomickou situaci v zemi i vztah Chile a Evropské unie. Během debaty 
přišla řeč také na nutnost rychlé modernizace obchodní dohody právě mezi EU a Chile. 

12. 5. 2017  

Místopředseda	EP	P.	Telička	(ANO)	se	zúčastnil	slavnostního	shromáždění	
ke	Dni	Evropy.	Probíraly	se	nové	možnosti	integrace	i	problémy	EU		
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha uspořádala ve středu 10. května v Evropském 
domě slavnostní shromáždění ke Dni Evropy, který se slavil o den dříve. Tématem byla vícerychlostní 
Evropa a nové přístupy k integraci. Konference se zúčastnili politici i akademičtí pracovníci. 

Celá akce proběhla pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky. Ten pozdravil 
účastníky konference hned na jejím zahájení. Jelikož musel kvůli pracovním povinnostem odjet do 
Bruselu, přivítal návštěvníky alespoň prostřednictvím videopozdravu. “Osobně tuto konferenci vítám 
především z toho důvodu, že je v posledních letech v České republice málo akcí, kde by se vedla 
skutečná politická debata o současném stavu Evropské unie, o jejím vývoji, o našem očekávání, a 
především o tom, jaký bude český příspěvek, s čím my půjdeme do debat, do diskuzí, do jednání, která 
nás především v situaci po brexitu čekají,” sdělil Telička během svého pozdravu. 
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Konferenci rozdělili organizátoři do dvou částí. Zatímco první blok se věnoval především praktickým 
tématům, druhý se zaměřil na záležitosti více akademické. Úvodního slova se ujal rektor pořadatelské 
univerzity Václav Soukup, o zkušenostech Slovenska s předsednictvím v Radě EU pohovořil Peter 
Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v Česku. Nechyběl ani příspěvek od europoslance Jana 
Zahradila a pohled z perspektivy práva nastínil Harald Christian Scheu. Kvůli vládní krizi se musel z 
konference omluvit předseda ODS Petr Fiala. 

Druhou část pak zahájila Marie Bohatá s příspěvkem o statistice. O svůj pohled na současný stav 
Evropské unie se podělil ředitel Centra transatlantických vztahů Alexandr Vondra a na brexit se 
zaměřil děkan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahouv na Univerzitě Mateja Bela. Celou 
konferenci pak zakončil se svým pojednáním o euru člen bankovní rady ČNB a vedoucí katedry 
makroekonomie na FSV UK Oldřich Dědek. 

15. 5. 2017 

Europoslankyně	Olga	Sehnalová	(ČSSD)	vystoupila	v	Bruselu	na	slovenském	
semináři	ke	dvojí	kvalitě	potravin	
Dvojí kvalita značkových potravin byla tématem semináře, který dnes zorganizovalo Stálé zastoupení 
Slovenska při Evropské unii v návaznosti na nedávné iniciativy zemí střední a východní Evropy k této 
otázce. Cílem akce bylo představit výsledky dosavadních srovnávacích testů a nastínit možná řešení 
dvojí kvality z pohledu vnitřního trhu na evropské úrovni.  

V rámci úvodního panelu Olga Sehnalová přítomným hostům představila výsledky srovnávání 
značkových potravin zakoupených v České republice a v Německu, které zorganizovala v roce 2015, a v 
němž se lišila třetina testovaných výrobků. Poznatky z dalších nedávných výzkumů přestavili zástupci 
státní správy Slovenska a Maďarska, kteří také poukázali na přítomnost fenoménu odlišného složení 
výrobků, které na první pohled vypadají obdobně a jsou inzerovány pod stejným marketingem. Příslib 
dalších testů zazněl i od zástupkyň České republiky a Chorvatska. 

Ve druhé části se vystupující věnovali také možným řešením. Vedle Olgy Sehnalové, která 
zrekapitulovala své dosavadní aktivity na půdě Evropského parlamentu i v ČR, se panelu zúčastnila i 
vedoucí kabinetu komisařky V. Jourové, ředitel asociace, zastřešující výrobce značkových potravin, a 
také chorvatská europoslankyně B. Borzan. Podle Olgy Sehnalové je nutné zvýšit aktivitu dozorových 
orgánů a dvojí kvalitu řešit jako diskriminační a nekalou praktiku, jednou z možných cest může být 
také nová legislativa. Evropská komise naopak avizovala, že momentálně teprve sbírá konkrétní 
poznatky, které bude dále potřeba analyzovat. Z pohledu výrobců pak dvojí kvalita není všeobecný 
problém a konkrétní rozdíly mezi potravinami jsou v zájmu koncových spotřebitelů. Po medializaci a 
politizaci tématu nicméně někteří výrobci zvažují revizi dosavadních výrobních procesů. 

"Dnešní seminář je dalším příspěvkem do veřejné debaty, díky ní ti, kteří dosud dvojí kvalitu 
zlehčovali, začínají téma brát vážně. Poděkování patří zejména slovenským kolegům, kteří téma 
nastolili mezi členskými státy a pokračují v navazujících aktivitách. Pouze společný tlak členských zemí 
EU a Evropského parlamentu, kde téma opakovaně nadnáším, může přimět Evropskou komisi 
konečně konat. Naši spotřebitelé mají již dávno jasno v tom, že s nimi ne všichni výrobci jednají fér. 
Argumenty o rozdílných chuťových a cenových preferencích jsem již vyvrátila, dvojí kvalitu prostě 
nelze donekonečna obhajovat," uvedla k semináři Olga Sehnalová. 

16. 5. 2017 

Europoslanec	Jaromír	Štětina	(TOP	09)	vystoupil	v	rozpravě	pléna	
Evropského	parlamentu	
Jaromír Štětina přednesl na plénu Evropského parlamentu ve Štrasbruku příspěvek ke strategii EU 
pro Sýrii: 
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Rada EU vytyčila letos v dubnu strategii EU pro Sýrii. Podle Rady je EU pevně přesvědčena, že konflikt 
nelze řešit vojensky. Stejně tak rezoluce 2254 Rady bezpečnosti OSN dává přednost politickému řešení. 

Obě tyto rezoluce trpí nedostatkem odvahy. Rezoluce Rady bezpečnosti z obav před vetem Ruské 
federace, Rada EU se obává nařčení z radikalismu. Ano, dámy a pánové, nedopusťme, aby se 
nerozhodnost, obavy, neschopnost přijmout zodpovědnost staly součástí evropské zahraniční politiky. 

Vztah EU k Sýrii připomíná bezradnost Evropy v době kosovské krize. Nebyla to Unie, kdo dokázal 
zastavit Miloševičovu etnickou čistku kosovských Albánců. Bylo to NATO a Spojené státy, které 
genocidu bombardováním v Jugoslávii zastavily. Jakoby se situace opakovala. Primární roli řešit 
syrskou krizi EU doposud sehrát nedokáže. Spojené státy a jimi řízená koalice už našly dostatek 
odhodlání vojensky podporovat boj syrských Kurdů YPG a YPJ proti ISIS. 

Hledání dnešního Javiera Solany pokračuje. Třeba se v EU vynoří a otevřeně podpoří statečný odpor 
Kurdů proti ISIS. 

Dále Europoslanec Jaromír Štětina hovořil v úterý 16. května 2017 na plénu Evropského parlamentu 
na téma Čečenska:  

Ve čtvrtek budeme hlasovat o společné rezoluci o hrubém porušování lidských práv ze strany režimu 
čečenského prezidenta Ramzana Kadirova vůči homosexuálům v Čečensku. Je to užitečná rezoluce, 
která odsuzuje stalinské metody dnešním režimem používané, včetně budování detenčních 
koncentračních zařízení pro nepohodlné menšiny. 

Já se však ptám, dámy a pánové, proč dlouhodobě nevěnujeme pozornost situaci, která v Čečensku 
nastala poté, co ruská armáda brutálně potlačila snahu Čečenců po samostatnosti? Na tuto neděli 
připravila v Bruselu exilová vláda Čečenské republiky Ičkeria konferenci k 20. výročí podepsání mírové 
smlouvy z května 1997. Tato smlouva podepsaná v Kremlu prezidentem Jelcinem a prezidentem 
Maschadovem byla brutálně pošlapána Ruskem po nástupu prezidenta Putina. 

Ministryně zahraničních věcí Čečenské republiky Ičkeria Aminat Sajeva označila tuto nevyhlášenou 
válku vůči Čečensku za brutální a ostudnou. Tato válka zabila více než sto tisíc lidí. Rusko zničilo 
čečenskou ekonomii a infrastrukturu. Ruská armáda pomocí bombardování a dělostřelectva způsobila 
totální destrukci čečenských měst a vesnic. Rusko porušilo všechny principy mezinárodního práva 
včetně používání chemických zbraní. 

A znovu se ptám, dámy a pánové, proč všechna tato fakta nereflektujeme? 

17. 5. 2017 

Europoslanec	J.	Zahradil	(ODS)	kritizoval	vměšování	EP	do	vnitřních	
problémů	středoevropských	států	
Europoslanec a předseda Aliance konzervativců a reformistů v Evropě Jan Zahradil ostře kritizoval 
snahu probírat vnitřní problémy středoevropských států v Evropském parlamentu. Podle něj nejde o 
obhajobu svobody a demokracie, ale spíše o snahu potrestat tyto státy za neposlušnost. 

„Podobné metody jsou kontraproduktivní a Evropské unii dobrou reklamu neudělají,“ řekl jan 
Zahradil. 

Většina europoslanců ve Štrasburku ve středu schválila rezoluci, která kritizuje maďarskou vládu a 
požaduje, aby proti ní Evropská komise zahájila sankční řízení. Trestání středoevropských států 
podpořili i poslanci zvolení za ČSSD a ANO. 

Zahradil řekl: Musím říci, že jsem zneklidněn skutečností, že se tady po několikáté probírají vnitřní 
poměry v některé ze středoevropských zemí. Ono to není jenom Maďarsko, které je tady grilováno 
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opakovaně. Ono je to i Polsko a příště na bruselském miniplénu to má být i Česká republika, kde se má 
řešit svoboda médií, která rozhodně v mé zemi ohrožena není. 

Já se nemohu zbavit dojmu, že tady nejde o starost o svobodu a demokracii ve středoevropských 
zemích, ale že je to jaksi snaha nám trochu utáhnout kyslík za to, že ne vždy a ne ve všem posloucháme. 
Že jsme se například postavili proti systému kvót na přerozdělování uprchlíků a že máme také vlastní 
představy o některých aspektech evropské integrace. Pokud je tomu tak, tak vás ubezpečuji, že tyto 
metody budou kontraproduktivní a že Evropské unii žádnou dobrou reklamu v našich zemích 
neudělají. Děkuji – a hlasoval jsem samozřejmě proti této rezoluci. 

26. 5. 2017  

Místopředseda	EP	Pavel	Telička	(ANO)	uspořádal	schůzku	s	velvyslanci	
zemí	Latinské	Ameriky	a	Karibiku		
Jelikož patří do kompetencí místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky také otázky týkající 
se Latinské Ameriky, zorganizoval ve středu 10. května setkání všech diplomatických zástupců zemí, 
které jsou součástí Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC). Cílem bylo především 
upevnění vztahů mezi Společenstvím a Evropským parlamentem a navázání vzájemné spolupráce.  

Setkání se zúčastnili velvyslanci 21 států Společenství. Výsledek schůzky pak potvrdil pozitivní vztahy 
mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a upozornil na klíčové body společného politického 
dialogu, který by se měl zaměřit především na tři základní oblasti: na boj proti globálnímu oteplování, 
na dlouhodobou spolupráci pro stabilizaci místního rozvoje a na potřeby upřesnit společné priority.  

Kolumbijský velvyslanec Rodrigo Rivera upozornil na to, že vztahy mezi Společenstvím a Evropskou 
unií nebyly nikdy tak silné a dynamické, jako je tomu v současnosti. Gonzalo Gutierrez, velvyslanec pro 
Peru, a venezuelská velvyslankyně Claudia Caldera zdůraznili jako hlavní prioritu právě boj proti 
globálnímu oteplování. Všichni zúčastnění pak ocenili možnost setkat se se zástupci zemí Společenství 
na půdě Evropského parlamentu. “Setkání tohoto formátu je smysluplné a zavedení jeho tradice by 
mohlo posílit politický dialog mezi Evropským parlamentem a Společenstvím CELAC,” vysvětlil 
Telička, “region Latinské Ameriky a Karibiku pokládám za jednu ze svých priorit i priorit Evropského 
Parlamentu.” 

Rok 2017 přináší totiž pro spolupráci EU-CELAC mnoho nových příležitostí. Ať už se jedná o závěrečné 
vyjednávání o dohodě mezi Evropskou unií a sdružením volného obchodu Mercosur, modernizaci 
obchodních dohod pro Chile a Mexiko či o vyjednávání o politickém dialogu a spolupráci s Kubou. 
Evropská unie je také výrazně zapojená do mírového procesu Venezuely, Kolumbie a Haiti. Výsledky 
společné spolupráce budou představeny na EU-CELAC summitu v El Salvadoru v říjnu tohoto roku. 

Pavel Telička zdůraznil, že pokud spolupráce mezi Evropskou unií a Společenstvím využije vhodného 
geopolitického kontextu, může se region Latinské Ameriky i Evropa těšit z mnoha systémových změn. 
“Evropská unie a země společenství CELAC čelí stejným hrozbám, mezi které patří populismus či 
terorismus. Prioritou je vynaložit společné úsilí a identifikovat hlavní problémy, proti kterým bychom 
se mohli díky vzájemné spolupráci postavit,” zdůraznil Telička. Dále upozornil na to, že krize v 
některých latinskoamerických státech jsou neporovnatelné s krizí, která provází Evropskou unii. 
Ovšem pouze jednotná zahraniční politika Evropské unie dokáže podpořit tyto krizové regiony. 

31. 5. 2017 

Europoslanec	Jaromír	Štětina	(TOP	09)	vystoupil	na	plénu	Evropského	
parlamentu	na	téma	hospodářské	pomoci	Ukrajině	
Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 31. května 2017 na plénu Evropského parlamentu v Bruselu: 
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Pane předsedající, Ukrajina si vybrala cestu sebeurčení. Věděla, že to pro ni bude politicky i 
ekonomicky nebezpečná cesta. Upřednostnila svobodu před jistotou vazalských časů. Ukrajina za svoje 
právo na sebeurčení zaplatila anexí Krymu Ruskou federací a krutými boji na východě Ukrajiny. 
Ekonomicky doplatila také. V roce 2015 poklesl podíl obchodu s Ruskem na 16 % v porovnání s 27 % v 
roce 2013. 

Cílem projednávaného návrhu je zvýšit stávající obchodní toky mezi EU a Ukrajinou. Obávám se však, 
že návrh našeho Parlamentu oklešťuje příznivější návrh Evropské komise. Ukrajina je křehká, prochází 
transformací a je ve válce. Musíme se jí vynasnažit maximálně ekonomicky pomoci. Ukrajině bych však 
přál skutečnou obdobu Marshallova plánu. 

Červen	2017	
2. 6. 2017  

Místopředseda	EP	Pavel	Telička	(ANO)	pořádal	bruselskou	konferenci	
zaměřenou	na	lidská	práva	a	demokracii	na	Kubě		
Jakou by měla hrát roli lidská práva a demokracie při implementaci dohody mezi Evropskou unií a 
Kubou? Na tuto otázku se v úterý 6. června zaměří konference frakce ALDE, kterou pořádá 
místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a stínová zpravodajka dohody María Teresa 
Giménez Barbat.  

Konference, která odstartuje devátou hodinou ranní, nabídne mimo jiné kulaté stoly se známými 
osobnostmi Kuby, největšího ostrovního státu Karibiku. Dorazí Sayli Navarro, kubánská novinářka a 
členka opozičního hnutí Ladies in White, i kubánská umělkyně a zakladatelka Hannah Arendt Institute 
of Activism Tania Bruguera. Sestavu doplní mluvčí Rady pro kubánské politické předsednictví a 
místopředseda Mezinárodní platformy pro lidská práva na Kubě Pedro Fuentes-Cid.  

Jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci uzavřela Evropská unie a Kuba již v prosinci 
minulého roku. V červenci by ji měl odsouhlasit Evropský parlament. Cílem dohody je otevřít novou 
kapitolu ve vzájemném vztahu. Obsahuje mimo jiné podrobná ustanovení o lidských právech, která 
jsou základním prvkem tohoto partnerství. Zároveň by měla být prostředkem k ochraně udržitelného 
rozvoje a demokracie. Lidská práva, svoboda jednotlivců a demokracie jsou tak důležitým jádrem 
vztahu mezi EU a Kubou, i proto se konference zaměří především na tyto oblasti.  

“Situace v oblasti lidských práv se na Kubě nezlepšuje, proto je cílem mluvit s představiteli kubánské 
de facto opozice ještě před schválením dohody v Evropském parlamentu,” vysvětluje Telička, “poslanci 
tak budou mít možnost slyšet svědectví od těch nejpovolanějších.”  

7. 6. 2017  

Europoslanec	P.	Ježek	(ANO)	vystoupil	na	tiskové	konferenci	k	ročnímu	
působení	vyšetřovacího	výboru	Evropského	parlamentu	PANA	k	
vyšetřování	kauzy	tzv.	panamských	dokumentů		
Petr Ježek (ANO, ALDE) se dne 8. června 2017 v 10:00 hod. zúčastnil jako zpravodaj vyšetřovacího 
výboru Evropského parlamentu PANA tiskové konference k ročnímu působení výboru. Spolu Petrem 
Ježkem se tiskové konference zúčastnili předseda výboru PANA Werner Langen a druhý zpravodaj 
Jeppe Kofod. 

Předseda výboru informoval o dosavadní práci výboru a výsledcích po téměř ročním vyšetřování a oba 
zpravodajové podali informaci o svých dosavadních zjištěních a závěrech. 
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Zvláštní vyšetřovací výbor EP PANA vznikl v červnu 2016 v reakci na odhalení tzv. panamských 
dokumentů. Jeho hlavním úkolem je prověřit postup Evropské unie a členských států při boji proti 
praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům a analyzovat možné mezery 
v evropském právu, jeho implementaci a vynucování. 

16. 6. 2017  

Místopředseda	Evropského	parlamentu	P.	Telička	(ANO)	spolupodepsal	
urgentní	rezoluci	na	propuštění	vězněného	ázerbájdžánského	novináře	
Telička		
Evropský parlament projednával během plenárního zasedání ve Štrasburku situaci Afgana 
Mukhtarliho, nezávislého investigativního novináře, který byl unesen ze svého útočiště v Gruzii a 
uvězněn v Ázerbájdžánu. Z něho přitom kvůli represím prchl již v roce 2015.  

Nezávislý ázerbájdžánský novinář a aktivista za lidská práva Afgan Mukhtarli zmizel ze svého útočiště 
v Tbilisi v Gruzii 29. května 2017. Dle svých vlastních slov byl zmlácen, naložen do auta a další den se 
ocitl v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu. Nyní čelí několika vykonstruovaným obviněním, za která 
mu hrozí i několik let ve vězení. Mukhtarli pracoval jako investigativní novinář v několika nezávislých 
médiích, mimo jiných i v Rádiu Svobodná Evropa. Ve své práci se často zabýval kritikou 
ázerbájdžánské vlády, což z něj udělalo cíl represí, kvůli nimž utekl do Gruzie.  

V souvislosti se zatčením Afgana Mukhratliho spolupodepsal místopředseda Evropského parlamentu 
Pavel Telička urgentní rezoluci o okamžitém propuštění uneseného novináře. Jejím cílem je rovněž 
upozornění na situaci ohledně stavu lidských práv a svobody médií v této asijské zemi. O rezoluci měl 
Evropský parlament hlasovat ve čtvrtek 15. června, ještě předtím však komisař Johannes Hahn, který 
se chystal na cestu do Ázerbájdžánu, pořádal o pozastavení hlasování do příštího červencového 
zasedání.  

22. 06. 2017  

Europoslanec	Petr	Ježek	(ANO)	se	zúčastnil	mise	vyšetřovacího	výboru	
PANA	v	Portugalsku		
Delegace vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu PANA k vyšetření kauzy tzv. panamských 
dokumentů provádí ve dnech 22. a 23. června 2017 průzkumnou misi v Portugalsku. Petr Ježek (ANO, 
ALDE), který je zpravodajem výboru PANA, je členem delegace. 

Cílem mise je v interakci s portugalskými úřady, bankami, nevládními organizacemi a investigativními 
novináři přezkoumat účinnost implementace a prosazování unijního práva ve vztahu k potírání praní 
peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem. 

V průběhu dvou dnů se členové delegace setkají se svými protějšky z portugalského parlamentu, s 
členy portugalské vlády a dalšími představiteli ministerstev, soudnictví, bankovního sektoru a zástupci 
podnikové a občanské sféry a novináři. 
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Zahraniční	politika	na	ostatních	úrovních	

Duben	2017	
2. 4. 2017 

Jihomoravská	delegace	navštívila	chorvatský	Bjelovar	
Na přelomu března a dubna (30. 3. – 2. 4. 2017) se uskutečnila pracovní cesta představitelů 
Jihomoravského kraje do chorvatského Bjelovaru. Delegace pod vedením radního Petra Hýblera se zde 
zúčastnila 20. ročníku Mezinárodního jarního veletrhu. 

Na veletrhu, který je tradičně zaměřen na oblast zemědělství, ekonomiky a řemesel, Jihomoravský kraj 
prezentovalo několik vystavovatelů, mezi kterými nechyběl ani Vinařský fond ČR. Radní Petr Hýbler se 
setkal s županem Bjelovarsko-bilogorské župy Damirem Bajsem, se kterým jednal mimo jiné o 
společných projektech obou regionů v rámci evropských fondů nebo o spolupráci podnikatelů. 
Jihomoravský kraj by se také mohl podílet na vzniku vzdělávacího střediska na ostrově Pašman pro 
výuku dětí z Chorvatska. Jihomoravská delegace v rámci návštěvy zavítala i do zdejší České základní 
školy Komenského. 

2. 4. 2017 

Hejtman	Ústeckého	kraje	jednal	s	velvyslancem	v	Berlíně	o	splavnosti	Labe	
O významu jezů na Labi, splavnosti řeky Labe ale také hlavně o nutnosti vyvíjet na obou stranách 
snahu o naplnění celkového konceptu budoucnosti na této řece. To byly hlavní body společného 
jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a velvyslance ČR v Berlíně Tomáše Jana 
Podivínského. Jednání v Berlíně se zúčastnili i další významné osobnosti. 

„Jednoznačně podporujeme stavbu jezu a od začátku jsme odmítali vyhlásit evropsky významnou 
lokalitu Porta Bohemica. Jsem rád, že jsme se na tomto setkání na důležitosti splavnosti shodli, a to jak 
od českých, tak i od německých zástupců,“ uvedl hejtman Bubeníček. Jednání se zúčastnil také 
poslanci Spolkového sněmu Dagmar Ziegler a Arnold Vaatz, velvyslanecký rada v Berlíně Tomáš Ehler, 
senátor a předseda Podvýboru pro dopravu a energetiku Petr Bratský, poslanec a náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, poslanci Stanislav Pfléger a Stanislav Berkovec, náměstek ministra 
životního prostředí pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislav 
Smrž, senátor František Bradáč a náměstek primátorky města Děčín Jiří Anděl. Velvyslanec Tomáš 
Jan Podivínský vyzdvihl ekonomický přínos úpravy dopravy na Labi. 

Rekonstrukce plavebního stupně, které by umožnilo celoroční splavnost Labe pro nákladní lodě, je věcí 
několikaleté debaty. Ústecký kraj jezy a s tím spojené mnohem výhodnější možnosti pro lodní dopravu 
na Labi podporuje dlouhodobě.  V polovině ledna proběhlo na Spolkovém ministerstvu dopravy v 
Berlíně jednání mezi spolkovou vládou a jednotlivými spolkovými zeměmi z německého Polabí o 
celkovém budoucím konceptu Labe. Po několikaletém procesu vyjednávání byl dosažen konsenzus se 
zásadami celého konceptu. Přípravných jednání se zúčastňovali i zástupci občanských, církevních a 
ekologických sdružení z Polabí a zaměstnavatelské svazy. Koncept má přinést řešení na jedné straně 
špatné splavnosti a na druhé straně eroze a zaklesávání dna řeky s fatálními důsledky na polabskou 
nivu, obojí v rámci takzvané filozofie win-win. 
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3. 4. 2017 

Hejtman	Vysočiny	Jiří	Běhounek	navštívil	hejtmana	Dolního	Rakouska	
Erwina	Prölla	
Pozdravit a poděkovat za dlouholetou spolupráci přijel do St. Pöltenu koncem minulého týdne hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jeho dolnorakouský protějšek Erwin Pröll totiž po 25 letech ukončil 
působení ve své funkci. „Nastavená spolupráce obou regionů v oblasti kultury, cestovního ruchu, 
zdravotnictví, IZS, vzdělávání i v dalších oblastech funguje a já věřím, že v ní budeme s novou 
hejtmankou paní Mikl – Leitnerovou úspěšně pokračovat,“ ubezpečil hejtman Jiří Běhounek. 

Ministři zdravotnictví ČR a Rakouska v lednu minulého roku podepsali rámcovou smlouvu mezi 
Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. 
„Prováděcí smlouva definuje spolupráci při poskytování ZZS mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí 
Dolní Rakousko. V případech ohrožení života pacienta nebo jeho zdraví umožní výjezdovým skupinám 
ZZS Kraje Vysočina zabezpečovat péči i na území Dolního Rakouska a naopak,“ vysvětluje hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Přeshraniční spolupráce obou krajů funguje v rámci skupiny příhraničních regionů 3+1 (Jihomoravský 
a Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a spolková země Dolní Rakousko) už od roku 2002.  

Erwin Pröll zastával úřad zemského hejtmana od roku 1992. V dubnu na jeho místo nastupuje bývalá 
spolková ministryně vnitra a dosavadní zástupkyně hejtmana Johanna Mikl – Leitnerová. 

3. 4. 2017 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	přijal	francouzského	velvyslance	
Hejtman Bohumil Šimek v pondělí 3. dubna 2017 přijal v brněnském sídle kraje velvyslance 
Francouzské republiky v ČR Rolanda Galharaguea. 

Šlo o první cestu francouzského velvyslance do krajů České republiky po jeho nástupu do funkce 
minulý měsíc. K tématům jednání patřilo mj. zhodnocení dosavadní spolupráce Jihomoravského kraje 
a departmentu Gers v oblasti cestovního ruchu a školství a možné rozšíření těchto aktivit. Hejtman 
Šimek debatoval s francouzským velvyslancem i o možnostech spolupráce Jihomoravského kraje s 
dalším francouzským regionem, se kterým by chtěl kooperovat v oblasti vědy, výzkumu a inovací. 
Roland Galharague se při své návštěvě jihu Moravy zajímal také o fungování výzkumného centra 
CEITEC. 

4. 4. 2017 

Zahájení	Dolnorakouské	zemské	výstavy	2017	za	účasti	zástupců	z	Kraje	
Vysočina	
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Pavel Pacal se v závěru března zúčastnil 
slavnostního zahájení Dolnorakouské zemské výstavy, která pravidelně jednou za dva roky tvoří 
ústřední bod kulturního dění partnerského regionu Kraje Vysočina - Dolního Rakouska. „Výstava s 
názvem Vše o právu tentokrát přibližuje část spolkové země jižní Waldviertel a jeho významnou 
památku – zrekonstruovaný hrad Pöggstall,“ prozradil Pavel Pacal a připomněl, že oba regiony úzce 
spolupracují nejen v oblasti kultury, ale také cestovního ruchu, zdravotnictví, vzdělávání a v dalších 
podstatných oblastech. 

Dolnorakouské zemské výstavy jsou výrazným nástrojem pro regionální rozvoj. Cíleným zaměřením 
podpory do konkrétního regionu dochází k modernizaci infrastruktury, která slouží nejen velkému 
počtu návštěvníků v době konání výstavy (zemské výstavy každé dva roky navštěvují statisíce diváků), 
ale samozřejmě i v následujících letech. Investice jdou na opravy památek, komunikací, rekonstruují se 



 

154 

 

přístupové cesty k zajímavým turistickým cílům, vznikají návštěvnická centra a jejich zázemí atd. 
Významná je i marketingová propagace území, kde výstava probíhá. 

5. 4. 2017 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	jednal	s	polskou	velvyslankyní		
O rozvoji spolupráce mezi středními školami nebo hospodářskými komorami Jihomoravského kraje a 
Lodžského vojvodství jednal ve středu 5. dubna 2017 v Brně hejtman Bohumil Šimek s polskou 
velvyslankyní Grażynou Bernatowicz. 

Spolu s velvyslankyní do sídla krajského úřadu dorazili také generální konzul Polské republiky v 
Ostravě Janusz Bilski a honorární konzul Polské republiky v Brně Petr Mrkývka. Jihomoravský kraj 
má v současnosti navázánu úzkou spolupráci s Lodžským vojvodstvím, které se v rámci krajské 
expozice každoročně prezentuje na veletrhu Regiontour. Mládežnické výpravy z obou zemí se také 
účastní sportovních turnajů a akcí pořádaných oběma regiony. 

Polská velvyslankyně Grażyna Bernatowicz s generálním konzulem se po setkání s hejtmanem v 
moravské metropoli zúčastnila akcí v rámci Dnů polské kultury v Brně. 

6. 4. 2017 

Hejtman	Olomouckého	kraje	Ladislav	Okleštěk	přijal	čínskou	velvyslankyni	
Ma	Keqing	
Na dvoudenní návštěvu Olomouce přijela čínská velvyslankyně v České republice J. E. Ma Keqing. Její 
excelenci dnes přijal v sídle Olomouckého kraje hejtman Ladislav Okleštěk. 

Společným tématem byla především spolupráce Olomouckého kraje s čínskými provinciemi Yunnan a 
Fujian a další možnosti prohlubování partnerských vztahů.  Vzájemný dialog se pak týkal i vzdělávání, 
konkrétně zavádění a rozšiřování výuky čínského jazyka na středních školách ve spolupráci s 
Konfuciovým institutem při Univerzitě Palackého. 

„S provincií Fujian spolupracujeme mimo jiné také v oblasti sportu, konkrétně se soustředíme zejména 
na fotbal. V roce 2016 se mezinárodního mládežnického turnaje ve Fuzhou zúčastnilo i mužstvo 
našeho kraje. Na oplátku letos na Letní fotbalovou školu v Olomouci přijede družstvo Jazykové školy 
Fuzhou a další tým se zúčastní turnaje partnerských regionů Olomouckého kraje,“ uvedl hejtman 
Ladislav Okleštěk. 

V Olomouckém kraji má velvyslankyně v plánu navštívit kromě hejtmanství také Univerzitu Palackého, 
kde se setká s představiteli univerzity, absolvuje seminář s čínskými studenty studujícími v Olomouci a 
zúčastní se soutěže Čínština jako most, při které studenti prezentují jazykové schopnosti. 

Olomoucký kraj dlouhodobě spolupracuje s celkem deseti partnerskými regiony. Spolupráce s 
čínskými regiony Yunnan a Fujian byla navázána v roce 2014. 

6. 4. 2017 

Královehradecký	kraj	získá	téměř	půl	miliardy	na	rozvoj	pohraničí	
Více než 16,5 mil. EUR (cca 446 mil. Kč) bylo schváleno pro Královéhradecký kraj na realizaci 
projektů, které prostřednictvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kulturní a přírodní zdroje v česko-
polském příhraničí a zlepší propagaci cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Příslib dotací získal 
Královéhradecký kraj na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko, kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty.  
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Celkem bylo schváleno pět projektů, zaměřených na rekonstrukci silnic, zpřístupňujících přírodní a 
kulturní zdroje v česko-polském příhraničí, hned tři z nich se budou realizovat v Královéhradeckém 
kraji:  

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu je zaměřen na 
rekonstrukci silnice Starostín - Meziměstí - Hejtmánkovice a silnice Broumov - Božanov - státní 
hranice. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 7 441 789 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu 
představuje 5 896 077 EUR.  

Projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor je 
zaměřen na rekonstrukci silnice Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice a 
silnice Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská. Celkové výdaje pro uvedené úseky činí 4 479 788 EUR, z 
toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 3 206 041 EUR.  

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor je zaměřen na rekonstrukci silnice 
Rokytnice - Říčky - Orlické Záhoří. Celkové výdaje činí 8 358 396 EUR, z toho dotace z EU a státního 
rozpočtu představuje 7 267 873 EUR.  

„Toto rozhodnutí završuje několikaleté úsilí o získání dotace, navíc byly podpořeny všechny tři 
projekty, na které Královéhradecký kraj žádal o dotace spolu s polskými partnery,“ řekl krajský radní 
Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a 
cestovního ruchu.  

Dále byly schváleny dva tzv. vlajkové projekty. Jedná se o projekty, jejichž aktivity jsou realizované na 
celém česko-polském podporovaném území, jeden z nich se bude realizovat v Královéhradeckém kraji:  

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví" je 
zaměřen na propagaci pohraničí v oblasti cestovního ruchu. Výdaje na něj činí 173 938 EUR, z toho 
dotace z EU a státního rozpočtu představuje 156 544 EUR. Cílem projektu je vytvoření trvalé 
integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na 
přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory cestovního ruchu, tvorba a podpora 
turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy a integrace 
stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k 
prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví.  

„Příprava projektových žádostí probíhala na Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Na silničních projektech spolupracoval externí zpracovatel. To, že ze 
sedmi schválených projektů budou čtyři projekty realizovány v Královéhradeckém kraji, potvrzuje 
skutečnost, že Královéhradecký kraj je dlouhodobě na špici ve využívání dotačních prostředků z česko-
polských přeshraničních programů,“ dodal radní Pavel Hečko.  

6. 4. 2017 

Vysídlené	komunity	rybářů	v	Kambodži	začínají	nový	život	díky	České	
rozvojové	agentuře	
V rámci projektu trilaterální spolupráce pomáhá Česká rozvojová agentura (ČRA) vysídleným rybářům 
z kambodžské provincie Koh Kong. Rybářské rodiny, které musely opustit své tradiční domovy a 
odstěhovat se z mořského pobřeží dál do vnitrozemí, ztratily svůj tradiční způsob obživy, tedy rybolov, 
což má za následek také zhoršení jejich ekonomické situace. 

Člověk v tísni ve spolupráci se zahraniční organizací Save the Children zde proto realizuje projekt s 
názvem Posilování odolnosti vůči katastrofám prostřednictvím lepšího vzdělávání a obživy, který má 
pomoci místním obyvatelům lépe se připravit na možné přírodní katastrofy (sucho, požáry a další) 
mimo jiné i tím, že motivuje vysídlené rybáře k hledání jiných zdrojů obživy a finančních příjmů. 
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10. 4. 2017 

Výstava	v	Jihomoravském	kraji	–	české	noviny	ve	Vídni	slaví	70	let	
Sedmdesát let Vídeňských svobodných listů – českých novin ve Vídni – přibližuje výstava, jejíž 
vernisáž se uskutečnila v pondělí 10. dubna 2017 ve foyer brněnského sídla Jihomoravského kraje. 
Výstavu zahájil hejtman Bohumil Šimek spolu velvyslancem ČR v Rakousku Janem Sechterem a 
představiteli české menšiny ve Vídni. 

Výstava přináší ohlédnutí za historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou 
historii vydávání česky psaných novin ve Vídni. Na 16 panelech najdete stručný přehled historie 
českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po 
současnost. Pozornost je věnována obsahu a jeho změnám – od informačního pramenu o repatriaci 
krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, 
přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu 
Čechů ve Vídni a v Rakousku. 

„Rakousko, zejména spolková země Dolní Rakousko a metropole Vídeň, je pro Jihomoravský kraj 
nejbližším sousedem, s nímž nás pojí zeměpisná blízkost, společné osudy, historické zkušenosti a 
kulturní kořeny. Z Brna je blíže do Vídně než do Prahy. Jsem proto rád, že představení vídeňských 
novin psaných česky se koná právě zde a rád bych na ni pozval i občany jižní Moravy,“ uvedl k výstavě 
hejtman Bohumil Šimek. 

Souběžně výstava podává základní informace o zastřešující Menšinové radě, která byla – vedle spolku 
České srdce – po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. V 
chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, 
období první republiky – vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských 
Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideový 
rozkol v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchod emigrantů z Československa po 
letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pád komunistického režimu roku 1989, který ve 
svém důsledku vedl k postupnému překonání rozkolu v menšině. Dějinnou zkratku uzavírá pohled na 
současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení 
mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové 
činnosti. 

10. 4. 2017 

Jihomoravský	hejtman	Šimek	se	setkal	s	britskou	velvyslankyní	
Hejtmana Bohumila Šimka v pondělí 10. dubna 2017 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu 
navštívila velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Jan Thompson. 

Mezi tématy jednání nechyběla oblast cestovního ruchu, problematika dalšího rozvoje brněnského 
letiště nebo vzájemné spolupráce ve sféře školství, vědy a inovací. Hejtman Šimek na setkání nabídl 
také možnost navázání spolupráce mezi hospodářskými komorami. Britská velvyslankyně potvrdila 
svůj zájem navštívit v Brně nejbližší ročník tradičního strojírenského veletrhu a uskutečnit zde 
podnikatelské setkání. V rámci své současné návštěvy jižní Moravy bude mít Jan Thompson zítra 
přednášku na Masarykově univerzitě. 

11. 4 2017 

Šanghaj	bude	dalším	sesterským	městem	Prahy	
Rada hl. m. Prahy dnes schválila formalizaci vztahů hlavního města Prahy a města Šanghaje na úroveň 
sesterských měst. Přijmout návrh na úpravu vztahů měst Prahy a Šanghaje na nejvyšší možnou úroveň 
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bilaterální spolupráce rada projednávala na doporučení Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy a z iniciativy čínské strany.  

„Schválili jsme návrh textu Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Šanghají a Prahou. Jedná 
se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a 
technologií, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sportu a dalších,“ uvedla dnes primátora Prahy Adriana 
Krnáčová. 

Tato témata byla definována jako oblasti společného zájmu již v rámci dříve uskutečněných pracovních 
jednání obou stran. „Šanghaj je technologickým a ekonomickým centrem Číny a ta spolupráce proto 
bude pro Prahu velmi prospěšná. Já osobně vidím velký potenciál v tom, že se budeme inspirovat 
využitím moderních technologií v rámci konceptu Smart Cities. Přínosů ale samozřejmě bude mnohem 
více a to v ekonomické, obchodní spolupráci nebo cestovním ruchu,“ řekla Krnáčová. 

Přijetí dalšího sesterského města je v souladu se schváleným Programovým prohlášením Rady hl. m. 
Prahy pro volební období 2014 – 2018. To vyjadřuje zájem Prahy rozšiřovat počet partnerských měst v 
zahraničí a využívat platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image našeho hlavního města. 
Spolupráce s čínskými městy se i přes geografickou vzdálenost jeví jako perspektivní. Praha má v 
daném teritoriu výbornou pověst. Čínští turisté tvoří spolu s turisty z Japonska a Korejské republiky 
nejpočetněji zastoupenou skupinu asijských návštěvníků Prahy a jejich zájem podpořil i úspěch Prahy 
na všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, nové i přímé letecké spojení Praha – Peking, 
zajišťované od podzimu r. 2015 a také přímé lety Praha – Šanghaj od června 2016 či Praha – Chengdu 
od srpna 2016.  

Vhodný termín podpisu Dohody obě strany dojednají pro projednání návrhu sesterství v zastupitelstvu 
města. 

11. 4. 2017 

Česká	rozvojová	agentura:	Krajina	kamenných	věží	láká	do	gruzínského	
Thušska		
Chráněná krajinná oblast Thušsko na severu Gruzie se zásluhou českých odborníků pozvolna otevírá 
turistům. Vedle plánu péče o zdejší úchvatnou přírodu se mimo jiné podařilo vybavit dvě stovky 
zdejších domácností solárními panely či vyznačit desítky kilometrů turistických tras. O nejrůznějších 
podobách české pomoci v Thušsku byl nedávno natočen dokument Krajina kamenných věží a navíc 
byla turistům zdarma zpřístupněna mapa zdejších turistických tras vyznačených českými 
dobrovolníky. 

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí v téměř nedotčené horské krajině Thušska od roku 2010. V 
regionu podporuje např. udržitelné hospodaření v lesích, zajištění základní a urgentní zdravotní péče 
či řadu zemědělských projektů. Plán péče o chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Thušsko, primárně 
zaměřený na ochranu přírody, má také pozitivně přispět k ekonomickému rozvoji regionu formou 
udržitelného využívání včetně turismu. Zavedení elektřiny do oblasti je v tomto případě nedílnou 
součástí úspěchu. Na 12minutový snímek o aktivitách ČRA v Thušsku se můžete podívat zde, minutový 
trailer najdete zde. 

„Dnes solární panely usnadňují život 200 thušským domácnostem a 6 veřejným institucím. Stávající 
situace tak umožňuje rozvoj turistické infrastruktury a láká do malebné horské oblasti další turisty. 
Díky solárním panelům také nedošlo k narušení rázu krajiny nevzhledným elektrickým vedením. 
Dostupnost elektrické energie také zamezilo odlivu obyvatel z oblasti, která byla zejména v zimě téměř 
odříznutá od zbytku země. Držíme se principu udržitelného rozvoje, chceme podpořit místní turistický 
ruch a zároveň zachovat šetrný přístup ke krajině“, říká Jan Černík z ČRA, působící od ledna na 
zastupitelském úřadě v Tbilisi. 
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Aby mohla v praxi začít integrovaná správa území samosprávou v okrese Akhmeta, vytvořili čeští 
odborníci vůbec první Plán péče o CHKO Thušsko. Plán nastavuje, jak prakticky pečovat o místní 
přírodu, zároveň ji udržitelně využívat, a tak chránit i thušské kulturní bohatství. „Plán péče jsme 
nepřipravovali od zeleného stolu v Česku, ale ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a 
gruzínskými kolegy přímo v terénu. Klíčovou roli zde sehrála zejména spolupráce s místními 
obyvateli“, vysvětluje Jakub Kašpar, člen projektového týmu a náměstek ředitele Správy KRNAP. 

O aktivitách českých odborníků v tomto přírodně i kulturně jedinečném regionu vznikl nedávno 
dokument Krajina kamenných věží. „Během natáčení a rozhovorů s místními bylo vidět, že si nás velmi 
váží. Češi si za těch několik let vydobyli v Thušsku skvělou pověst profesionálů a místní si nemohou 
české projekty vynachválit,“ říká režisérka filmu Kateřina Mikulcová. 27minutový snímek natočený v 
koprodukci s Českou televizí bude v letošním roce k vidění na některém z jejích programů, již nyní je 
možné ho vidět zde. 

Nejen pro české turisty chystající se poznat krásy Thušska na vlastní kůži vytvořili čeští odborníci 
mapu celého území včetně vyznačených turistických tras, která je zdarma ke stažení zde. „Turistické 
trasy ve zdejších horách byly vyznačeny především českými dobrovolníky. Zkušenost s turistickým 
značením v České republice je považována za nejspolehlivější a nejpropracovanější nejen v Evropě, ale 
i globálně, což se potvrdilo i v Thušsku,“ přibližuje Michael Hošek z Krkonošského národního parku a 
zároveň evropské asociace chráněných území EUROPARC Federation. I v letošním roce se chystá tzv. 
Help-camp, v rámci něhož bude opět skupina zhruba 20 českých dobrovolníků na přelomu července a 
srpna pokračovat ve značení turistických tras, výstavbě rozcestníků či archeologických pracích na 
hradu Keselo. 

14. 4. 2017 

Pomoc	syrským	dětem	v	Libanonu	prostřednictvím	Českého	červeného	
kříže	
14. 4. 2017 v ranních hodinách byla do Libanonu dopravena zásilka s humanitární pomocí určenou 
dětem – syrským běžencům. Zásilka obsahuje školní potřeby, hračky, šatstvo a sportovní obuv. 
Celková hmotnost zásilky činí 503 kg a její hodnota 99.781 Kč.  

Šatstvo a hračky pocházejí ze sbírky uskutečněné studenty International School of Prague, sportovní 
obuv poskytl Nadační fond Shoes4Life a školní potřeby zakoupil Český červený kříž, který se rovněž 
ujal organizace pomoci a zajistil také její předání Libanonskému červenému kříži.  

Libanonský červený kříž, který se pomoci více než milionu uprchlíků ze Sýrie věnuje od počátku 
syrského konfkliktu, zajistil distribuci pomoci dětským uprchlíkům ze Sýrie, kteří žijí v uprchlických 
táborech v Libanonu.  

Děkujeme všem, kteří přepravu zásilky umožnili, zejména společnosti ČSA, poskytující zdarma 
přepravu, a společnosti GERLACH.  

18. 4. 2017 

Vedení	kraje	Vysočina	přijalo	návštěvu	z	partnerské	provincie	Hubei	
Zástupci Kraje Vysočina v čele s náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního 
plánu a stavebního řádu Pavlem Pacalem přijali návštěvu z města Xiangyang z partnerské čínské 
provincie Hubei. 

Zástupci města Xiangyang chtějí navázat na spolupráci obou regionů, zejména v oblasti průmyslu a 
zemědělství. „Za prioritní pokládáme především automobilový průmysl, výrobu ultralehkých letadel a 
zpracování zemědělských produktů. Klademe velký důraz na kvalitu potravin, která souvisí s kvalitou 
života a životní úrovní,“ prohlásil na Vysočině Qin Jun starosta města, který celou delegaci vedl. 
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Jednání v sídle Kraje Vysočina se účastnil i předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina 
Jaroslav Huňáček, který ujistil, že komora je připravena napomoci spolupráci českých a čínských firem 
tak, jak se zavázala v memorandu o spolupráci. 

18. 4. 2017 

Delegace	Kubánské	republiky	zavítala	do	Ústeckého	kraje	
Chargé d′affaires Kubánské republiky Felix Andres Leon Carballo navštívil Ústecký kraj. Nejdříve s 
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem pohovořili o aktuálních tématech jak v ústeckém regionu, tak na 
Kubě. Poté si kubánská delegace prohlédla prostory Střední průmyslové školy stavební a Střední 
odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem. 

Spolu s velvyslancem přijela jeho manželka Raisa Zhukovskaya a konzulka velvyslanectví Kubánské 
republiky v ČR Evelyn León Pérez s manželem. Setkání se také účastnila předsedkyně Společnosti 
česko-kubánského přátelství Jitka Hanousková. Jednání se dotklo aktuálních témat zejména z oblasti 
školství, zdravotnictví a dopravy. Chargé d′affaires v úvodu návštěvy ocenil konkrétní výsledky 
uplynulého volebního období a zejména zprovoznění dálnice D8 a s tím spojené zrychlení na své cestě. 
Velvyslanec také pohovořil o nárůstu počtu turistů na Kubě až o 93 %, kdy v minulých letech zemi 
navštívily dva miliony turistů a v loňském roce do země přicestovaly téměř čtyři miliony turistů. „Na 
tento turistický boom musíme reagovat navýšením ubytovacích zařízení, ale také například 
modernizací a rozšiřováním výroby piva, o které je stále větší zájem. Velká část kubánského piva se 
vyrábí právě z českého chmele,“ popsal zvýšenou poptávku po pivu chargé d′affaires Kubánské 
republiky Felix Andres Leon Carballo.  

Poté se delegace přesunula na prohlídku Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy 
stavební a technické v Ústí nad Labem, kde se hostům věnoval ředitel školy Vítězslav Štefl. Nejdříve 
krátce představil historii školy a seznámil přítomné s učebními a studijními obory školy a zejména 
popsal výhody spolupráce školy a firem. „I díky spolupráci školy s desítkami firem mají už někteří žáci, 
kteří se zde učí, jistotu budoucího zaměstnání a já jsem rád, že se můžeme prezentovat takto 
výjimečnou školou, která vychovává budoucí generace šikovných a kvalifikovaných řemeslníků, po 
kterých je na trhů narůstající poptávka,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. „Škola se ubírá přesně tím 
směrem, který se snaží prosadit současná kubánská vláda. Vysoké školy nám produkují nadbytek 
inženýrů, ale chybí nám kvalifikovaní řemeslníci a tento deficit se snažíme napravit,“ dodal chargé 
d′affaires Carballo. 

20. 4. 2017 

Delegace	Jihomoravského	kraje	jednala	v	Zadaru	
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se setkali představitelé Jihomoravského kraje s županem Stipem Zrilićem a 
odstartovala tak již tradiční několikadenní pracovní návštěva a oslavy Dnů zadarské župy. „Se 
zadarským regionem nás váže již deset let úspěšné spolupráce,“ uvedl náměstek hejtmana Roman 
Hanák, který spolu s náměstkyní Taťánou Malou, radním Igorem Chlupem a s dalšími členy krajského 
zastupitelstva i podnikateli z jižní Moravy zamířil do Zadaru. 

Čtvrteční program jihomoravské delegace pokračoval pietním ceremoniálem na Ústředním hřbitově a 
slavnostním zasedáním zastupitelstva Zadarské župy, na kterém náměstek Hanák vystoupil s 
projevem. „Věřím, že úspěšná desetiletá spolupráce bude pokračovat a bude minimálně tak rozmanitá 
a zdařilá, jako byla doposud. Mám na mysli v loňském roce uzavřené partnerství mezi jihomoravskými 
a zadarskými středními školami nebo již tradiční prezentace zadarského regionu na veletrhu 
Regiontour u nás na jižní Moravě, fungování lektorátu českého jazyka na zadarské univerzitě nebo 
účast zadarských mladých fotbalistů na turnajích jižní Moravy,“ zaznělo také mimo jiné v jeho řeči. 

Nezapomněl připomenout ani jedinečnost letošní pracovní návštěvy, která je jakýmsi rozloučením se 
současným županem Zrilićem, jenž pomohl v minulých letech uskutečnit řadu společných projektů a 
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ve své funkci končí. V závěru čtvrtečního dne se delegace vypravila na ostrov Vir, jenž je partnerským 
městem Oslavan. V pátek budou představitelé kraje jednat s Regionální rozvojovou agenturou ZADRA, 
dále se starosty obcí Preko a Tkon a zúčastní se také vernisáže výstavy o činnosti Kanceláře pro 
meziregionální vztahy na lektorátu češtiny Univerzity v Zadaru. 

24. 4. 2017 

Dalším	partnerem	Kraje	Vysočina	by	se	mohlo	stát	Jižní	Tyrolsko	
Partnerství Havlíčkova Brodu se severoitalským Brixenem by se mohlo rozrůst na krajskou úroveň a 
Kraj Vysočina by tak mohl v budoucnu úzce spolupracovat s italským regionem Jižního Tyrolska. Z 
Kraje Vysočina odešel k možnému budoucímu partnerovi dopis, ve kterém hejtman Jiří Běhounek 
vyslovuje podporu spolupráce v nejrůznějších oblastech. „Společného máme samozřejmě Karla 
Havlíčka Borovského, jehož dům na Havlíčkově náměstí v Brodě jsme velmi rádi ukázali přátelům z 
Brixenu, kteří nejen Havlíčkův Brod, ale také celou Vysočinu v těchto dnech navštívili,“ prozradil 
hejtman Jiří Běhounek. 

Návštěva z Brixenu si se zájmem vyslechla informace o základních životních meznících Karla Havlíčka 
Borovského, řadu z nich prý nikdy neslyšela. Ocenila fotografii města Brixen, kam byl Karel Havlíček 
Borovský v prosinci roku 1851 policií odvezen, a prohlédla si stálou muzejní expozici v podobě 
Havlíčkova bytu. Následně se přesunula do rodné obce Karla Havlíčka Borovského - Havlíčkovy 
Borové a neopomněla navštívit ani některé významné památky UNESCO. „Prohlédli jsme si překrásné 
město Telč i se zámkem, ve Žďáře nad Sázavou poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře i 
tamější zámek v doprovodu majitelky Marie Kinské, a stihli jsme i krajskou Jihlavu. Věřím, že se 
přátelům z Brixenu na návštěvě Vysočiny líbilo a možná spolupráce je na nejlepší cestě k praktické 
realizaci,“ svěřila se náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, která má mezinárodní vztahy na starosti, a 
nejen proto s radostí zaštítila organizaci třídenní návštěvy z Brixenu. 

24. 4. 2017 

Karlovarský	kraj	uzavřel	memorandum	s	Vietnamem		
V zájmu posílení přátelských vztahů mezi Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky a 
Karlovarským krajem bylo dnes uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci. Podpisem jej stvrdila 
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a velvyslanec Vietnamské socialistické republiky 
Truong Manh Son. 

O konkrétních bodech uzavíraného memoranda jednali zástupci Karlovarského kraje s velvyslancem 
Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Sonem v prosinci minulého roku, kdy přijel na 
pracovní návštěvu našeho regionu. Obě strany se nakonec dohodly, že budou spolupracovat v 
oblastech, jako je vzdělávání, cestovní ruch, kultura a umění, sport, výroba skla, zdravotnictví a 
informačně-turistické služby. 

„Karlovarský kraj má v současnosti 297 tisíc obyvatel a z toho je téměř 7 tisíc obyvatel vietnamské 
národnosti. Jedná se o nejpočetnější skupinu cizinců, která žije na území našeho regionu. Jsem proto 
moc ráda, že se nám podařilo uzavřít historicky první memorandum o spolupráci s Vietnamskou 
socialistickou republikou a pevně věřím, že bude pro obě strany přínosem. Již nyní vietnamští partneři 
vytipovali konkrétní provincii, se kterou by náš kraj mohl navázat užší spolupráci,“ uvedla hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová během slavnostního podpisu memoranda. 

Na základě uzavřeného memoranda by měla rovněž vzniknout pracovní skupina, jejímž úkolem bude 
dále konkretizovat body spolupráce a udržovat komunikaci a informovanost obou stran. Karlovarský 
kraj se bude mimo jiné snažit posílit i společensko-kulturní spolupráci se zástupci vietnamské 
komunity. 
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25. 4. 2017 

Olomoucký	kraj	navštívil	velvyslanec	Korejské	republiky	Seoung‐hyun	
Moon	
V úterý 25. dubna navštívil Olomoucký kraj velvyslanec Korejské republiky J. E. Seoung-hyun Moon. S 
hejtmanem Ladislavem Oklešťkem hovořil především o ekonomické spolupráci. 

„S panem velvyslancem jsem probral otázky ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Koreou. 
Zabývali jsme se dopadem nezaměstnanosti, která je v obou zemích podobná, na hospodářský rozvoj,“ 
řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.  

Jednou z úspěšně rostoucích oblastí ekonomiky je cestovní ruch mezi oběma zeměmi. Česká republika 
se stává stále častějším cílem cest korejských turistů. „Vaši zemi navštíví ročně kolem 300 000 turistů 
z Koreje, i ve zdejším hotelu jsem potkal skupinu svých krajanů. Olomoucký kraj zatím nepatří mezi 
hlavní destinace turistických výprav z mé domoviny, ale díky bohaté historii a přírodním krásám 
regionu by se to mohlo změnit,“ sdělil Seoung-hyun Moon. Cestovnímu ruchu a lákání zahraničních 
návštěvníků přikládá Olomoucký kraj velkou důležitost.  

„Turismus je výhodný tím, že dokáže vytvářet pracovní místa po celém regionu. Náš kraj není jen 
Olomouc, je tu řada historických i technických památek a lázeňských zařízení, které mohou zaujmout 
turisty i z tak exotických zemí jako je Korea,“ dodal hejtman Ladislav Okleštěk. 

Korejský velvyslanec se při své návštěvě regionu setkal i s primátorem města Olomouce a zúčastnil se 
pocty českému vojenskému kaplanovi Emilu Kapounovi. Ten působil u amerických jednotek v korejské 
válce. 

25. 4. 2017 

Podpis	memoranda	v	Olomouckém	kraji	k	mimořádnému	výstavnímu	
projektu	mezi	galeriemi	zemí	V4	
Jedinečný projekt mapující moderní výtvarnou kulturu v zemích, které vznikly po rozpadu Rakouska-
Uherska, chystá Muzeum umění Olomouc společně s dalšími institucemi ze zemí Visegradské čtyřky. 
Půjde o první syntetizující pohled, jenž protne kulturu a umění ve středoevropském regionu. 

Projekt vyvrcholí v Olomouci v září 2018 otevřením výstavy Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí 
1908–1928, která v následujících letech navštíví i další evropské země. Tato výstava je součástí 
Evropského roku kulturního dědictví 2018. Významnou a výraznou podporovatelkou tohoto projektu 
je europoslankyně Michaela Šojdrová, místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského 
parlamentu. 

„Bude to poprvé, kdy se ve středoevropském prostoru vedle sebe objeví díla z toho období ze všech čtyř 
zemí. Bude to skutečná konfrontace v tom dobrém slova smyslu,“ zdůraznil ředitel Muzea umění 
Olomouc Michal Soukup. 

Memorandum o vzájemné spolupráci na tomto mezinárodním výstavním projektu podepsali v 
Olomouci 24. 4. 2017 Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków), Ivan Jančár (Galéria 
mesta Bratislavy), Csornay Boldizsár (Janus Pannonius Múzeum Pécs), Michaela Šojdrová 
(poslankyně Evropského parlamentu), Martin Souček (Nakladatelství Arbor vitae) a Michal Soukup 
(Muzeum umění Olomouc). 

Kurátor z každé zúčastněné galerie doporučí za svou zemi zhruba dvě stovky děl k vystavení. V expozici 
se jich však ocitne zhruba čtvrtina, protože budou podrobeny diskusi celého týmu. Navíc se v 
„předkole“ objeví i díla z Rakouska a Německa. Kromě obrazů a soch budou vystaveny také fotografie, 
kresby či grafiky a obálky knih a časopisů. 
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„Je to vynikající projekt, který se mi líbil hned od chvíle, kdy jsem jej poprvé četla. Za Slovensko tam 
asi nejvíce patří Košická avantgarda,“ řekla Zsófia Kiss-Szemán hlavní kurátorka z Galerie města 
Bratislavy. Sama se těší především na polské umění, které důkladně nezná. 

Jednotlivé národní kurátory bude „dirigovat“ historik umění Karel Srp mladší, někdejší ředitel Galerie 
hlavního města Prahy. 

Výstava zahrne díla od expresionismu z prvních let 20. století přes kubismus a konstruktivismus až po 
avantgardu dvacátých let. K výstavě vznikne prestižní publikace ve čtyřech jazykových mutacích, jež 
připraví vydavatelství Arbor vitae. 

Cílem této rozsáhlé mezinárodní výstavy bude představení vzájemné spolupráce jednotlivých umělců a 
uměleckých skupin, kteří v oblasti bývalého Rakouska-Uherska a nově vzniklé Evropy působili, osobně 
se znali a navzájem ovlivňovali. Tyto dlouhodobě se rozvíjející kontakty, podněty a inspirace následně 
podnítily vznik nových uměleckých forem. 

Pro širokou veřejnost pak bude mnohem jednodušší pochopit vztahy a souvislosti vzniku uměleckých 
děl od takových tvůrců, jako byli například Wassily Kandinsky, Emil Filla, Josef Čapek, František 
Kupka, Oscar Kokoschka, László Moholy-Nagy, Lajos Kassák, Władysław Strzeminski, Katarzyna 
Kobro a mnozí další. 

26. 4. 2017 

V	Moldavsku	byl	představen	nový	registr	vín	a	vinic	v	rámci	projektů	České	
rozvojové	agentury	
Dne 6. dubna 2017 byla v Kišiněvě uspořádána tisková konference k projektu „Vytvoření a 
implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavsku“, na které byl oficiálně představen 
nový registr vín a vinic určený pro moldavské vinaře a pěstitele révy. Projekt probíhá v rámci ZRS ČR 
od roku 2014 a byly na něj vyčleněny prostředky v celkovém objemu 11 676 000 Kč, které poskytla 
Česká rozvojová agentura. Na projektu se také podílí agentura USAID, která zajistila financování sběru 
a vyhodnocení dat v rámci programu „Emerging Donors Challenge Fund“. Registr zatím běží v 
pilotním režimu, jeho uvedení do standardního provozu je naplánováno na září tohoto roku.  

Tiskovou konferenci zahájil náměstek ministra zemědělství Moldavska V. Luca a český velvyslanec Z. 
Krejčí, kteří zdůraznili význam tohoto projektu, jež spočívá především v předání potřebného know-
how místním expertů, v lepších možnostech sledování a určení moldavské produkce vína na základě 
standardů Evropské unie a s tím spojeného lepšího přístupu místních vinných produktů na evropské 
trhy. 

Následovaly prezentace českých subjektů, jež projekt realizují. Jedná se o Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský (UKZUZ), který je zodpovědný za celkovou realizaci projektu, a českou 
firmu Tender systems, která byla ze strany UKZUZ najata na řešení IT části projektu. Přítomni byli 
také moldavští partneři – Ministry of Agriculture and Food Industry, Agricultural Information Centre 
a také hlavní příjemce pomoci National office of Wine and Vine. Na tiskové konferenci bylo oznámeno 
dokončení přípravy databáze pro registr, který prozatím funguje v pilotním režimu a na podzim bude 
plně spuštěn. Na závěr tiskové konference byl podepsán akceptační protokol o předání softwarového 
řešení. 

Registr vín je určen pro všechny pěstitele révy a vinaře, kteří vlastní komerční vinice s rozsahem větším 
než 0,15 ha. Do registru bylo prozatím zapsáno více než 20.000 z nich. 

Kromě spuštění samotného registru vín a vinic je realizace projektu doprovázena řadou aktivit. Mezi 
ně patří praktická školení či studijní pobyty. Cílem těchto aktivit je předání potřebného know-how 
místním expertům, kteří nabyté znalosti dál aktivně šíří. Registr také umožní sledování a určení 
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moldavské produkce vína v souladu se standardy Evropské unie.  Postupně tak dochází k odstraňování 
vývozních překážek a k úpravě pravidel pro místní trhy. Moldavským producentům vína tak projekt 
napomůže zajistit lepší přístup na evropské trhy s ohledem na současné možnosti země. 

Květen	2017	
3. 5. 2017 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	přijal	ukrajinského	velvyslance	
Spolupráce s ukrajinskými regiony - se stávající Oděskou oblastí a možná budoucí spolupráce se 
Lvovskou oblastí - patřila ve středu 3. května 2017 k hlavním tématům jednání hejtmana Bohumila 
Šimka s velvyslancem Ukrajiny v ČR Jevhenem Perebyjnisem v Brně. 

Šlo o první cestu ukrajinského velvyslance do krajů České republiky po jeho nástupu do funkce v lednu 
letošního roku. Hejtman Šimek při setkání informoval o zájmu kraje navázat spolupráci s Lvovskou 
oblastí, konkrétně v podnikatelské oblasti, vědy, výzkumu a školství, a pozval prostřednictvím 
ukrajinského velvyslance delegaci tohoto regionu na návštěvu jižní Moravy. 

3. 5. 2017 

Konference	Programu	švýcarsko‐české	spolupráce	v	Moravskoslezském	
kraji	
Konference se zúčastnil také Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Cílem konference bylo 
informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Programu švýcarsko-české spolupráce, 
který v letech 2007 až 2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši cca 2,6 miliard korun. 

Díky tomuto grantu bylo realizováno přibližně 400 projektů v různých oblastech zaměření, 
zahrnujících dopravní infrastrukturu, péči o seniory, zdraví, boj proti korupci a organizovanému 
zločinu, neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Přes 100 projektů bylo realizováno v 
partnerství se švýcarskými organizacemi. 

3. 5. 2017 

Z	čínské	partnerské	provincie	přijedou	lékaři	na	stáž	do	Plzeňského	kraje	
U příležitosti návštěvy Plzeňského kraje přivítal náměstek hejtmana Ivo Grüner společně s ředitelem 
Stodské nemocnice Alanem Sutnarem na krajském úřadě delegaci z partnerské provincie čínského 
Zhejiangu. Zástupci delegace byli z Odboru zdravotnictví a rodinného plánování provincie Zhejiang a 
předmětem jejich návštěvy byla především spolupráce v projektu výměny studentů a lékařů v oblasti 
Tradiční čínské medicíny mezi oběma partnerskými regiony. 

Právě partnerská provincie Zhejiang přišla s návrhem spolupráce v oblasti Tradiční čínské medicíny a 
na základě společných rozhovorů z dřívějších let nabídla 2 až 3 lékaře, kteří se zabývají právě Tradiční 
čínskou medicínou. Zmínění lékaři by v případě dohody mezi Plzeňským krajem a provincií Zhejiang 
mohli již v září letošního roku nastoupit do Stodské nemocnice, kterou jako jednu z krajských zařízení 
zástupci delegace navštívili. Náklady na letenku a mzdu lékařů by nesla partnerská provincie, další 
náklady spojené s touto výměnou by nesl Plzeňský kraj. Na prohlídce Stodské nemocnice doprovodila 
čínskou delegaci společně s ředitelem krajského zařízení také radní pro oblast zdravotnictví Milena 
Stárková. 

V partnerské provincii Zhejiang, s níž Plzeňský kraj spolupracuje právě 10 let, již běží výměnný 
program pro studenty Tradiční čínské medicíny. V současné době Univerzita Tradiční čínské medicíny 
přijala 5 českých studentů. 
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4. 5. 2017 

Oslava	Dne	vítězství	na	Generálním	konzulátu	Ruské	federace	v	
Jihomoravském	kraji	
U příležitosti Dne vítězství uspořádal ve čtvrtek 4. května 2017 Generální konzulát Ruské federace v 
Brně slavnostní recepci - tradiční shromáždění účastníků protifašistického odboje, představitelů 
Jihomoravského kraje, města Brna, Krajského vojenského velitelství, kulturních, vědeckých a 
společenských organizací a institucí. Za Jihomoravský kraj pozdravil přítomné náměstek hejtmana 
Marek Šlapal, který na vzpomínkové akci připomenul oběti, kterými bylo vítězství nad německým 
fašismem vykoupeno. 

4. 5. 2017 

Návštěva	čínské	provincie	Jiangxi	v	Plzeňském	kraji	
Plzeňský kraj navštívila ve čtvrtek 4. května 2017 návštěva z čínské provincie Jiangxi. Náměstek 
hejtmana Ivo Grüner jí nejprve představil Plzeňský kraj, poté členové výpravy představili čínskou 
provincii, která se nachází ve středu Číny, má krásnou přírodu vhodnou pro život, nerostné bohatství, 
obrovské zásoby vody a je vhodná pro turistiku. Provincie Jiangxi má 46 milionů obyvatel a je 2,3 x 
větší než ČR. 

Spolupráce mezi ČR a  provincií se začíná vyvíjet příznivě, nyní v ní investuje 10 českých firem. 
Provincie by ráda spolupráci zintenzivnila, má zájem nejen o vývoz do ČR, ale také o české výrobky. 
Jedním z kroků k větší spolupráci bude podnikatelská mise z Plzeňského kraje do provincie Jiangxi. 

5. 5. 2017 

Podpis	memorand	s	Emiráty	garantuje	spolupráci	s	Moravskoslezským	
krajem	
Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání, turismu, lékařské a lázeňské péče uzavřeli se zástupci 
Spojených arabských emirátů, konkrétně Kulturním centrem Šejcha Mohammeda bin Khalid Al 
Nahyan a Humanitárními službami města Sharjah, zástupci vedení Moravskoslezského kraje. 

Obě strany svými podpisy potvrdily podporu výměny zkušeností mezi vybranými zdravotnickými, 
školskými a kulturními institucemi i rozvoj spolupráce v oblasti rehabilitační a lázeňské péče o 
handicapované děti i podporu  jejich vzdělávání.   

„Podepsání memorand s oblastmi Al Nahyan a Sharjah při podpoře vzdělávání, rozvoji turismu, 
lékařské a lázeňské péče jsou dobrým začátkem pro další spolupráci,“ říká Ivo Vondrák, hejtman 
Moravskoslezského kraje. „Naši partneři jsou také velmi nakloněni myšlence podpory inovativního 
podnikání a intenzivnímu propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou, kterou v našem 
regionu garantuje vznikající Moravskoslezské inovační centrum. Rádi bychom v budoucnu rozšířili 
spolupráci i o tuto oblast. To, že dnešní ekonomika Spojených emirátů stojí na ropě pouze ze 40 
procent a cílem je vybudovat novou ekonomiku, která na ropě nebude stát už vůbec, do jisté míry 
připomíná i naši strategii. Jenom nejde o ropu, ale o uhlí,“ doplnil hejtman Ivo Vondrák. 

Moravskoslezský kraj se také prezentoval na veletrhu cestovního ruchu v Dubaji, kde mimo jiné 
představil na stánku CzechTourismu novou publikaci Moravskoslezského kraje, která je zaměřená na 
čerpání zdravotní péče, lázeňství a TOP atraktivit Moravskoslezského kraje.  
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5. 5. 2017 

Memorandum	o	spolupráci	s	francouzskou	Akademií	Besancon	a	
Středočeským	krajem	podepsáno		
Spolupráce Středočeského kraje s partnerským regionem Burgundsko-Franche-Comte dostala nový 
impuls. Za přítomnosti honorárního konzula České republiky v Burgundsku Philippa Barbe bylo 2. 
května 2017 v Besanconu podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Odborem školství, mládeže a 
sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a Akademií Besancon. Za českou stranu Memorandum 
podepsal vedoucí odboru Mgr. Radek Coufal, za francouzskou stranu rektor akademie pan Jean 
Francoise Chanet. 

Oba představitelé podpisem Memoranda, který se uskutečnil v historické budově Akademie Besancon, 
položili základy pro další rozvoj spolupráce obou regionů v oblasti regionálního školství a navázali na 
smlouvu o spolupráci uzavřenou již v roce 2008 s Akademií Dijon. Představitelé obou regionů v 
následné diskusi projednali řadu konkrétních námětů na společné projekty, kterými bude vzájemná 
spolupráce naplňována. Náměty se týkaly nejen mobilit žáků, možností výměnných praxí, ale i mobilit 
pedagogických pracovníků, jejich dalšího profesního vzdělávání, možností spolupráce v oblasti sportu 
apod. Slavnostního aktu podpisu Memoranda se zúčastnila koordinátorka mezinárodní spolupráce 
OŠMS Mgr. Ingrid Vavřínková, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý, 
ředitel Evropského kampusu vysoké školy Sciences Po Paris v Dijonu Lukáš Macek, koordinátorka 
mezinárodní spolupráce Akademie Besancon Natacha Lanaud-Lecomte  a rektorka Akademie Dijon 
Frédérique Alexandre-Baily. 

Na počest podpisu Memoranda o spolupráci zároveň proběhla vernisáž výstavy fotografií 
Středočeského kraje, jejichž autorem je Jiří Jiroušek. Výstava, která potrvá dva týdny, byla umístěna v 
prostorách Lycée professionnel Condé v Besanconu.   

7. 5. 2017 

Delegace	Jihomoravského	kraje	v	Srbsku	navštívila	spřátelený	Kragujevac	
Ve dnech 4. až 7. května 2017 navštívila delegace Jihomoravského kraje vedená náměstkem hejtmana 
Janem Vitulou Srbskou republiku. 

Výprava složená ze zastupitelů kraje a představitelů Regionální hospodářské komory a Regionální 
rozvojové agentury jižní Moravy se v Bělehradě setkala s představiteli České besedy – krajanského 
spolku, který navazuje na stoletou tradici a sdružuje Čechy a potomky českých emigrantů. Náměstek 
Vitula předal spolku dary, mezi kterými nechyběly učebnice českého jazyka. „O výuku češtiny, kterou 
jsme nedávno obnovili, je nebývalý zájem, a to i mezi těmi, kdo nemají české kořeny,“ zdůraznil 
předseda spolku Milan Fürst. 

Na Velvyslanectví ČR v Bělehradě předal náměstek hejtmana Cenu Františka Alexandra Zacha, za 
rozvoj česko-srbské vzájemnosti, profesoru Aleksandaru Ilićovi, významnému bohemistovi, 
spisovateli, překladateli a bývalému velvyslanci Srbska v České republice. Delegace Jihomoravského 
kraje se v rámci pracovní cesty v Srbsku již tradičně zúčastnila také oslav Dne města Kragujevace, které 
vyvrcholily slavnostní recepcí za přítomnosti starosty města Radomira Nikoliće a všech delegací 
partnerských měst a regionů Kragujevace. 

9. 5. 2017 

Spolupráce	Vysočiny	a	Zakarpatí	letos	slaví	10	let	
Desítky opravených základních a mateřských škol, modernizované ambulance s novým vybavením na 
ukrajinském venkově, výměny zkušeností mezi pracovníky v sociálních službách, mezi hasiči i řada 
stáží studenů našich i ukrajinských škol, nebo podpora výuky českého jazyka, to je jen částečný výčet z 
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více než 150 projektů, které vzešly z meziregionální spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny. 

Významné výročí spolupráce bylo i příležitostí k návštěvě z Vysočiny na Zakarpatí v minulém týdnu. 
Delegace složená ze zastupitelů kraje, zástupců partnerských měst i představitele Krajského ředitelství 
Policie ČR, i Krajské hospodářské komory se pod vedením hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka 
zúčastnila slavnostního večera a zároveň si mohla prohlédnout alespoň část aktivit, které na Zakarpatí 
pomáhají. 

„Za dobu dosavadního partnerství našich regionů se podařilo nejen přispět k rozvoji veřejné 
infrastruktury na venkově, ale i důstojně navázat na společnou prvorepublikovou historii našich zemí. 
Rozšiřujeme výuku českého jazyka na Zakarpatí, partnerství mezi sebou navazují i jednotlivá města 
regionů, existuje řada projektů spolupráce mezi hasiči a nyní jednáme o vzájemném předávání 
zkušeností na úrovni policie, i podpoře cestovního ruchu“ shrnul aktivní spolupráci Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina. 

V průběhu slavnostního večera předseda Oblastní rady Zakarpatské oblasti Ukrajiny Mychajlo Rivis 
předal za přínos v partnerské spolupráci regionů nejvyšší ocenění oblasti Miloši Vystrčilovi a Jiřímu 
Běhounkovi, kteří stáli u počátku a jsou stálými podporovateli partnerství.  

Nedílnou součástí spolupráce je fond ViZa. Činnost fondu ViZa je podporována ze strany obou 
partnerských regionů. Od roku 2007 Kraj Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval do 
veřejně prospěšných zařízení částku 50 miliónů korun. Společně s 50% podílem Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny se tedy podařilo přispět k rozvoji regionu více než 100 miliony korun a realizovat více než 150 
společných projektů.  

9. 5. 2017 

Moravskoslezský	kraj	má	nový	společný	pracovní	program	se	Severním	
Porýním‐Vestfálskem	
Hejtman Ivo Vondrák podepsal společný pracovní program mezi Moravskoslezským krajem a 
Ministerstvem pro hospodářství, energetiku, průmysl, střední podnikání a řemeslo německé spolkové 
země Severní Porýní – Vestfálsko. 

Program vychází z dohody o spolupráci uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a spolkovou zemí 
Severní Porýní – Vestfálsko v květnu 2002. Jeho podpis navazuje na jednání, které moravskoslezský 
hejtman absolvoval v Německu letos v březnu. 

Cílem programu je rozvíjet spolupráci zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, elektromobility, 
průmyslu 4.0. Také výměna zkušeností z trhu práce a z řešení situace v oblastech postižených těžbou a 
těžkým průmyslem. Vše s důrazem na propojení s podnikatelskou sférou. 

9. 5. 2017 

Královehradecký	kraj	navštívil	velvyslanec	Kazachstánu	Serzhan	
Abdykarimov	
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 4. května navštívil velvyslanec Kazachstánu Serzhan 
Abdykarimov, kterého přivítal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán spolu s prvním 
náměstkem Martinem Červíčkem. Tématem setkání byl především cestovní ruch a s ním související 
mezinárodní výstava Expo 2017, která se letos odehraje právě v Kazachstánu, jehož vláda kvůli výstavě 
umožní bezvízový režim pro české turisty. 

Hejtman během jednání navrhl možnou spolupráci v rámci výměnných studentských pobytů. V České 
republice se totiž již teď vzdělává až 2000 kazašských studentů. „Do budoucna bychom měli umožnit 
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pobyt zejména studentům, neboť ti jsou schopni vycestovat do pro ně neznámého prostředí, čímž 
bychom navázali toto prvotní spojení mezi Královéhradeckým krajem a Kazachstánem,“ nastínil 
hejtman Jiří Štěpán. Na hejtmanův podnět navázal první náměstek Martin Červíček: „Pro zahraniční 
turisty je Královéhradecký kraj velice dobrým místem pro návštěvu nejen kvůli zajímavým a turisticky 
atraktivním místům, ale zejména pro svou bezpečnost."  

Kazašský velvyslanec do regionu zavítal při příležitosti Zemědělského dne, který se dnes koná v 
Sověticích na Hradecku pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.  

9. 5. 2017 

Učitelé	z	Voroněže	navštívili	Středočeský	kraj		
Ve dnech 29. 4. – 8. 5. 2017 navštívili Středočeský kraj učitelé ze škol z Ruské federace, z Voroněžské 
oblasti. Tuto návštěvu organizuje Česko - ruská společnost z. s., Středočeská krajská rada ve spolupráci 
s Integrovanou střední školou hotelového provozu, obchodu a služeb v Příbrami za finanční podpory 
Středočeského kraje. 

V rámci připraveného programu učitelé pod vedením pana Miroslava Černohorského, zástupce 
Středočeské krajské rady Česko - ruské společnosti z. s., přijal na Krajském úřadě Středočeského kraje 
v zastoupení radního pro oblast vzdělávání a sportu Ing. Jana Skopečka (ODS) vedoucí Odboru 
školství, mládeže a sportu Mgr. Radek Coufal. Přítomným byly prezentovány informace o 
Středočeském kraji a středočeském školství. 

Zároveň proběhla diskuze o aktuálních problémech v oblasti školství, které jsou shodné v obou 
regionech. Učitelé z Voroněže byli ubytováni v domově mládeže při Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné škole zdravotnické v Příbrami a navštívili jak střední školy, tak i historické a kulturní památky 
v našem kraji.  

Tato návštěva je reciproční návštěvou. Na podzim roku 2016 navštívili Voroněž učitelé středočeských 
středních škol a na podzim roku 2017 proběhne další z návštěv středočeských učitelů ve Voroněžské 
oblasti.   

10. 5. 2017 

Hejtman	Plzeňského	kraje	se	setkal	se	zástupci	německé	hospodářské	
komory		
O průmyslových zónách, agenturních pracovnících, vzdělávání žáků či vylidňování venkova hovořil ve 
středu 10. května hejtman Josef Bernard se zástupci Obchodní a hospodářské komory Regensburg. 

Na setkání přijel hlavní jednatel Obchodní a hospodářské komory (IHK) Regensburg Jürgen Helmes, 
vedoucí pobočky IHD v Chamu Richard Brunner a Karla Stánková, která vede regionální kancelář v 
Plzni, za Plzeňský kraj se kromě hejtmana jednání zúčastnil předseda představenstva Regionální 
hospodářské komory Plzeňského kraje Pavel Karpíšek. Na závěr jednání dorazil i náměstek hejtmana 
Ivo Grüner. 

Hejtman se s jednatelem IHK setkal vůbec poprvé, proto měla vzájemná diskuze široký záběr. Od 
malého zájmu studentů o technické vzdělávání, a krocích, které kraj podniká pro jeho podporu, až po 
zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách či zlepšení železničního dopravního spojení mezi Prahou 
a Mnichovem (přes Plzeň). Hejtman zmínil také význam spolupráce s hospodářskými komorami: 
„Hospodářské komory jsou pro nás důležité, protože tak, jak se bude dařit podnikání, tak se bude dařit 
kraji."  

Jürgen Helmes přiblížil fungování IHK v Bavorsku, která čítá 80 tisíc členů. Helmes zmínil také 
podporu „welcome center", o jejichž potřebě hovořil také hejtman. Úkolem takových center by bylo 
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přivést nové pracovní síly, ale především s vazbou na rodinu, kterou by si zaměstnanec přivedl s sebou. 
Změnila by se tak struktura zaměstnanců a zmírnily by se problémy s tzv. agenturními zaměstnanci. V 
Německu s tímto postupem mají již zkušenosti, rodinní příslušníci jsou zapojováni do školských 
systémů, dopravy, je zajištěna také jazyková integrace. Dle slov hejtmana bude nutné u nás nejdříve 
upravit legislativu pro agentury, které práci nabízí. 

11. 5. 2017 

Spolupráce	kraje	Vysočina	s	Evropským	regionem	Dunaj‐Vltava		
Už na lednovém zasedání Presidia bylo partnerskými regiony dohodnuto, že v roce 2017 se bude ERDV 
věnovat tématu jazykové ofenzívy. Na květnovém zasedání pak političtí reprezentanti odsouhlasili 
konkrétní aktivity pro realizaci tohoto tématu. Jedná se především o ERDV stipendijní program, který 
podpoří částkou 1.000 € 14 studentů z ERDV (po 2 z každého regionu) v rámci jejich semestrálního 
studijního pobytu na některé z vysokých škol v ERDV. Cílem programu je prohloubit jazykové znalosti 
studentů a podpořit zájem mladých lidí o sousední zemi.  

Presidium dále schválilo podporu pro hospitační pobyty vysokoškolských studentů německého a 
českého jazyka na středních a základních školách. V rámci dvoutýdenní stáže budou mít zájemci 
možnost využít v praxi své didaktické a metodické znalosti při výuce německého nebo českého jazyka 
jako cizí řeči. ERDV poskytne 14 studentům podporu ve výši 700 € na realizaci stáže. 

Uvedené aktivity doplní řada jazykově zaměřených odborných a propagačních akcí jako například 
říjnová trilaterální jazyková konference v Bayerisch Eisenstein (Dolní Bavorsko), přeshraniční 
kontaktní seminář pro zástupce základních a středních škol nebo propagační akce v regionech, 
například při Dni jazyků.      

Prezídium se dále shodlo na ústředních tématech spolupráce pro následující roky, jsou jimi "Posílení a 
propagace společného hospodářského prostoru ERDV" a "ERDV jako atraktivní region pro mladé a 
starší obyvatele". „S těmito tématy dáváme jasný směr obsahové činnosti Evropského regionu.  Naším 
cílem je přestat vnímat ERDV pouze jako nástroj pro vytváření sítě a krok za krokem z něj vybudovat 
rozsáhlou a dynamickou organizaci regionálního rozvoje“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro 
oblast regionálního rozvoje, člen Presidia ERDV. 

12. 5. 2017 

Náměstek	hejtmana	Olomouckého	kraje	Pavel	Šoltys	přijal	delegaci	z	čínské	
provincie	Fujian	
V pátek 12. května navštívila hejtmanství delegace z partnerské provincie Fujian vedená panem Yang 
Genshengem, místopředsedou Výboru provincie Čínského lidového politického poradního 
shromáždění. To v Číně funguje jako nevládní poradní orgán, jehož úkolem je sjednocovat všechny 
čínské národnostní menšiny, politické strany, lidové organizace a zástupce Hongkongu a Macaa. 

S náměstkem hejtmana Pavlem Šoltysem jednali o možnostech dalšího rozvoje vztahů mezi 
Olomouckým krajem a provincií Fujian. „Našim hostům jsem krátce představil Olomoucký kraj a 
seznámil je s oblastmi, v nichž by se spolupráce obou regionů mohla posílit. Mezi tyto oblasti patří 
mimo jiné i turistický ruch a sport,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Šoltys. 

Olomoucký kraj dlouhodobě spolupracuje s celkem deseti partnerskými regiony. Spolupráce s 
čínskými provinciemi Yunnan a Fujian byla navázána v roce 2014. 
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12. 5. 2017 

Praha	se	inspiruje	v	Kodani	–	magistrála	propojí	lidi	ve	městě		
Kodaň je považována za město s bohatými zkušenostmi v oblasti kultivace veřejného prostoru a 
podpory bezmotorové dopravy. V rámci své pracovní cesty čerpala delegace v čele s Petrou Kolínskou, 
náměstkyní primátorky hl. m. Prahy, inspiraci pro zástavbu velkých rozvojových ploch. Jeden den byl 
věnován konzultacím k proměně magistrály na plnohodnotnou městskou třídu. 

Pracovní cesta české delegace vznikla na základě spolupráce s Gehl architects na revitalizaci pražské 
magistrály. Mezinárodní zkušenosti dánských architektů mají Praze pomoci realizovat úpravy jedné z 
nejvytíženějších komunikací v Praze. "Účastníci české delegace se shodli se zástupci kanceláře Jana 
Gehla na tom, že cílem revitalizace je udělat z magistrály komunikaci, která město a lidi v ní spojuje, 
nikoli rozděluje," uvedla Petra Kolínská. 

Finální návrh představí studio Jana Gehla radě hlavního města na konci června.  „Více než na 
technická řešení je důležité zaměřit se na komunikaci se všemi, koho se magistrála dotýká. Aby každý 
věděl, proč chceme okolí magistrály proměnit, kdy to chceme udělat a jaké nástroje k tomu chceme 
využít," dodala Petra Kolínská. 

Praha podepsala smlouvu s dánskou kanceláří Gehl Architects v říjnu 2016. Jejím úkolem je 
navrhnout, jak by se mohla proměnit pražská Severojižní magistrála. Ta byla postavena v 70. letech, 
jako hlavní silniční tah středem města a zásadně ovlivňuje centrum Prahy. Denně po ní projede přes 
100 000 automobilů. Zároveň se v její blízkosti nachází významné kulturní budovy a veřejné instituce. 
V rámci projektu Gehlův tým provádí podrobné průzkumy potřeb a očekávání lidí, kteří užívají 
magistrálu a přilehlá veřejná prostranství. Projekt se zaměřuje na to, aby magistrála byla přívětivějším 
a přístupnějším místem. 

Cestu do Kodaně připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten je hlavním 
koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy 
města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. 

12. 5. 2017 

V	Etiopii	se	mladí	nezaměstnaní	učí	řemeslu	díky	České	rozvojové	agentuře	
Nezaměstnanost mladých lidí je jednou z hlavních překážek ekonomického rozvoje. To platí všude ve 
světě a zvláště v Etiopii, kde je okolo 30 % mladých bez práce. Patří mezi ně často ženy, mladí bez 
ukončeného vzdělání nebo mládež s postižením. Česká rozvojová agentura se snaží podporovat právě 
tyto skupiny lidí a poskytnout jim možnost uplatnění na trhu práce. V současnosti v Etiopii financuje 
projekt „Zvýšení zaměstnanosti mladých žen a mužů v kožedělném sektoru prostřednictvím 
zkvalitnění odborného vzdělávání a podpory podnikání“, který funguje ve dvou městech Soddo a Dilla 
na jihu Etiopie a implementuje jej Člověk v tísni o.p.s. 

Mladí nezaměstnaní z těchto dvou měst se mohou v rámci projektu zapsat na krátkodobý nebo 
standardní kurz na zdejších polytechnických školách, který jim poskytne základní vzdělání a znalosti o 
kožedělném průmyslu. Tyto učňovské kurzy je také naučí, jak správně vyrábět kožené výrobky. 
Absolventi tak budou umět zhotovovat například pásky, peněženky, kabelky, obuv a další věci z kůže. 
Po ukončení kurzu dostanou jeho účastníci navíc šanci založit si svůj mikropodnik s dalšími absolventy 
za zvýhodněných podmínek. 

Zájemci mohou využít na pět let vládou podporované prostory pro svou společnost, kde např. nemusejí 
platit standardní nájem, nebo se jim dostane jiného zvýhodnění. Dále mohou dosáhnout na 
mikrofinance tímto projektem garantovaného fondu, který je sjednán s bankovní institucí. Jedním z 
předpokladů je uspoření alespoň 10 % celkové vyžadované částky. Za půjčku si na základě svého 
byznys plánu nakoupí materiál a stroje na zpracování kůže. 
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První mikropodnik, tzv. micro small enterprise (MSE), byl ve městě Soddo již založen a úspěšně 
funguje. V tuto chvíli, po měsíčním fungování, je již jisté, že vyrábí kvalitní výrobky, které jsou schopny 
obstát v konkurenčním prostředí a o které je zájem. Mladí lidé tak budou schopni brzy svou půjčku u 
banky splatit, dále svoji firmu rozvíjet a zajistit sobě a svým rodinám důstojnou obživu. 

15. 5. 2017 

Slováci	a	Ukrajinci	oslavili	Den	přátelství	v	Pardubickém	kraji	
Na hraničním přechodu Ubľa – Malyj Bereznyj se v sobotu 13. května uskutečnil tradiční Den 
přátelství mezi Prešovským a Košickým samosprávným krajem na slovenské straně a Zakarpatskou 
oblastí na ukrajinské straně. Vzhledem k tomu, že se jedná o oslavy dvou partnerských regionů 
Pardubického kraje, zúčastnil se akce také hejtman Martin Netolický, který se zástupci obou 
partnerských regionů hovořil také o pokračování dlouholeté spolupráce a přípravě dalších projektů 
především na ukrajinské straně. Součástí akce, která každý rok mění místo konání mezi hraničním 
přechodem Ubľa – Malyj Bereznyj a přechodem Vyšné Nemecké – Užhorod, byl bohatý kulturní a 
folklorní program, při kterém se kromě samotných regionů prezentují také jednotlivá města a 
turistické oblasti. 

„Spolupráce s Prešovským samosprávným krajem byla zahájena již před třinácti lety a před čtyřmi lety 
jsme začali spolupracovat se Zakarpatskou oblastí. Za tuto dobu jsme realizovali řadu projektů v 
oblasti školství nebo sociálních služeb. Prvním projektem byla rekonstrukce školy v Koločavě, následně 
jsme dokončili projekty v obcích Packaňovo, Simerky a Lintsi. Jsem přesvědčený, že je naší morální 
povinností Zakarpatí pomáhat, protože na řadě míst je vidět, že pomoc skutečně potřebují. Finanční 
částka, kterou Zakarpatí poskytujeme, je pro tuto oblast velmi významná a pro nás představuje 
minimální zátěž. Věřím proto, že spolupráce bude pokračovat. Rádi bychom proto chtěli nové 
zastupitelstvo v nejbližší době seznámit se situací na Zakarpatí, jelikož žádné fotografie nejsou schopné 
osobní zkušenost nahradit,“ sdělil hejtman Netolický.  

V případě Prešovského kraje se kromě výměny na úrovni kultury, sportu, ale také dalších oblastí 
zaměřovala spolupráce na pomoc při nejrůznějších živelních katastrofách. „Bylo pro nás vždy 
samozřejmostí, když byl Prešovský kraj postižen povodněmi či jinými přírodními katastrofami, že na 
zmírnění jejich následků vyčleníme v rámci našeho rozpočtu potřebné finance,“ uvedl hejtman 
Netolický. V roce 2004 poskytl Pardubický kraj zásilku desinfekčních a úklidových prostředků v 
hodnotě na zmírnění následků povodní, které Prešovský samosprávný kraj zasáhly v červenci téhož 
roku. Další velké povodně zasáhly oblast v květnu a červnu 2010. „V tomto případě jsme přispěli 
částkou 500 tisíc korun,“ sdělil hejtman Netolický. Posledním společným projektem obou krajů byla 
sanace havarijního stavu vozovky v obci Osturňa, kterou poničila povodeň v roce 2014. „Silnice v obci 
byla po povodni značně poškozena. Mimo jiné zde hrozil sesuv půdy a tím ohrožení některých domů v 
obci, která je vyhlášena rezervací lidové architektury. Proto jsme nabídli pomoc ve výši jednoho 
milionu korun,“ dodal Martin Netolický. 

15. 5. 2017 

Ve	Waldmünchenu	byla	podepsána	dohoda	o	spolupráci	s	Plzeňským	
krajem	v	rámci	protipožární	ochrany	
V bavorském Waldmünchenu byla v pondělí 15. května 2017 podepsána Dohoda o poskytnutí pomoci a 
o spolupráci v rámci protipožární ochrany, která je dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti obyvatel na 
obou stranách hranice. Slavnostního podpisu se zúčastnil hejtman Josef Bernard a zemský rada okresu 
Cham a předseda krajského zemského sněmu Horní Falce Franz Löffler. 

„V oblasti spolupráce s Bavory se dostáváme do jiné dimenze, překonali jsme legislativní, 
administrativní a ekonomické překážky. Obyvatelé v blízkosti hranic s Bavorskem se mohou cítit o 
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poznání bezpečněji. Při mimořádných událostech, nehodách a požárech budou v součinnosti zasahovat 
hasiči z obou stran hranice," uvedl hejtman Josef Bernard. 

Dokument byl připravován několik let. Je zaměřen především na případy, kdy požár nelze zdolat 
nasazením vlastních sil a prostředků a jiné síly a prostředky nejsou včas k dispozici, nebo existuje 
reálné nebezpečí rozšíření požáru na území sousedního státu. Dále se jedná o případy, kdy žádající 
strana nutně potřebuje ke zdolávání požárů nebo k technické pomoci speciální techniku, kterou nemá 
k dispozici. 

„Velmi mě těší, že se čeští a němečtí hasiči jednoznačně shodli na spolupráci. Mým přáním je abychom 
i přes společnou dohodu měli co nejméně výjezdů k vážným případům. Pokud už k nim dojde, ta aby 
vše proběhlo na vysoké profesionální úrovni," řekl ve svém projevu Franz Löffler, zemský rada okresu 
Cham a předseda krajského zemského sněmu Horní Falce. 

Dohodu o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Plzeňským krajem, 
Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a městy Waldmünchen, Furth im Wald a Markt 
Eschlkam, Neukirchen b. Hl. Blut a Lam, dále obcemi Tiefenbach, Treffelstein, Gleißenberg, 
Arnschwang, Arrach a Lohberg a okresem Cham schválila koncem ledna Rada Plzeňského kraje a poté 
i zastupitelstvo. 

Slavnostní podpisu se zúčastnili také ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
František Pavlas, starosta města Cham Markus Ackermann, vrchní požární rada okresu Cham Michael 
Stahl a další hosté. 

16. 5. 2017 

Hejtman	Jihomoravského	kraje	přijal	velvyslance	Ruské	federace	
Velvyslance Ruské federace v ČR Alexandra Vladimiroviče Zmejevského přijal v pondělí 16. května 
2017 u příležitosti jeho návštěvy Jihomoravského kraje hejtman Bohumil Šimek. 

Tématem jednání v sídle Jihomoravského kraje byl zejména rozvoj spolupráce s ruskými partnerskými 
regiony a posílení spolupráce v oblasti kultury a sportu. Hejtman Šimek vyzdvihl průmyslový a 
vědecký potenciál Jihomoravského kraje, možnosti turismu v regionu i potenciál rozvoje turismu mezi 
jižní Moravou a Leningradskou oblastí a Republikou Tatarstán. Diskuse se týkala také možnosti 
obnovení přímé letecké linky Brno – Moskva nebo podpory výměnných pobytů žáků základních škol a 
studentů středních škol. 

16. 5. 2017 

Delegace	ze	Sverdlovské	oblasti	na	návštěvě	Plzeňského	kraje	
Zástupci z partnerského regionu Plzeňského kraje – Sverdlovské oblasti jsou od 16. do 18. května na 
návštěvě Plzeňského kraje. První den zahájili na zámku Zbiroh a odpoledne se setkali s hejtmanem 
Josefem Bernardem. 

Delegaci vede předsedkyně Výboru pro politiku mládeže, rozvoj tělesné kultury, sportu a cestovního 
ruchu Zákonodárného shromáždění Jelena Čečunová, která se spolu s dalšími třemi kolegy a za 
doprovodu konzula Ruské federace v Karlových Varech Michalem Nikolajevičem Ledeněvem setkala s 
hejtmanem Josefem Bernardem. 

Hejtman v úvodu setkání představil Plzeňský kraj a zmínil oblasti, které kraj zajišťuje. Sverdlovskou 
oblast představila paní Jelena Čečunová, která zdůraznila vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností 
mezi oběma regiony a také uvedla, že je to na den přesně devět let od doby, kdy bylo podepsáno 
memorandum mezi Plzeňským krajem a Sverdlovskou oblastí. 
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Sverdlovská oblast je stejně jako Plzeňský kraj průmyslovým regionem, kde je významná výroba strojů 
a metalurgie. Sverdlovsk je v oblasti maloobchodu i velkoobchodu pátou nejrozvinutější zemí Ruska. 
Kromě dalších odvětví je ve Sverdlovsku podporováno zemědělství, ve kterém mají velmi dobré 
výsledky. Produkují zde velmi kvalitní mléko a vejce a důraz je kladen na podporu malých zemědělců a 
farem. Novinkou je zde výstavba obřích skleníků na pěstování zeleniny, které by po dokončení měly 
produkcí pokrýt polovinu spotřeby zeleniny v regionu. 

Kromě výše uvedených témat se hovořilo o cestovním ruchu, který má v gesci Jelena Čečunová. 
Hejtmana pozvala předsedkyně výboru k návštěvě regionu a také vyzvala ke spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu. „Ruští turisté jezdí hojně a rádi do České republiky a do Plzeňského kraje, byla bych 
ráda, kdyby také čeští turisté našli cestu do Sverdlovska," uvedla. 

Delegaci čeká v úterý večer společná večeře se členy a rady a v následujících dnech další jednání na 
téma školství a životní prostředí. 

16. 5. 2017 

Business	Symposium	Plzeňského	kraje	a	provincie	Zhejiang	
Na krajském úřadě proběhlo 16. května 2017 Business Symposium Plzeňského kraje a provincie 
Zhejiang. Symposium zahájil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, zástupce generálního 
ředitele Odboru obchodu provincie Zhejiang Zhang Qianjiang a předseda Asociace hospodářských 
komor Jihozápad Miloslav Zeman. 

Hlavními body symposia bylo představení projektu česko-čínského industriálního parku ředitelem 
správního výboru Ekonomické rozvojové zóny Cixi Mao Mengjun a seznámení s investičním 
prostředím Plzeňského kraje, které provedl ředitel regionální kanceláře CzechInvestu Milan 
Kavka.Poté následoval slavnostní podpis smlouvy a B2B setkání podnikatelů. 

17. 5. 2017 

Na	letišti	ve	Středočeském	kraji	se	začali	cvičit	piloti	čínské	letecké	
společnosti	Sichuan	Airlines		
Prvních 14 pilotů čínské letecké společnosti Sichuan Airlines se začalo školit na Letišti Benešov v 
letecké škole F AIR. Kontrakt pomáhala dojednat delegace Středočeského kraje pod vedením 
hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) při březnové návštěvě Číny. 

Letiště Benešov patří Středočeskému kraji a je jediným mezinárodním letištěm ve středních Čechách. 
Jak výcvik čínských pilotů probíhá, se přijela hejtmanka podívat 17. května. „Pro Středočeský kraj je 
spolupráce letecké školy F AIR a společnosti Sichuan Airlines velkým přínosem, zejména pro rozvoj 
cestovního ruchu, pro propagaci kraje i při snižování nezaměstnanosti a rozvoji infrastruktury a 
ochodu v obcích a městech kolem letiště. Jsem ráda, že už i v Číně pochopili, že v Čechách máme 
výborné školy. Podporujeme tuto spolupráci,“ řekla Jaroslava Pokorná Jermanová po návštěvě letiště. 

Letecká škola F AIR navíc 15. května uzavřela v Pekingu se Sichuan Airlines smlouvu o strategickém 
partnerství. V příštím roce tak naroste počet čínských pilotů cvičených v ČR na 80. Společnost F AIR 
získala certifikaci pro školení čínských pilotů jako druhá v Evropě.  

21. 5. 2017 

Ústecký	kraj	bude	spolupracovat	na	rozvoji	cestovního	ruchu	a	podnikání	s	
ruskou	oblastí	Vladimir	
Delegace Ústeckého kraje přijala pozvání a navštívila Vladimirskou oblast v Rusku. Hlavním bodem 
programu návštěvy byl podpis společného memoranda o spolupráci, které bylo připravováno několik 
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měsíců. V rámci návštěvy hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a radní pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch Zdeněk Matouš zavítali také na vladimirské ekonomické fórum a prezentaci místních 
firem. Během představení hlavních aspektů spolupráce hejtman prezentoval blíže krajský turistický 
projekt Bránu do Čech či konkrétní turistická místa jako teplické lázně a mostecký autodrom. Delegace 
se také setkala s vedením okresu a města Kyrzač, které je partnerem města Rumburk.  

22. 5. 2017 

Dva	honorární	konzulové	zamířili	do	Jihomoravského	kraje	
Na jih Moravy zamířili v pondělí 22. května 2017 hned dva honorární konzulové. V prostorách 
brněnského sídla krajského úřadu přijal hejtman Bohumil Šimek nejprve honorárního konzula 
Slovenské republiky Jaroslava Weigla, aby se následně setkal také s honorárním konzulem České 
republiky v Miláně Giorgiem Alettim. 

Zatímco v případě Jaroslava Weigla šlo především o představení slovenského honorárního konzula 
jihomoravskému hejtmanovi, s Giorgiem Alettim Bohumil Šimek projednával možnosti obnovení 
partnerství kraje s regionem Lombardie a konkrétní možnosti zejména ekonomické spolupráce. 

22. 5. 2017 

Jihomoravský	kraj	jednal	s	čínským	investorem	
Podpisem nového Memoranda o dalším společném postupu v projektu lázeňského centra Thermal 
Pasohlávky v rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice (ČLR) uzavřeli 
zástupci Jihomoravského kraje další přípravnou etapu projektu. 

Za Jihomoravský kraj se oficiální návštěvy zúčastnili náměstci hejtmana Taťána Malá, Roman Hanák a 
člen představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim. Projekt lázeňského centra 
Thermal Pasohlávky je jedním z hlavních investičních projektů na teritoriu Jihomoravského kraje pro 
další období. Čínský investor bude investovat 1,6 miliardy korun na stavbu celého lázeňského resortu. 
“Cílem tohoto projektu je vytvoření výjimečné rekreační oblasti v našem kraji, která vytvoří atraktivní 
místo pro návštěvníky nejen z naší republiky, ale také ze zahraničí a přinese tak nová pracovní místa, 
příjmy do rozpočtu kraje a zatraktivní náš region,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá. 

Cílem návštěvy ČLR nebyl pouze podpis výše zmíněného memoranda, ale také prezentace kraje na 
Ekonomickém a vědecko-technickém fóru „Big Data“ ve městě Langfang. „Měli jsme možnost navštívit 
dva fungující projekty partnerské společnosti ve městech Langfang a Chinquando. Setkali jsme se také 
s předními představiteli provincie Hebei, se kterými jsme hovořili o rozšíření naší vzájemné spolupráce 
v oblasti vědy a výzkumu, zemědělství a potravinářství ve městě Tienjin. Se zástupkyní primátora 
města Langfang jsme jednali o partnerství a spolupráci města s městem Brnem,“ uvedla dále 
náměstkyně Malá. 

„Se zástupci společnosti RiseSun Healthcare & Tourism Investment Co Ltd. jsme v průběhu tří dnů 
navštívili dva z jejich fungujících projektů a mohu potvrdit, že oba projekty jsou provozovány na velmi 
dobré a profesionální úrovni. Zároveň jsme jednali o etapách a částech projektu, kapacitách 
jednotlivých funkčních jednotek a o následných krocích, které je nezbytné udělat pro dokončení 
přípravné fáze a zahájení realizace,“ uvedla Taťána Malá. 

Představitelé kraje navštívili také Farmu čínsko-československého přátelství. „Pomoc tehdy ještě 
Československé republiky Čínské lidové republice z roku 1956 dává dobrý historický základ pro 
současnou spolupráci. Z farmy založené v mnohasetkilometrové pustině se během šedesáti let 
existence stalo město o 70 000 obyvatelích. Během několika jednání se zástupci města i provincie byla 
dohodnuta spolupráce v oblasti zemědělství, potravinářství a především vinařství,“ dodala náměstkyně 
Malá. 
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Poslední zastávkou čínské mise bylo město Tianjin, kde bylo tématem jednání jak obchodní 
spolupráce, tak i možnost navázání partnerství s Jihomoravským krajem nebo městem Brnem. Na 
návštěvu představitelů kraje v ČLR naváže setkání s jihomoravskými podnikateli a jejich informování o 
dosažených dohodách a nabídkách na dalších obchodních aktivitách Jihomoravského kraje v provincii 
Hebei. „Jsem moc ráda, že cesta nebyla pouze nutnou diplomatickou povinností, ale hlavně velmi 
efektivní pracovní návštěvou, a že budeme moci podnikatelům v našem kraji nabídnout nové 
příležitosti,“ uzavřela komentář k návštěvě ČLR náměstkyně hejtmana Taťána Malá. 

22. 5. 2017 

Česká	rozvojová	agentura	podepsala	memorandum	o	spolupráci	s	EBRD	
Dne 18. května 2017 podepsal ředitel České rozvojové agentury Michal Kaplan v Londýně 
memorandum s EBRD k nově připravovanému fondu „Czech-EBRD Business Development ODA 
Fund“. Smyslem spolupráce je zvýšit návaznost a zapojení českých subjektů v rámci mezinárodních 
finančních nástrojů. 

Konkrétně ČRA na EBRD převede správu části prostředků na studie proveditelnosti (dosud součást 
programu B2B). Zapojení EBRD zajistí nejen kvalitu studií a důkladnou identifikaci, ale především 
zaručí návazné financování konkrétních projektů z prostředků EBRD. 

Podpis samotné smlouvy a seminář pro potenciální dodavatele je plánován na druhou polovinu června 
v Praze. 

22. 5. 2017 

Ředitel	ČRA	podepsal	memoranda	o	porozumění	s	příjemci	a	partnery	
projektů	v	Gruzii	
Ředitel ČRA Michal Kaplan při své květnové služební cestě do Gruzie podepsal 5 memorand o 
porozumění s příjemci projektů, které zajistí především ulehčení administrativní zátěže a zproštění 
dovozního cla a DPH subjektům, které se na projektech podílejí. Memorandum The cooperation in 
development of mountain areas – Tusheti Protected Areas, bylo navíc uzavřeno také s německou 
rozvojovou agenturou GIZ. Jedná se o historicky první memorandum uzavřené s touto agenturou s 
globálním významem, které se v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) podařilo vyjednat. 

Seznam všech uzavřených memorand: 

The cooperation in development of mountain areas –Tusheti Protected Areas 

Založení regionálního centra pro rozvoj včelařství 

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II 

Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění 

Podpora lesnického vzdělání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou 
univerzitu Gruzie 

Podepsání memoranda – Založení regionálního centra pro rozvoj včelařství 

Ředitel ČRA Michal Kaplan podepsal v Gruzie celkem 5 memorand. Jedno z nich i s primátorem města 
Tbilisi Davidem Narmaniou. Toto memorandum o porozumění definuje parametry včelařského 
projektu, který ČR v rámci rozvojové pomoci v Gruzii bude financovat. Magistrát města Tbilisi pro 
projekt věnuje pozemek, kde ČR postaví včelařské středisko a zajistí školení českými včelařskými 
experty. 
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S ministrem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie Davidem Sergejenkem byl podepsán dodatek 
prodlužující platnost memoranda o porozumění z roku 2015 o další 3 roky. Memorandum Podpora 
prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění definuje rozvojové projekty ČR v 
Gruzii v oblasti lékařské péče. ČR v rámci těchto projektů postaví nové onkologické centrum ve městě 
Zugdidi a dodá vybavení do tbiliské nemocnice Ianishvili pro léčbu leukémie dětí. 

Podepsání memoranda – The cooperation in development of mountain areas 

Se zástupci samosprávy okresu Achmeta, místním Úřadem pro chráněná území a zástupci německé 
rozvojové agentury GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) bylo podepsáno 
memorandum – The cooperation in development of mountain areas – Tusheti Protected Areas, o bližší 
spolupráci při rozvoji této oblasti. V historii ZRS ČR se jedná o první memorandum uzavřené s touto 
agenturou s globálním významem. 

Účelem projektových memorand je vedle deklarace dobré vůle ke spolupráci především splnění 
výchozí podmínky pro administrativní procedury zprošťování dovozního cla a DPH. Každá z těchto 
procedur se často váže na několik nákladů jednoho projektu a tím představuje dodatečnou 
administrativní zátěž pro zastupitelský úřad ČR v Gruzii, ČRA, Celní správu Gruzie, realizátory i 
příjemce projektu. 

Podepsání memoranda – Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II 

Standardní rámec pro zprošťování DPH, ale i například rezidenční status realizátorů a další aspekty 
implementace projektů na území Gruzie určuje rámcová dohoda o rozvojové spolupráci, kterou však 
česká strana nemá s gruzínskou stranou zatím sjednanou. Sjednání dohody podpořili hlavní realizátoři 
projektů ZRS ČR v Gruzii na setkání s ředitelem ČRA. 

 23. 5. 2017 

Hejtman	Vysočiny	Jiří	Běhounek	se	setkal	s	britskou	velvyslankyní	Jan	
Thompson	
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes krátce v sídle kraje v Jihlavě setkal s britskou 
velvyslankyní Jan Thompson. Ta se vedle turistického ruchu na Vysočině a možností spolupráce v této 
oblasti zajímala také o připravovanou dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, podporu technického 
vzdělávání nebo kulturní dění v regionu. Na začátek společného setkání vyjádřil hejtman Běhounek 
účast, solidaritu a podporu obyvatelům Spojeného království v souvislosti s pondělním teroristickým 
útokem v Manchesteru. 

„S paní velvyslankyní jsme se shodli, že ani odchod Velké Británie z Evropské unie nenaruší dosavadní 
přátelské vztahy a nadále budeme hledat možnosti vzájemné spolupráce ať už v oblasti cestovního 
ruchu, kultury nebo obchodu,“ uvedl po setkání hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který 
velvyslankyni Jan Thompson adresoval pozvání na Vysočinu na podzimní Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů v Jihlavě. 

Paní Jan Thompson nastoupila na britské Ministerstvo zahraničních věcí v roce 1990. Předtím dva 
roky pracovala v televizní stanici BBC. 

Její zahraniční působení zahrnuje mise v Německu (1992 – 1994) nebo v Radě bezpečnosti OSN v New 
Yorku (1997 – 2000). V době válečného konfliktu na Balkáně vedla oddělení odpovědné za tuto 
problematiku. V letech 2002 – 2005 stanula v čele britského monitorovacího týmu v Afghánistánu. Po 
záplavách tsunami v Asii odjela Jan Thompson do Thajska, kde pomáhala Britům v postižených 
oblastech. Byla rovněž vyjednavačkou Velké Británie v oblasti změny klimatu. V roce 2011 vedla 
speciální sekci, která na ministerstvu zahraničí vznikla v době konfliktu v Libyi. 
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Velvyslankyní Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice je od roku 2013. 
Velvyslankyně reprezentuje Její Veličenstvo královnu a vládu Spojeného království.  

Jan Thompson je svobodná, ráda chodí po horách (zdolala Kilimandžáro a podívala se i do základního 
tábora Mount Everestu), další její zálibou je divadlo (sama hraje) a je i velkou sportovní fanynkou. V 
současné době se věnuje studiu češtiny. Jan Thompson je důstojnice Řádu britského impéria (OBE). 

23. 5. 2017 

Čínské	ženy	se	zajímaly	o	rodinnou	a	seniorskou	politiku	Kraje	Vysočina	
V tomto týdnu navštívila Českou republiku delegace čínských žen. Návštěva Všečínské federace žen v 
čele s její místopředsedkyní Tan Lin odstartovala včera na Vysočině. Stalo se tak ve spolupráci s 
Českým svazem žen. Delegaci doprovázeli členky ženské organizace, zástupci Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a také náměstek ministra pro lidská práva a legislativu a bývalý krajský radní Petr Krčál. 
„Řešili jsme rodinnou politiku, otázku rovných příležitostí, péči o staré a nemocné lidi. Populace stárne 
nejen u nás, ale také v Číně. Stejně tak se obě země potýkají s nízkou porodností,“ uvedla vedoucí 
odboru sociálních věcí krajského úřadu Věra Švarcová. 

Program včerejšího dne zahrnoval zastávku v Havlíčkově Brodě. Zde delegace navštívila krajské 
středisko Českého svazu žen, poté byla na havlíčkobrodské radnici. Došlo také na prohlídku Family 
Pointu, který v Havlíčkově Brodě úspěšně funguje od roku 2013. Na provoz místa přátelskému rodině 
přispívá jak město, tak Kraj Vysočina. Odpoledne pak delegace zavítala do Domova Ždírec, kde se 
seznámila s péčí o staré a nemocné lidi. „Evropský sociální systém a jeho pojetí je pro nás inspirací. Na 
druhou stranu příliš rozdílů mezi naším a vaším přístupem nenajdeme. Čínský sociální systém rovněž 
zohledňuje péči o rodinu a starší generaci,“ poznamenala místopředsedkyně Všečínské federace žen 
Tan Lin.  

Všečínská federace žen sdružuje více jak 6,7 milionu členek. Reprezentuje a chrání zájmy žen a 
podporuje rovnost mezi muži a ženami. 

23. 5. 2017 

V	Jihoafrické	republice	nabídli	představitelé	Jihomoravského	kraje	
zkušenosti	ve	sféře	sociálních	služeb	i	dopravy	
Náměstek hejtmana Marek Šlapal a předseda Výboru pro dopravu a územní plánování krajského 
zastupitelstva Jan Nečas se jako zástupci Jihomoravského kraje v těchto dnech (18. – 26. května 2017) 
účastní společně s představiteli Mendelovy univerzity a reprezentanty podnikatelů z oblasti vinařství 
návštěvy Jihoafrické republiky, konkrétně regionu Western Cape. 

V prvních dnech jednali se zástupci místní samosprávy a navštívili centrum volnočasových aktivit pro 
děti a mládež ve městě McGregor. Další jednání s místní samosprávou proběhlo ve městě Robertson a 
bylo spojeno s návštěvou přípravného bydlení pro obyvatele, kteří se postupně integrují mezi 
ekonomicky aktivní část společnosti. 

„V Jihoafrické republice je náročnost terénních a preventivních sociálních služeb mnohem větší než u 
nás, ale zaměstnanci ji vykonávají se stejným odhodláním, jako v Jihomoravském kraji,“ uvedl 
náměstek hejtmana Marek Šlapal. „Jihomoravský kraj je připraven předávat zkušenosti nejen v oblasti 
sociální, ale máme také co nabídnout v oblasti organizace dopravy, která v Jihoafrické republice 
prakticky neexistuje,“ doplnil Jan Nečas. 
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23. 5. 2017 

Regionální	hospodářská	komora	v	Jihomoravském	kraji	hostila	seminář	o	
exportních	příležitostech	v	USA	
V prostorách brněnského sídla Regionální hospodářské komory se v úterý 23. května 2017 uskutečnil 
seminář „USA – exportní příležitosti pro české firmy“. Účastníky semináře za Jihomoravský kraj 
pozdravil radní Petr Hýbler a informoval je mimo jiné o úzkých kontaktech Jihomoravského kraje s 
americkým státem Georgia a jeho hlavním městem Atlantou. 

Prvotní komunikace a následná spolupráce Jihomoravského kraje se státem Georgia v USA byla 
zahájena v roce 2005, a to díky Honorárnímu generálnímu konzulátu v Atlantě. „Od této doby se 
uskutečňují pravidelné aktivity směrem k tomuto teritoriu, a to jak na poli zmíněného businessu, tak i 
v oblasti kultury, vědy, diplomacie a politiky. Do těchto aktivit zapojujeme soukromé firmy, univerzity, 
státní instituce, ale nově i jihomoravské vinaře,“ konstatoval radní Hýbler. Jak následně dodal, 
Jihomoravský kraj organizuje zejména obchodní návštěvy se státem Georgia - například v roce 2016 se 
uskutečnila rozsáhlá mise do Atlanty. Záměrem kraje je podporovat konkrétní firmy z jižní Moravy na 
americkém teritoriu, lákat ty americké do Brna, ve spolupráci s hospodářskou komorou minimálně 
jednou za rok organizovat misi do a ze státu Georgia, úzce komunikovat s Velvyslanectvím ČR ve 
Washingtonu a USA v Praze a v neposlední řadě vyvíjet postupné kroky k tomu, aby Jihomoravský kraj 
v roce 2018 podepsal s americkými partnery memorandum či dohodu o spolupráci. 

23. 5. 2017 

Francie	má	zájem	na	rozvoji	železniční	dopravy	v	Pardubickém	kraji	
Nový francouzský velvyslanec v České republice Roland Galharague navštívil Pardubický kraj. Na závěr 
své návštěvy v krajském městě se setkal s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro sociální 
služby Pavlem Šotolou. Tématem diskuse byly především oblasti dopravy a sociálních služeb, ale také 
stávající spolupráce s francouzským regionem Centre, investice francouzských společností v regionu či 
nastavení evropských fondů. 

„V regionu působí celá řada společností s francouzským kapitálem, které zaměstnávají tisíce lidí, a jsou 
z našeho pohledu velmi důležitým partnerem. Pro francouzskou stranu je velmi zajímavá železniční 
infrastruktura a rozvoj železniční dopravy obecně. Proto také ambasáda intenzivně pracuje na 
pronikání francouzských technologií a investic do této oblasti,“ uvedl hejtman Netolický, který se na 
pozvání francouzské ambasády zúčastní jednoho z připravovaných jednání.   

Velvyslanec Galharague se zajímal také o čerpání evropských fondů a jejich nastavení. „Východní a 
západní země Unie mají zcela rozdílné potřeby. Východ musí řešit především modernizaci dopravní 
infrastruktury, zatímco starší členské státy již mohou přemýšlet jiným způsobem. Dlouhodobě se u nás 
hovoří například o nasazování rychlovlaků, které jsou ve Francii mnoho let nedílnou součástí přepravy. 
Stav českých železnic však jejich nasazení ještě dlouhou dobu nebude umožňovat. Právě na tento 
problém bychom se měli zaměřit nejprve,“ sdělil například hejtman Netolický. 

„Spolupráce s regionem Centre je dlouhodobá a velmi intenzivní. V současné době ji prohlubujeme 
především v oblasti sociálních služeb, protože Francie je pro nás velkým vzorem a snažíme se následně 
dobrou praxi zahrnout při přípravě našich záměrů. Jedná se například o oblast sociálního podnikání, 
systém náhradní rodinné péče, ale také transformaci sociálních služeb do rodinných forem bydlení a 
opouštění ústavních forem péče,“ uvedl radní Pavel Šotola a zmínil také praktické stáže zaměstnanců 
krajského úřadu přímo v regionu Centre. 
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24. 5. 2017 

Delegace	Jihomoravského	kraje	jednala	v	bavorském	regionu	Střední	
Franky	
Úřad Středních Frank v Ansbachu, Zemědělské centrum v Triesdorfu nebo Vzdělávací centrum pro 
mladé lidi s postižením sluchu a zraku v Norimberku – to bylo jen několik zastávek delegace 
Jihomoravského kraje při její nedávné (23. – 24. května 2017) návštěvě v bavorském regionu Střední 
Franky. 

Delegace pod vedením jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka se hned v první den návštěvy 
setkala s prezidentem krajského sněmu Richardem Bartschem a jeho zástupkyní Christou Naaß, s 
nimiž vedení kraje projednalo možnosti spolupráce obou regionů a blížící se návštěvu německé 
delegace na jihu Moravy při příležitosti festivalu Ignis Brunensis. V průběhu středečního programu se 
k delegaci připojil také generální konzul v Mnichově Milan Čoupek. 

Střední Franky jsou jeden ze sedmi vládních obvodů Svobodného státu Bavorska v Německu. Jako 
druhý nejmenší kraj v Bavorsku patří ale Střední Franky se svými asi 1,8 milióny obyvatel k těm 
nejhustěji osídleným. Region Střední Franky oslovil Jihomoravský kraj s nabídkou spolupráce a 
navázání kontaktů v říjnu 2015. Doposud se uskutečnilo celkem šest vzájemných návštěv – ať už 
samotných představitelů obou regionů, tak například vedení vzdělávacího centra Triesdorf.  

25. 5. 2017 

Nový	izraelský	velvyslanec	na	návštěvě	Jihomoravského	kraje	
Nový velvyslanec státu Izrael v České republice Daniel Meron navštívil ve čtvrtek 25. května 2017 jižní 
Moravu. 

V brněnském sídle kraje ho přijal hejtman Bohumil Šimek. Tématem jednání, kterého se zúčastnil také 
náměstek hejtmana Jan Vitula, byla zejména spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Na té se 
podílejí velkou měrou instituce sídlící na jižní Moravě. Diskuse se rovněž týkala izraelských zkušeností 
s hospodaření s vodou a čištěním odpadních vod. 

26. 5. 2017 

Delegace	z	čínské	provincie	Anhui	navštívila	Ústecký	kraj	
Návštěva Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, setkání s vedením Ústeckého kraje, prohlídka 
hradu Střekov, ústeckého zdymadla i průmyslové zóny Triangle. To vše bylo na programu delegace 
čínské provincie Anhui, se kterou Ústecký kraj již několik let spolupracuje. Návštěvu provázel 
náměstek hejtmana Stanislav Rybák a krajský zastupitel a předseda komise pro zahraniční vztahy 
Jaroslav Horák. Delegace se také sešla s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Průmyslovou zónou 
Triangle návštěvu provedl první náměstek hejtmana Martin Klika. 

26. 5. 2017 

Srbové	zakládají	místní	akční	skupinu	po	vzoru	skupin	v	Ústeckém	kraji	
Ústecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Jižního Banátu na projektech rozvojové 
spolupráce. Cílem letošního projektu je správně nastavit a zahájit proces založení místní akční skupiny 
v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit 
kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. 

Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 navštívil pracovní tým Ústeckého kraje partnerský region Vršac v Jižním 
Banátu v Srbsku, kde se setkal se svými srbskými kolegy, aby společně zahájili projekt pod názvem 
Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how. Srbští partneři 
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chtějí získat zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny (MAS = LAG – Local Action Group) 
jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Kompletní pracovní skupina je složená z českých a 
srbských aktérů činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru tak, aby byl 
naplněn základní princip místního partnerství. 

Při své první návštěvě pracovní skupina jednala s aktéry o aktuálních rozvojových dokumentech 
regionu Vršac, byly představeny základní principy založení a vlastní činnost místní akční skupiny v 
České republice, celá pracovní skupina pak navštívila tři oblasti v regionu (Zlatá hora, Modré údolí a 
Sluneční horizont) a místní zemědělce, podnikatele, subjekty cestovního ruchu, kteří by se mohli stát 
potenciálními členy vznikající místní akční skupiny. V červnu proběhne studijní cesta srbských 
partnerů do Ústeckého kraje, kde bude připraven program s příklady dobré praxe v regionech MAS 
Český sever a MAS Sdružení Západní Krušnohoří. 

Místní akční skupina je zakládána jako společenství občanů, neziskového sektoru, firem a veřejné 
správy, které poté spolupracuje na rozvoji svého regionu a je aktivní při získávání finanční podpory z 
evropských i národních programů. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký 
kraj.  

26. 5. 2017 

Ruský	konzulát	má	zájem	na	prohloubení	spolupráce	s	Ústeckým	krajem	
Ve čtvrtek 25. května navštívil hejtmana Oldřicha Bubeníčka generální konzul Ruské federace v 
Karlových Varech Michail Ledeněv. Hejtman ho informoval o průběhu a výsledcích návštěvy krajské 
delegace ve Vladimirské oblasti v minulém týdnu. Byly rovněž projednány oblasti možné spolupráce v 
následujícím období. 

Oldřich Bubeníček pozval konzula na Podnikatelské fórum Ústeckého kraje, které se uskuteční 
počátkem června. Dále byl Michail Ledeněv informován o přípravě Energetického fóra Ústeckého 
kraje, které proběhne v září. Možnosti spolupráce otvírá i nedávno uzavřená smlouva kraje s 
Univerzitou J. E. Purkyně. Nabízí se též spolupráce v oblasti školství, kultury a na projektu Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje. Obsahem schůzky byla i příprava návštěvy ruského velvyslance v Ústeckém 
kraji. 

26. 5. 2017 

Karlovarský	kraj	navštívila	finská	velvyslankyně		
Velvyslankyně Finska Helena Tuuri zavítala na pracovní návštěvu do našeho regionu. Na krajském 
úřadě jí přijal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč. Během setkání, které 
se neslo v přátelském duchu, spolu hovořili o systému vzdělávání ve Finsku a České republice, o 
politice na národní a komunální úrovni nebo o blížících se volbách do poslanecké sněmovny. 

V úvodu setkání převzala velvyslankyně z rukou radního květinu a poděkovala za přijetí na krajském 
úřadě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o její první oficiální návštěvu v kraji, byla v krátkosti seznámena 
s jeho specifiky. Následně se řeč stočila k oblasti, kterou má radní na starosti, a sice ke školství.  „Ve 
Finsku je vzdělání základ všeho, a protože máme málo obyvatel, je důležité, aby kvalitní vzdělání dostal 
úplně každý. Naši učitelé vykonávají vysoce prestižní práci, za kterou jsou navíc velice dobře 
ohodnoceni,“ uvedla velvyslankyně Helena Tuuri. 

Radní velvyslankyni informoval o tom, že v České republice tomu tak není a že se to bohužel odráží i na 
kvalitě vzdělávání. Zároveň jí seznámil s problémy regionálního školství, které by mělo projít 
optimalizací tak, aby lépe reagovalo na potřeby trhu práce a demografický vývoj. „V současné době 
máme ve školách tisíc až tisíc dvě stě volných židlí. Jsou to místa, která byla v minulosti naprosto 
neracionálně vytvořena a bude muset dojít k jejich redukci,“ postěžoval si radní Jaroslav Bradáč. 
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Velvyslankyně se rovněž ptala na to, jaké má plány současné vedení Karlovarského kraje do budoucna. 
Radní připomněl, že práci vedení stěžuje neustále řešení problémů z minulosti. I přesto se však snaží 
podnikat veškeré kroky k tomu, aby se kraj dále rozvíjel a občanům se zde žilo lépe. Velvyslankyně se 
zajímala i o to, jaké jsou prognózy ohledně voleb do poslanecké sněmovny a jak si myslí, že dopadnou 
prezidentské volby. Radní se jako zkušený regionální politik podělil o své tipy a podotknul, že si myslí, 
že stoupnou preference stranám, které jsou zaměřeny proti imigrantům. 

26. 5. 2017 

Primátorka	hlavního	města	Prahy	se	setkala	s	prezidentem	Singapuru	
Pražská primátorka Adriana Krnáčová a další členové Rady hl. m. Prahy přivítali v Brožíkově sále 
Staroměstské radnice prezidenta Singapuru, pana Tonyho Tan Keng Yama s delegací. Primátorka 
mimo jiné předala panu prezidentovi jako dar symbolický klíč od městských bran. 

„Díky své strategické poloze mezinárodně významné obchodní křižovatky v sobě Singapur odedávna 
snoubil velmi rozmanité tradice Východu i Západu. Nejinak tomu kdysi bývalo i v případě Prahy. 
Kosmopolitní atmosféra a pestrá směsice architektonických stylů obou metropolí jsou toho dodnes 
živým důkazem. Singapuru se někdy také říká Lví město. Domnívám se, že tomu není proto, že by tam 
fakticky žilo tolik lvů, nýbrž proto, že typické atributy lva – jako je síla, houževnatost a srdnatost – jsou 
Singapurcům vlastní. Jak jinak by si totiž mohl člověk vysvětlit úctyhodný rozvoj, který Singapur v 
tolika ohledech v posledních dekádách zaznamenal. Skutečná síla lvů tkví ovšem rovněž v jejich 
rozvážnosti. I v tom spatřuji jistou podobnost se zdejší mentalitou. Ne náhodou figuruje ostatně lev i ve 
státním znaku naší republiky,“ uvedla při slavnostním ceremoniálu primátorka Adriana Krnáčová. 

29. 5. 2017 

Návštěva	velvyslankyně	Číny	v	Plzeňském	kraji	
Plzeňský kraj navštívila 29. května 2017 v rámci každoroční zdvořilostní návštěvy po krajích 
velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice J. E. Ma Keqing. Jednalo se o první setkání se 
současným hejtmanem Josefem Bernardem. 

Paní velvyslankyně poprvé přijela na setkání v doprovodu zástupců Hospodářské komory Nové 
hedvábné stezky (New Silk Road Chamber of Commerce) vedené jejím prezidentem Raffym Wangem. 
Delegace se zajímala o konkrétní možnosti, jak by se do spolupráce mohlo zapojit velvyslanectví, aby 
spolupráci usnadnilo. Hlavními tématy setkání byla vzájemná spolupráce na úrovni region – provincie,  
připomínky a podněty pro rozvoj spolupráce, tipy pro vylepšení dosavadní spolupráce, spolupráce v 
oblasti školství, zdravotnictví, cestovního ruchu a firmami. 

Kromě krajského úřadu navštívila delegace město Plzeň a Západočeskou univerzitu v Plzni. 

30. 5. 2017 

Hejtman	Zlínského	kraje	vedl	delegaci	jedenácti	podnikatelů	do	Ruska	
Navázání bližší obchodní spolupráce s ruskými partnery přinesla podnikatelská mise Zlínského kraje 
do Moskvy a Samarské oblasti. Misi pro 11 podnikatelů uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou a Kontaktním centrem pro východní trhy, jehož je zřizovatelem. Kraj v Rusku 
reprezentovali hejtman Jiří Čunek, jeho statutární náměstek Jiří Sukop a předseda výboru 
Zastupitelstva Zlínského kraje pro vnější vztahy Stanislav Blaha. Celého programu se účastnil i 
Vladimír Remek, velvyslanec České republiky v Rusku. 
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„Jednalo se o pokračování obchodních vztahů, které kraj má. Země jako Rusko, Čína a celkově asijské 
země obchodují jinak, než jsme zvyklí v Evropě. Vyžadují, aby součástí zájmu podnikatelů byla i 
politická reprezentace,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

Program pětidenní mise byl zaměřen zejména na obchod – jeho součástí byly sice i prezentace 
Zlínského kraje, jednání s delegacemi z Jaroslavské a Samarské oblasti, jednání v Žigulevské dolině, 
dominovala však účast na Rusko-českém fóru, obchodní jednání samarských a českých firem, návštěva 
výzkumného centra v oblasti medicínských technologií, zdravotnického zařízení, závodu na výrobu 
ložisek, průmyslové zóny a technoparku v Togliatti či společnosti AvtoVAZ, vyrábějící automobily 
značky Lada. 

„Se zástupci Jaroslavské oblasti, která je již několik let naším zahraničním partnerem, jsme vyhodnotili 
naši dosavadní spolupráci, podepsali plán aktivit na letošní a příští rok a kromě toho jsme mluvili také 
o možnostech spolupráce na úrovni středních škol, kdy by se výměna studentů mohla uskutečnit již 
letos v létě. Deklarovali jsme i náš zájem o výměnu středního zdravotního personálu formou stáží. 
Naopak druhá strana projevila zájem o minipivovary na našem území, chtěli by je vidět v praxi,“ popsal 
výsledky pracovní cesty hejtman Čunek. Podle něj byla velmi zajímavá návštěva městského okruhu 
Togliatti v Samarské oblasti. „Město Togliatti je se svými 700 tisíci obyvateli druhým největším 
městem Samarské oblasti a hlavním střediskem ruského automobilového průmyslu, což může být pro 
některé firmy ze Zlínského kraje velmi zajímavé,“ doplnil hejtman. 

V oblasti obchodní spolupráce nabídly jak Samarská, tak Jaroslavská oblast zástupcům přítomných 
firem své ekonomické zóny s výhodnými podmínkami pro investory a zdůraznily, že českým zájemcům 
budou vycházet maximálně vstříc a pomohou i s administrativou, která je v Rusku často složitá. 

Podnikatelské mise se zúčastnili zástupci společností Lázně Luhačovice a.s., Klinika reprodukční 
medicíny ve Zlíně, Renold-PLC CZ, BKP Group a.s. G-flex s.r.o., Rokospol a.s., STAPRO s.r.o., CBS-
Czech Breeding Services s.r.o., ELKO EP s.r.o., Toma odpady s.r.o., Vydona s.r.o. 

30. 5. 2017 

Pomoc	obětem	povodní	na	Srí	Lance	prostřednictvím	organizace	Člověk	v	
tísni		
Jihoasijský ostrov Srí Lanka zasáhly nejhorší záplavy od roku 2003. Člověk v tísni (ČvT) uvolní 1 000 
000 korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni na pomoc obětem těchto povodní. 
Místní tým ČvT bude navíc podpořen zkušeným humanitárním pracovníkem, který do země vyrazí 
tento týden. Přívalové deště způsobily na Srí Lance mohutné záplavy a sesuvy půdy, které si podle 
informací Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) vyžádaly na 156 obětí a více než sto 
lidí se pohřešuje. Situace je vážná a podle nedělních odhadů bylo záplavami postiženo na 503 560 lidí v 
15 provinciích Srí Lanky a přibližně 83 000 lidí muselo opustit své domovy. Místní policie a záchranné 
jednotky se podílejí na okamžité pomoci obětem povodní. 

ČvT se rozhodl reagovat co nejrychleji. „Letošní záplavy na Srí Lance patří k nejhorším za uplynulou 
dekádu. Dnes deště ustaly, ale předpovědi hlásí další přívaly na příštích několik dní. Situace se tak 
může bohužel i nadále zhoršovat. Na místo proto vyšleme kolegu z našeho humanitárního týmu, který 
bude řídit koordinaci poskytované pomoci,“ popisuje Michaela Kupková, koordinátorka ČvT pro Srí 
Lanku. 

„Díky prostředkům z fondu Klubu přátel Člověka v tísni budeme moci poskytnout obyvatelům 
postižených oblastí nejnutnější pomoc. Předpokládáme, že bychom se mohli podílet na odklízení škod, 
finančně podpořit nejchudší a nejpostiženější domácnosti a posléze jim pomoci s obnovou zdrojů 
obživy a komunitní infrastruktury, včetně zdrojů pitné vody,“ dodává Michaela Kupková. ČvT plánuje 
také společnou intervenci ve spolupráci s partnerskými organizacemi v rámci platformy Alliance2015, 
které na Srí Lance dlouhodobě působí. 
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Člověk v tísni na Srí Lance 

ČvT pracuje na Srí Lance od počátku roku 2005, poté co byl ostrov zasažen ničivou vlnou tsunami. K 
projektům obnovy se postupně přidal i důraz na dlouhodobější rozvojové projekty, zaměřené na 
obnovu zdrojů obživy, zemědělství či vzdělávání. Po skončení válečného konfliktu na východě země 
ČvT pomáhal také lidem ve válkou postižených oblastech. V posledních letech se ČvT soustředí na 
propagaci a zavádění domácích bioplynáren jako efektivního zdroje obnovitelné energie. V roce 2016 
ČvT realizoval s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR z prostředků zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky projekt obnovy po loňských záplavách, kdy ve spolupráci s místním 
partnerem podpořil rehabilitaci místní infrastruktury v Colombu. ČvT na Srí Lance pomáhá také díky 
podpoře českých dárců prostřednictvím Skutečného dárku a Skutečné pomoci. 

31. 5. 2017 

Karlovarský	kraj	navštívil	nový	velvyslanec	Vietnamu		
Na jednu ze svých prvních pracovních cest se vydal nově jmenovaný velvyslanec pan Ho Minh Tuan 
právě do našeho regionu. Na krajském úřadě ho přivítal náměstek hejtmanky Petr Kubis a radní Jan 
Bureš. Společně diskutovali o budoucí spolupráci mezi Karlovarským krajem a vybranou vietnamskou 
provincií nebo o zapojení vietnamské komunity do Českého národního registru dárců kostní dřeně. 

Karlovarský kraj uzavřel v dubnu letošního roku s Vietnamskou socialistickou republikou 
memorandum o vzájemné spolupráci, na které navázalo včerejší jednání. Zástupci obou regionů se 
shodli na tom, že na základě tohoto dokumentu vytvoří pracovní skupiny, které se budou zabývat 
konkrétními oblastmi. „Chtěli bychom s vybranou vietnamskou provincií navázat užší spolupráci, a to 
především ve zdravotnictví či v těžebním a sklářském průmyslu. Velmi mě těší, že můžeme uzavřené 
memorandum dále rozvíjet, pro obě strany je jistě přínosem,“ uvedl náměstek Petr Kubis. Společně 
hovořili například o možnostech, jakým způsobem získat vietnamské zdravotní sestry do místních 
nemocnic. 

Krajští radní také velvyslance informovali o záměru zapojit vietnamskou komunitu do Českého 
národního registru dárců kostní dřeně a požádali ho o záštitu celé akce. Zástupci hematologických 
oddělení nemocnic v Plzni a v Sokolově vysvětlili, že cílem je zlepšit život vietnamských obyvatel 
žijících nejen v Karlovarském kraji, kteří by v případě onemocnění leukémií potřebovali vhodné dárce, 
a těmi by díky genetickým předpokladům byli právě lidé vietnamské národnosti. Jeho Excelence pan 
Ho Minh Tuan poděkoval za tento projekt, který bude mít pro vietnamské občany velký význam.  

31. 5. 2017 

Úspěšné	zakončení	projektů	České	rozvojové	agentury	zaměřených	na	
budování	a	podporu	služeb	sociálně‐zdravotní	péče	v	Moldavsku	
Projekty Posílení rozvoje domácí péče v Moldavsku a Rozvoj služeb domácí péče na severu Moldavska, 
jejichž realizaci v minulých letech Česká rozvojová agentura finančně podpořila, byly úspěšně 
dokončeny. Projekty byly implementovány Charitou ČR ve spolupráci s moldavskou Asociací 
HomeCare a zaměřily se na zvýšení dostupnosti a kvality sociálně-zdravotní péče v několika regionech 
Moldavské republiky. V rámci projektů bylo zajištěno legislativní ukotvení domácí péče, vzdělávání 
sociálních pracovníků a zapojování dobrovolníků do poskytování těchto služeb. Otevřena byla také 
centra sociálních služeb v obcích Horeşti, Bălţi a Ţaul. Celkem již bylo v Moldavsku v rámci české 
zahraniční rozvojové spolupráce zřízeno osm podobných center. 

V rámci tříletého projektu Posílení domácí péče v Moldavsku se podařilo vyškolit více než 2 100 
sociálních pracovníků a téměř 1 800 dobrovolníků a rodinných příslušníků osob, které jsou závislé na 
péči druhých. Vytvořen byl také školící materiál určený pro místní sociální pracovníky, který schválilo 
moldavské Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny. Tento školící modul poskytuje základní i 
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pokročilé znalosti pro všechny kategorie pracovníků působících v oblasti domácí péče a stal se oficiální 
příručkou pro kontinuální rozvoj kapacit v tomto oboru. V rámci projektu se také otevřelo nové denní 
Centrum Sv. Theodory, jež ročně poskytuje zdravotně-sociální služby (v centru i v domácí péči) pro 
650 klientů z obcí Horeşti, Unteni, Taxobeni, Hrubna Noua, Vraneşti a Lucaceni. 

Centrum Rebeca v Bălţi a Centrum Sv. Iuliana v Ţaulu, vzniklá v průběhu projektu Rozvoj služeb 
domácí péče na severu Moldavska, poskytla po dobu trvání projektu služby 1 250 pacientům. Také 
tento projekt zajišťoval workshopy a certifikovaná školení, kterými prošlo přibližně 300 sociálních 
pracovníků (zdravotní sestry, sociální asistenti, státní zaměstnanci a členové neziskových organizací). 

Všechna uvedená centra byla po skončení projektů předána místním samosprávám, které zajistily 
jejich financování, jež je pro další fungování center nezbytné. Česká republika bude rozvoj a zlepšení 
kvality systému sociální ochrany v Moldavsku i nadále podporovat. Jedná se o klíčovou oblast v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce, na kterou se ČR v Moldavsku zaměřuje. 

Červen	2017	
1. 6. 2017 

Navigační	systémy	a	mapy	z	Pardubického	kraje	zvýší	akceschopnost	
horských	záchranářů	na	Ukrajině	
Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti na Ukrajině, kterou v roce 2015 stvrdilo společné 
memorandum, se posunula zase o kus dál. Čtyřdenní cestou na Ukrajinu byl totiž úspěšně dokončen 
projekt, který měl za cíl zvýšit akceschopnost Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v 
Zakarpatské oblasti, a to vytvořením účelových tematických map a zavedením navigační podpory v 
dané oblasti. 

Projekt schválila Rada kraje na konci září minulého roku. Na jeho počátku odborníci z Pardubického 
kraje sesbírali data, která následně zpracovali v mapových programech. Ačkoli obě strany spolu 
komunikovaly především elektronicky, součástí projektu byly i dvě pracovní návštěvy na Ukrajině. 
„Účelem první návštěvy bylo nainstalovat vybraný software pro GIS a GPS. Na druhé návštěvě pak 
odborníci z Pardubického kraje učili horské záchranáře, jak používat špičkový přístroj satelitní 
navigace, který od kraje obdrželi darem v počtu patnácti kusů,“ řekl Josef Bidmon, zastupitel 
Pardubického kraje a předseda Výboru pro integrovaný záchranný systém. 

Přístroje, které nyní díky Pardubickému kraji budou moci pracovníci Státní služby Ukrajiny pro 
mimořádné situace v Zakarpatské oblasti používat, zkvalitní jejich práci. „Přístroje GPS GARMIN 
významným způsobem zvýší akceschopnost horských záchranářů při pátrání a zajištění pomoci 
návštěvníkům turisticky zajímavých oblastí. Mapové kompozice urychlí orientaci a poskytování 
pomoci v jednotlivých městech,“ uvedl Josef Bidmon. Dodal také, že software GIS a vytvořená data 
umožní vedení Státní služby komplexní plánování, analýzu i operativu při řešení mimořádných 
událostí v Zakarpatské oblasti. Vedení Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské 
oblasti si podpory Pardubického kraje velmi váží. Náčelník Státní služby plukovník Roman Hudak 
projevil přání pokračovat v nastavené spolupráci i nadále. 

2. 6. 2017 

Královehradecký	kraj	je	připraven	pomoci	Polsku	s	výstavbou	dálnice	D11	
Až k polské hranici by se měla dostat dálnice D11, která propojuje Prahu s Hradcem Králové, podle 
investorů v roce 2024. Slib zazněl na česko-polské konferenci v Lubawce v Dolnoslezském vojvodství. 
Návazná polská dálnice S3, která dovede dopravu až do Štětína, by měla být hotova o rok dříve.  
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Na společné česko-polské konferenci podepsal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán se 
zástupcem Dolnoslezského vojvodství společnou deklaraci, kde samosprávné celky prohlašují mimo 
jiné svou připravenost k zintenzivnění aktivit za účelem zajištění financování této investice z 
evropských a státních prostředků. „Společným podpisem Lubawské deklarace jsme dali najevo, že jak 
pro náš region, tak pro naše polské sousedy, je mezinárodní dálniční propojení klíčové. Nejen z 
hlediska zlepšení dopravní situace, která v poslední době naše města a obce trápí, a bývá již mnohdy 
neúnosná, ale i z hlediska dalšího rozvoje území,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.  

Připravenost Královéhradeckého kraje spočívá i v další pomoci. „Opakovaně jsme se nabídli státu, 
potažmo Ředitelství silnic a dálnic jako investorovi, naši pomoc při zprostředkování různých jednání 
mezi samosprávami a dalšími zainteresovanými subjekty při řešení možných problémů při výstavbě 
dálnice D11. Není to jenom o výkupu pozemků, ale také o komunikaci nad bezpečnostními parametry 
dálnice a dalšími požadavky různých subjektů. V tom duchu se budou odehrávat i naše další jednání, 
která jsou v plánu,“ upřesnil náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy Martin Červíček.  

Dostavovaný úsek dálnice D11 do Hradce Králové bude zprovozněn dle informací Ministerstva dopravy 
ještě letos. Na dalších úsecích, z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře probíhají nyní 
záchranné archeologické průzkumy. Podle Ředitelství silnic a dálnic by mohla být na těchto úsecích 
zahájena stavba letos na podzim s termínem dokončení na podzim 2020. Až na polské hranice by se 
pak dálnice měla dostat do roku 2024.  

2. 6. 2017 

Česká	rozvojová	agentura	pomáhá	ukrajinskému	školství	
Když vláda České republiky v březnu 2014 rozhodla poskytovat pomoc Ukrajině, stála Česká rozvojová 
agentura před výzvou. Rozvojové programy se obvykle plánují několik let dopředu a realizují 
minimálně pět let, aby dosáhly viditelného výsledku. V případě Ukrajiny však šlo o pomoc okamžitou, 
která reagovala na probíhající konflikt na východní Ukrajině. Vláda nám stanovila časový rámec na 
období let 2014 až 2016. 

Museli jsme rychle provést analýzu potřeb. Máme pomáhat v energetice kvůli tomu, že řada veřejných 
budov na Ukrajině není zateplená? Máme pomáhat ve zdravotnictví kvůli tomu, že Ukrajina má nízký 
podíl očkovaných dětí a rychle rostoucí počet nakažených HIV/AIDS? Nebo máme pomáhat v oblasti 
spravedlnosti kvůli vysoké korupci a neutěšenému stavu ukrajinské justice? 

Všechny tyto rozvojové intervence dávají smysl, náš rozpočet na Ukrajinu však byl jen 25 milionů 
korun. Museli jsme zohlednit, co na Ukrajině dělají jiné dárcovské země a co může Česko nabídnout. 
Za takovou oblast jsme po konzultaci s naší ambasádou v Kyjevě zvolili reformu vysokého školství. V 
červenci 2014 Ukrajina přijala nový zákon o vysokoškolském vzdělávání. Zákon byl v ukrajinských 
podmínkách unikátní, neboť jej nepsali politici, nýbrž samotní rektoři a akademičtí experti. 

Hlavním smyslem reforem bylo přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. 
Postsovětský centralizovaný model řízení byl opuštěn a univerzity získaly větší autonomii. Ukrajina 
zprůhlednila přijímací řízení na vysoké školy a začala provádět další reformy. Na ukrajinském 
Ministerstvu vzdělávání a vědy jsme našli spolehlivé partnery. V prosinci 2015 jsem v Kyjevě podepsal 
memorandum o spolupráci s náměstkyní ministra pro vědu a vzdělávání Innou Sovsun. Memorandum 
zastřešilo naši spolupráci ve třech pilířích. 

První pilíř se zaměřil na expertní pomoc ústředním institucím s reformou vzdělávacího systému. Do 
pomoci se zapojily naše Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce a 
Masarykova univerzita v Brně. Pomáhaly ukrajinskému ministerstvu a Ústavu pro analýzu ve 
vzdělávání při implementaci vytyčených reforem, především v oblasti sběru, zpracování a evidence 
statistických dat. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) také ve spolupráci s partnery ze zemí 



 

185 

 

Visegrádské čtyřky uspořádala v říjnu 2015 v Černivcích konferenci, zaměřenou na reformu 
financování vysokého a vyššího odborného školství. 

Druhý pilíř byl postaven na partnerství mezi univerzitami. Česká zemědělská univerzita navázala 
spolupráci s Národní zemědělskou univerzitou ve městě Sumy, Masarykova univerzita s Katolickou 
univerzitou ve Lvově, Palackého univerzita zase s univerzitami v Charkově a Záporoží. Do programu se 
zapojili i experti z Univerzity Karlovy, kteří radili pracovníkům Národní pedagogické univerzity v 
Perejaslavi-Chmelnickém. Spolupráce univerzit se soustředila na rozvoj studijních programů a 
mezinárodní mobilitu studentů a učitelů včetně jejich zapojení do tzv. Boloňského systému. 

Třetí pilíř spočíval v materiální pomoci školám, které byly přímo postiženy konfliktem. Řada z nich 
musela opustit původní sídla v oblastech ovládaných proruskými silami a najít si nové prostory. To se 
týkalo například Donbaské národní akademie civilního inženýrství a architektury v Kramatorsku, 
Národní Univerzity Tarase Ševčenka ve Starobilsku nebo Institutu zahraničních jazyků v Bachmutu. 
Česká rozvojová agentura jim pomohla rekonstruovat školní budovu, připravit kompletní rekonstrukci 
koleje pro studenty a vybavit prostory výpočetní technikou. 

Nejlepší investicí do budoucna každé země jsou lidské zdroje. Po necelých třech letech nese česká 
pomoc ukrajinskému školství konkrétní výsledky. Ukrajina potřebuje vychovávat nové elity v 
transparentním, demokratickém a moderním vysokoškolském prostředí. Jedině tak postupně překoná 
korupci, oligarchii a byrokracii, která dusí její rozvojový potenciál. Zároveň jsem si vědom, že jde o běh 
na dlouhou trať. Jsem proto rád, že vláda České republiky na návrh Ministerstva zahraničních věcí 
rozhodla pokračovat v mimořádné pomoci Ukrajině i v roce 2017. 

5. 6. 2017 

Hejtman	Moravskoslezského	kraje	Ivo	Vondrák	přijal	italského	velvyslance	
J.	E.	Alda	Amatiho		
Hejtman kraje Ivo Vondrák přijal v pondělí 5. června 2017 italského velvyslance J. E. Alda Amatiho, 
kterého doprovázeli Matteo Mariani, generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory 
a Pavel Zezula, italský honorární konzul pro Moravu. 

Velvyslanec navštívil italské společnosti Brembo a Cromodora Wheels a při té příležitosti zmínil 
spokojenost italských investorů s jejich působením v kraji. Ocenil přímé letecké spojení z Ostravy do 
Milána a projevil zájem o intenzivnější hospodářskou spolupráci zejména o další investiční záměry v 
regionu a možnost zapojení italských společností. Za neméně důležitou pak označil oblast podpory 
vzájemné turistiky. Hejtman Ivo Vondrák zdůraznil zájem kraje o spolupráci v oblastech s vyšší 
přidanou hodnotou, zmínil možnosti využití ostravského superpočítače privátním sektorem. 
Nevyloučil možné oživení vztahů s partnerským regionem Benátsko, kde nás zajímají zkušenosti z 
budování turistické infrastruktury ve spojitosti s ochranou přírody, ale třeba také možnosti kulturních 
výměn (výstavy, vážná hudba), propagace hudebních festivalů nebo významných sportovních událostí 
jako prostředku pro zviditelnění a změnu ve vnímání Moravskoslezského kraje jako regionu s bohatou 
kulturou, sportovním vyžitím, technickými památkami, lázněmi a nádhernou přírodou. 

„Témata inovací, start-upů, průmyslu 4.0, nově rozvíjených oborů mechatroniky, biomedicíny, 
materiálového inženýrství nebo nanotechnologií jsou oblasti, v kterých bychom rádi spolupracovali. S 
velvyslancem jsme se dohodli na možnosti uspořádání B2B jednání mezi italskými společnostmi a 
firmami z regionu. Dynamické inovativně zaměřené malé a střední firmy zejména ze severu Itálie 
mohu být perspektivními partnery, ať už v oblasti investic nebo pro přímou spolupráci s firmami z 
regionu,“ komentoval setkání s velvyslancem hejtman Ivo Vondrák. 
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6. 6. 2017 

Česko‐polská	dohoda	zjednoduší	přeshraniční	zásahy	hasičů	v	Libereckém	
kraji	
Hejtman kraje Martin Půta a jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník obdrželi od polského 
maršálka významné polské vyznamenání, Stříbrný kříž za zásluhy o česko-polský rozvoj v rámci 
přeshraniční spolupráce. Pro to, aby dobrá spolupráce mezi oběma regiony mohla být ještě 
efektivnější, byla včera podepsána dohoda o spolupráci. 

 Již tradičně se každým rokem koná setkání česko-polské mezivládní komise, kdy zasedají pracovní 
skupiny složené z odborníků obou států. Včera hostila toto grémium Wrocław, metropole 
Dolnoslezského vojvodství, které je od roku 2003 partnerem Libereckého kraje. Představitelé 
partnerských regionů, hejtman Martin Půta a maršálek Cesary Przybylski, využili tuto příležitost a 
spolupráci hasičů obou samosprávných celků stvrdili slavnostním podpisem dlouho připravovaného 
memoranda o spolupráci. Dokument byl podepsán v pondělí 5. června 2017 za účasti vojvody, ředitele 
úřadu a šéfů hasičských sborů. „Dohoda by měla přinést zlepšení spolupráce s našimi polskými 
partnery, zejména co se týče způsobu zasahování krajských hasičů v Polsku a obráceně. Chci tímto 
poděkovat řediteli krajských hasičů panu Prudilovi, který si při nástupu do své funkce dal jasný cíl, a to 
zajistit podpis této dlouho připravované dohody,“ řekl hejtman Půta.“ Současně bude možné 
zintenzivnit spolupráci i po stránce pořádání společných seminářů, školení, ale i společných cvičení 
obou záchranných celků," doplnil hejtman. 

Zasedání česko-polské komise přímo nabádalo k připomenutí, jak skvěle funguje přeshraniční 
spolupráce, o kterou pečuje Euroregion Nisa. Maršálek Dolnoslezského vojvodství se rozhodl využít 
tuto příležitost a jako hostitel zasedání česko-polské komise předal vyznamenání Polské republiky, 
Stříbrný kříž za zásluhy, o jehož udělení rozhodl prezident Polska Andrzej Duda, osobnostem, které se 
zasloužily o dlouholetý rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce. Státní vyznamenání obdrželi 
Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa, a hejtman Martin Půta, který již jako starosta města 
Hrádek nad Nisou aktivně spolupracoval s Polskem a Německem a nyní jako hejtman a předseda české 
části euroregionu v této činnosti pokračuje. 

12. 6. 2017 

Hasiči	na	Zakarpatí	využívají	v	rámci	partnerství	s	krajem	Vysočina	
moderní	hasičské	prostředky		
Hasičské jednotky v okresech Rachiv, Tjačiv a Chust v partnerském regionu Zakarpatská oblast 
Ukrajiny mají nově k dispozici tři plovoucí čerpadla, konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 - 
přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV. Zařízení v hodnotě necelých 100 000 korun je určeno 
hasičským jednotkám k čerpání vody do cisternových stříkaček z volně přístupných přírodních zdrojů, 
k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití například v zemědělství 
nebo na stavbách. Nová čerpadla, která už nyní pomáhají na Zakarpatí, předali v minulém týdnu přímo 
na místě zástupci Kraje Vysočina, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajského hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina. 

„Navazujeme na pokračování úspěšné spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny v 
oblasti požární ochrany. Chceme tamním hasičům pomoci se zlepšením současné velmi špatné 
materiální vybavenosti,“ uvedl Jan Slámečka, starosta Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina. Na 
přípravě a předání daru spolupracovali krajští „dobráci“ s Krajským ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina. „Odpovídající hasičské pomůcky, které by měly ochránit zasahující 
hasiče, je na Ukrajině ve srovnatelné kvalitě téměř nemožné pořídit, a proto jsme je po konzultaci s 
ukrajinskými kolegy koupili v České republice a na Ukrajinu je přivezli,“ vysvětlil Jan Slámečka. První 
ostrý zásah s použitím nového čerpadla, měli hasiči Rachivského okresu hned druhý den po převzetí 



 

187 

 

daru. Obec Bíla Cerkva totiž postihly přívalové deště a voda zaplavila několik sklepů a část veřejného 
prostranství. 

 Spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny trvá už desátým rokem. Za tu dobu se 
podařilo realizovat více než 150 společných projektů, na kterých se finančně podílely obě strany. Kraj 
Vysočina letos pomůže Zakarpatské oblasti Ukrajiny s realizací vybraných projektů za pět miliónů 
korun. 

14. 6. 2017 

Návštěvy	čínských	delegací	v	Plzeňském	kraji	
Plzeňský kraj navštívily v úterý 13. června a ve středu 14. června 2017 čínské delegace. Návštěvy nebyly 
zdvořilostní, ale aktivní. Čínské strany nabízely konkrétní možnosti spolupráce. 

V úterý zástupci delegace ze Shanghaie  (Správní čtvrť Shanghai Hondqiao) představili vizualizaci 
Shanhghai business centra, což by se dalo přirovnat k naší průmyslové zóně a zajímali se o 
podnikatelské zájmy firem z našeho kraje v tomto business centru. Podnikatelům nabídli 
administrativní podporu v začátcích podnikání v Shanghaii a také případné zajištění finanční podpory 
tamější vlády. Náměstek hejtmana Ivo Grüner, který delegaci na krajském úřadě přijal, uvedl 
„Plzeňský kraj je velice dobře umístěn ve středu Evropy, je výhodným partnerem pro čínské 
podnikatele. S provincií Zhejiang kraj spolupracuje už více než deset let. Věřím, že obě strany budou 
využívat všech výhodných nabídek a možností". 

 Ve středu se delegáti z Úřadu pro ochranu životního prostředí provincie Zhejiang přijeli informovat na 
způsoby ochrany a hospodaření s vodou. Radní pro životní prostředí Radka Trylčová je seznámila s 
aktivitami kraje v oblasti životního prostředí a uvedla „Plzeňský kraj se v posledních letech potýká s 
úbytkem spodních vod. Snažíme se vymyslet, jak zadržet vodu, která spadne na našem území, aby 
neodtekla z kraje do moří." Čínská strana prezentovala program "Five Main Methods Achivements", 
jímž se snaží o návrat čistých řek v Číně. V Česku mají Číňané zájem se podílet na čištění řek. První 
projekt proběhne na Ohři. 

15. 6. 2017 

Ruský	velvyslanec	navštívil	Ústecký	kraj	
Velvyslanec Ruské federace Alexandr Zmejevskij a generální konzul Ruské federace Michail Ledeněv 
navštívili Ústecký kraj, kde nejdříve s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem pohovořili o aktuálních 
tématech a poté uctili památku obětem druhé světové války. 

Hejtman na začátku setkání seznámil velvyslance s historií kraje, s jeho zemědělskou a průmyslovou 
výrobou a v neposlední řadě s cestovním ruchem, který v posledních letech v kraji vzkvétá. Ruský 
velvyslanec vyjádřil podporu nedávno podepsanému memorandu o spolupráci mezi Ústeckým krajem 
a ruskou Vladimirskou oblastí.  

Poté se členové delegace přesunuli do Habrovic na Ústecku, kde uctili památku padlých z druhé 
světové války. „Velice si vážím lidí, kteří se v našem kraji snaží, aby tato památka nebyla zapomenuta, 
protože je to vzpomínka a poděkování lidem, kteří se zasloužili o to, že tu dnes můžeme být,“ řekl 
hejtman Oldřich Bubeníček.  

Součástí návštěvy byla také prohlídka památníků bitvy u Chlumce a Přestanova doplněná výkladem o 
významu ruské účasti v této bitvě.  
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15. 6. 2017 

Hejtman	Plzeňského	kraje	navštívil	Regensburg	
Na pozvání vládního prezidenta Horní Falce Axela Bartelta navštívil hejtman Josef Bernard ve středu 
14. června 2017 Regensburg - správní středisko tohoto partnerského regionu Plzeňského kraje. 

„Jsem vděčný za to, jak se naše sousedství v posledních letech vyvíjí, a jsem šťastný, že k němu můžu 
osobně přispět," řekl v úvodu setkání představitelů obou regionů vládní prezident Axel Bartelt. 
Společně s ním se jednání v sídle hornofalcké vlády zúčastnil také předseda krajského zemského 
sněmu Horní Falce Franz Löffler.  

„Vždy, když jsem v Horní Falci, projednáváme konkrétní projekty. Při mojí minulé návštěvě jsme 
podepisovali dohodu o spolupráci hasičských sborů. Je evidentní, že naše společné aktivity mají 
konkrétní výsledky a přínos pro občany," připomněl hejtman Josef Bernard. 

S úrovní nezaměstnanosti ve výši 2,6 %, což v podstatě představuje plnou zaměstnanost, je Horní Falc 
v čele celého Bavorska, stejný údaj popisuje situaci v Plzeňském kraji, kde byla ke konci května 
nezaměstnanost 2,58 %. Oba regiony patří hospodářsky ke špičce v rámci svých států. Jejich 
představitelé se shodují, že podíl na tom má i regionální spolupráce a že pro další pozitivní vývoj je 
důležité investovat do budoucnosti. 

V rámci společného projektu "Plzeňský kraj a Horní Falc – společně v srdci Evropy" by hlavním 
tématem pro nejbližší období měla být digitalizace. Axel Bartelt připomněl využívání digitálních 
technologií ve školách a v pracovní sféře. „Digitalizace je nezbytná a digitální infrastruktura nesmí 
končit na hranicích,” upozornil Franz Löffler. 

Posílit partnerství a pocit sounáležitosti by měl i takzvaný "Zelený pás", projekt spočívající ve vytvoření 
či rozvoji zhruba 200 km dlouhého pásu o šířce asi 5 km táhnoucího se podél společné hranice, kde by 
mělo dojít ke zlepšení přírodního biotopu a současně ke vzniku specifické formy turismu, 
připomínajícího společné přírodní bohatství i historii obou regionů. V současné době vzniká k tomuto 
záměru studie proveditelnosti a je tedy zatím ve fázi úvah. Oba regiony se však k myšlence vytvořit, 
tam, kde nás kdysi dělila železná opona, takovou oblast, která by obyvatele našich zemí spojovala, staví 
pozitivně.  

Po setkání v sídle hornofalcké vlády navštívil hejtman Josef Bernard Východobavorskou technickou 
vysokou školu, kde se seznámil s projektem nazvaným "Virtuální model člověka pro preveci, léčbu a 
rehabilitaci onemocnění ramene", který je jedním z mnoha společných česko-bavorských projektů. 
Studenti z Regensburgu při něm se svými kolegy ze Západočeské univerzity v Plzni pracují na úkolu 
zmapovat pomocí moderních technologií co nejpřesněji problematická místa v oblasti ramenního 
kloubu a svalů a tím pomoci k volbě nevhodnější léčby. 

Závěr návštěvy Josefa Bernarda v Horní Falci byl věnován prohlídce firmy Conrad ve Wernbergu. 
Firmy založené už v roce 1923, která je největší prodejcem elektroniky v Evropě. 

16. 6. 2017 

Česká	rozvojová	agentura	bude	pomáhat	v	Gruzii	ve	spolupráci	s	USA	
Česká republika může v současnosti vykázat další konkrétní spolupráci na projektové úrovni se 
Spojenými státy, jedním z největších bilaterálních donorů v Gruzii. Po schválení české žádosti podané 
na Agentuře Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) v rámci Emerging Donors 
Challenge Fund (EDCF) se může úspěšně rozběhnout projekt zaměřený na vybudování národního 
systému fytosanitární kontroly. 
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Cílem projektu je zkvalitnit fytosanitární sektor v Gruzii v souladu s normami EU. Díky tomu bude 
možné bezpečně vyvážet gruzínské rostlinné produkty do zemí EU a na další mezinárodní trhy. Vedle 
obchodního aspektu projekt usnadní také produkci zdraví neškodných rostlinných materiálů na území 
Gruzie. Tento cíl, který významně přispěje k implementaci Prohloubené a komplexní dohody o volném 
obchodu (DCFTA), bude realizován ve spolupráci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského (ÚKZÚZ) a Společnosti Člověk v tísni, o.p.s. ÚKZÚZ zajistí zejména přenos svých 
zkušeností v rámci posilování administrativních a technických kapacit gruzínské National Food Agency 
(NFA) pro úspěšnou implementaci národní i evropské legislativy v oblasti fytosanitace, Společnost 
Člověk v tísni bude zajišťovat informovanost místních pěstitelů ohledně fytosanitárních požadavků a 
jejich dodržování. Zároveň bude zajišťovat projektu administrativní, logistickou a technickou 
koordinaci. Očekávaná doba realizace projektu je 48 měsíců, a to od července 2017 do května 2021. 

Zatímco realizace ÚKZÚZ bude financována Českou rozvojovou agenturou z prostředků Zahraniční 
rozvojové spolupráce, část Společnosti Člověk v tísni ve výši cca 5 mil. Kč bude plně financována 
agenturou USAID. 

20. 6. 2017 

Náměstek	Jihočeského	kraje	se	sešel	s	taiwanskou	delegací	
Vůbec první jednání na mezinárodní úrovni v oblasti chytrých měst (smart cities) se uskutečnilo v 
pondělí na krajském úřadě. Zástupci technologických firem i Ministerstva vědy a technologie Taiwanu 
přijeli, aby nabídli Jihočeskému kraji své zkušenosti s konceptem Smart City a Smart Region v jejich 
hlavním městě Taipei. Zároveň jsou připraveni poskytnout svá technologická zařízení a další nástroje, 
které by mohly být v Jihočeském kraji využity. Setkání se za kraj zúčastnil první náměstek hejtmanky 
Josef Knot, který stál u zrodu projektu Smart Cities jako místostarosta Písku. 

22. 6. 2017 

Delegace	provincie	Guangdong	navštívila	Jihomoravský	kraj	
Ve čtvrtek 22. června 2017 navštívili Jihomoravský kraj představitelé provincie Guangdong. Čínskou 
delegaci, kterou vedl předseda Výboru pro vzdělávání Shromáždění lidových zástupců provincie 
Guangdong Zhang Yuhang, přivítala v prostorách brněnského sídla krajského úřadu radní Jana 
Pejchalová. 

V dalším průběhu návštěvy čínští hosté zamířili do krajem zřizované SPŠ a VOŠ Sokolská v Brně. 
Prohlédli si areál školy a zástupci Foshan Shunde Liang Qiuju Odborné a Technické školy provincie 
Guangdong a Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno, Sokolská zde podepsali 
Memorandum o porozumění. Školství je jednou z oblastí, v níž se Jihomoravský kraj a provincie 
Guangdong podpisem Memoranda o partnerství zavázaly podpořit rozvoj udržitelné a účinné 
spolupráce. 

Provincie Guangdong má cca 100 000 000 obyvatel a je nejbohatším regionem celé Čínské lidové 
republiky s největším HDP.  Partnerskou dohodu s provincií Guangdong má Jihomoravský kraj 
podepsánu od roku 2016. 

23. 6. 2017 

Den	státnosti	Chorvatské	republiky	v	Jihomoravském	kraji	
V prostorách Moravského zemského muzea v Brně se v pátek 23. června 2017 uskutečnily oslavy Dne 
státnosti Chorvatské republiky. Akce se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Roman 
Hanák. 
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Den státnosti připomíná rozhodnutí o suverenitě a samostatnosti, které chorvatský parlament schválil 
25. června 1991. Jihomoravský kraj spolupracuje s regiony v Chorvatsku už několik let - od roku 2007 
se Zadarskou župou, v roce 2015 byly navázány vztahy s Bjelovarsko-bilogorskou župou. 

27. 6. 2017 

Plzeňský	kraj	navštívili	učitelé	z	Chorvatska	
Delegaci z Bjelovarsko-biogorské župy, partnerského regionu Plzeňského kraje, přivítala v pátek 23. 
června náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. Téměř čtyřicítka učitelů dějepisu a zeměpisu si během 
dvoudenní návštěvy prohlédla školy, ale navštívila například také Techmanii. 

Návštěvu zahájila náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová 
představením školského systému v České republice a popsala též roli kraje, pod který spadají střední 
školy. Učitelé pak navštívili 15. ZŠ a poté se přemístili do Středního odborného učiliště 
elektrotechnického, kde jim žáci předvedli svoji zručnost. Odpoledne čekala delegaci prohlídka science 
centra – plzeňské Techmanie. Odpolední program byl zakončen prohlídkou Plzně. Další den byla pro 
pedagogy připravena exkurze v prostorách společnosti Bohemia Sekt a prohlídka zámku Kozel. 

27. 6. 2017 

Izraelský	ministr	pro	vědu,	technologie	a	vesmírný	výzkum	Ofir	Akunis	si	
prohlédl	laserová	centra	ELI	Beamlines	a	HiLASE	ve	Středočeském	kraji	
Střední Čechy, které patří k investičně nejatraktivnějším regionům v zemi, navštívil v pondělí 26. 
června izraelský ministr pro vědu, technologie a vesmírný výzkum Ofir Akunis. Jeho kroky směřovaly 
do Dolních Břežan, které jsou součástí regionu STAR, a v němž dochází ke koncentraci aktivit v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací. Stává se sídlem moderních vědecko-výzkumných center, jako je Laserové 
centrum ELI Beamlines, které bude uvedeno do plného provozu v roce 2018, či Výzkumný ústav 
laserové techniky HiLASE. Sídlí zde i BIOCEV a Středočeské inovační centrum (SIC), které 
Středočeský kraj založil společně s Astronomickým ústavem AV ČR, Fyzikálním ústavem AV ČR a 
Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým. 

„V Dolních Břežanech jsem ministra Akunise přivítal 25. června a krátce ho seznámil s regionem 
STAR, který získal v minulých letech titul investičně nejatraktivnější region České republiky, a s jeho 
dynamickým vývojem v posledních letech,“ informoval radní pro oblast hospodářského a regionálního 
rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN) s tím, že si ministr 
dolnobřežanská vědecká centra následně prohlédl. Na podzim, jak dále prozradil, chtějí v Dolních 
Břežanech zorganizovat česko-izraelský den, takže setkání s izraelským ministrem pro vědu je dobrým 
začátkem pro splnění tohoto záměru. „Přechod Izraele od plánované ekonomiky k inovační světové 
špičce je dobrou inspirací pro STAR, ale také pro Středočeský kraj a celé Česko,“ konstatoval radní V. 
Michalik. 

28. 6. 2017 

Delegace	z	polské	Ostródy	navštívila	Ústecký	kraj	
Ústecký kraj pozval v rámci konání velké letecké akce Memorial Air Show 2017 v Roudnici nad Labem 
ve dnech 21. až 25. června představitele partnerského regionu z polské Ostródy.  

„S partnerským regionem navázal Ústecký kraj spolupráci na poli regionálního rozvoje, kultury a 
školství. Zejména v oblasti regionálního rozvoje funguje spolupráce na vynikající úrovni. Díky 
společným expozicím na veletrzích cestovního ruchu v Polsku a České republice, tak kromě výměny 
zkušeností, šetří oba subjekty nemalé finanční prostředky například za realizaci expozic,“ uvedl k 
návštěvě polské delegace radní kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš. 
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Oba regiony mají podobný sociální a geografický charakter, výměna zkušeností a praktické příklady z 
rozvoje cestovního ruchu jsou tak významnou součástí rozvojových aktivit na obou stranách. Cílem 
návštěvy byla jednání vedoucí k uzavření memoranda o spolupráci s destinací České středohoří o.p.s. 
pro výměnné pobyty turistů. Polský region je známý krajinou jezerního charakteru s širokou nabídkou 
vodních sportů na rekreační a profesionální úrovni, návštěva Labe Areny v Račicích byla pro polské 
hosty inspirací. 

V dalších dnech navštívil starosta Ostródy Andrzej Wiczkowski s kolegy například skalní masiv - 
Pravčickou bránu či leteckou show Memorial Air Show Roudnice nad Labem, která je součástí 
Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Součástí memoriálu byl vyhlídkový let nad třemi destinacemi 
(Dolní Poohří, Krušné hory a České středohoří). 

30. 6. 2017 

Smlouva	mezi	Zakarpatskou	oblastí	a	Ústeckým	krajem	nabízí	pestrou	
spolupráci	
Ve dnech 27. – 30. června uskutečnil hejtman Ústeckého kraje návštěvu Zakarpatské oblasti na 
Ukrajině. Hlavním bodem programu bylo jednání s představiteli Zakarpatské oblastní rady v Užhorodu 
a podpis smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Ústeckým krajem. Za ukrajinskou 
stranu smlouvu podepsal předseda rady Michajlo Rivis, za Ústecký kraj pak hejtman Oldřich 
Bubeníček. 

„Podpis smlouvy je dalším výrazným krokem v našich již dříve navázaných vztazích. Budeme rádi, 
pokud budeme moci napomáhat v rozvoji Zakarpatské oblasti Ukrajiny, jsme připraveni pomoci a 
spolupracovat zejména v oblasti školství a sportu,“ uvedl při podpisu smlouvy hejtman a poděkoval za 
milé přijetí v Zakarpatí. 

Michajlo Rivis připomněl další možné oblasti spolupráce, jako je propojení expozic na veletrzích 
cestovního ruchu, vytvoření „Domu regionu“ (konzulátu) v Užhorodu a spolupráce mezi Užhorodskou 
národní univerzitou a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Poděkoval rovněž za nabízenou 
podporu ze strany Ústeckého kraje. Součástí programu byla i návštěva několika míst v okresech 
Svaljava a Mižhrija. 

Hejtmana v okrese Svaljava přivítala předsedkyně okresu paní Miroslava Livč, která delegaci provázela 
jak v termálních lázních, tak v místní mateřské škole a na 1. stupni základní školy. V okrese Mižhrija 
přivítal krajskou delegaci předseda okresu Vasil Khudynets. Seznámil návštěvu s turisticko-
rekreačními objekty Národního přírodního parku Siněvir (rezervace hnědých medvědů a jezero 
Siněvir). Do těchto míst jezdí hodně Čechů, zejména díky knize Ivana Olbrachta o Nikolovi Šuhajovi 
loupežníkovi, z literatury známá obec Koločava se nachází blízko jezera Siněvir. Součástí programu 
byla i prohlídka hradu Palanok v Mukačevu, kde Slované založili opevněné hradiště. Byl svého času 
nejsilnější pevností na východě rakouského císařství. 

Nejdelší a nejužší spolupráci s regionem Zakarpatské oblasti má Kraj Vysočina. V roce 2018 završí již 
10 let trvání vzájemných kontaktů. V roce 2013 uzavřel smlouvu o spolupráci se Zakarpatskou oblastí 
také Pardubický kraj. Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské oblasti v roce 2016, 
kdy se uskutečnily vzájemné návštěvy představitelů obou regionů.  

30. 6. 2017 

Zemědělská	družstva	v	Mongolsku	fungují	s	pomocí	Člověka	v	tísni	
“V devadesátých letech to bylo těžké. Moji rodiče, jako mnoho jiných, přišli po pádu socialismu o práci 
a museli přemýšlet, jak v nových podmínkách uživit rodinu,“ říká Otgonbat Davaajav (46), který vede 
družstvo Gazar Ekhiin Bayalag v provincii Arkhangai v Mongolsku. 
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Hned po maturitě chtěl být Otgonbat rodičům oporou, půjčil si proto od příbuzných maso a jel ho do 
hlavního města Ulaanbaataru prodat. Byl to jeho vůbec první zdroj příjmu. Od té doby podnikal v 
různých oblastech, a když vydělal potřebné peníze, koupil za ně pozemek, kde začal pěstovat zeleninu. 
Zanedlouho se k němu přidali jeho sousedé. Byl konec 90. let a už v roce 2001 pozemek o rozloze 0,5 
ha obhospodařovalo společně celkem 8 lidí. 

Postupem času se počet lidí pracujících na Otgonbatově pozemku zvyšoval. Rozhodli se spojit své 
finance, koupit více půdy a úředně zaregistrovat zemědělské družstvo. Nyní má  jejich družstvo s 
názvem Gazar Ekhiin Bayalag 35 členů, kteří společně pěstují zeleninu a sází stromy na 6,5 ha půdy. 
Přestože během let počet členů narůstal, rozhodně se nejednalo o úspěšný podnik. Hlavním důvodem, 
proč je stále v provozu, je Otgonbatovo úsilí podpořit ostatní družstevníky. „Provozuji kavárnu a 
vlastním i jiné firmy. Mám stabilní příjem a není důvod, proč bych měl družstvo vést. Nemohu ale ty 
lidi opustit,“ vysvětluje Otgonbat. “Většina členů družstva je existenčně ohrožena: rodiče bez partnera, 
hendikepovaní, staří lidé a lidé se základním vzděláním. Někteří nemají kam jít a nikdo jim nepomůže. 
Také jsem to v životě neměl jednoduché, takže vím dobře, jaké to je. Nemohu je opustit, chci, aby měli 
lepší život,“ vysvětlujeOtgonbat. 

Pád socialismu značně poznamenal mongolskou ekonomiku. Tváří v tvář ekonomické krizi se veřejná 
družstva postupně začala rozpadat. Krátce poté ovšem začala vznikat družstva nová - soukromá. Stejně 
jako členové družstva  Gazar Ekhiin Bayalag, i mnoho dalších lidí po celé zemi cítilo potřebu spojit své 
zdroje a pracovat společně. Podle údajů Národního úřadu pro registrace a statistiku Mongolska bylo v 
celé zemi v roce 2015 registrováno 4 111 družstev. 

Přestože počet družstev je poměrně vysoký, jejich příspěvek do rozvoje mongolské ekonomiky je 
zanedbatelný. „Počet úředně zaregistrovaných družstev v Mongolsku se liší od počtu těch, která jsou 
skutečně aktivní,“ říká Tungalag, zástupkyně nevládní organizace Mongolian Cooperatives Training 
Information Center (MCTIC), která zlepšuje kapacitu venkovských družstev prostřednictvím školení a 
poradenských služeb. „A z těch, která jsou aktivní, je jen malé procento ziskové,“ dodává.  

Družstva zakládají většinou lidé s nízkým příjmem nebo nezaměstnaní, kterým chybí potřebná 
kvalifikace a znalosti. Nedostatek strategického plánování a znalosti trhu, špatná orientace v 
moderních technologiích, nedostatek surovin a pracovního kapitálu, drahé nebo nedostupné půjčky a 
neochota ke spolupráci, to vše brání družstvům, aby byla dlouhodobě v zisku. 

Ve snaze podpořit místní podnikatele založila mongolská vláda v roce 1996 rozvojový fond Soum 
Development Fund (SDF). Jeho cílem je poskytovat měkké půjčky místním podnikatelům a malým a 
středně velkým firmám, aby mohli nakoupit nová výrobní zařízení nebo rozšiřovat ta stávající. Snaží se 
také přispět k vytváření nových pracovních míst. Ve skutečnosti má ale fond velké rezervy. Mezi 
místními často chybí potřebné informace a základní porozumění tomu, jak se k finančním 
prostředkům dostat. 

Člověk v tísni přispívá ke zlepšení života obyvatel venkova, kteří mají v Mongolsku jen omezené 
možnosti stát se ekonomicky nezávislými. Projekt “Empowered people – Improved livelihoods” byl 
zahájen s finanční podporou Evropské unie pod záštitou jejího programu Civil Society Organizations 
and Local Authorities. Podpořila ho také Česká rozvojová agentura ve spolupráci s Mongolian 
Cooperative Training Information Center (MCTIC), Mongolian Women Lawyer Association (MWLA) a 
nevládními organizacemi Knowledge Network. 

Během workshopu, který pořádal Člověk v tísni společně s MCTIC v provincii Arkhangai koncem 
března, členové Gazar Ekhiin Bayala ve spolupráci se specialisty nejen určili silné a slabé stránky svého 
družstva, ale také sestavili podnikatelský plán na následující rok, během kterého bude družstvo 
dostávat specializovanou technickou podporu. 

S pomocí Člověka v tísni a MCTIC se družstvům daří postupně zlepšovat organizační a finanční 
kapacity pro rozvoj projektu, členové také sami vyhledávají inovace a získávají marketingové 
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zkušenosti.Projekt se dále snaží zlepšit transparentnost, sdílení informací a vedení rozvojového fondu 
Soum. Cílem je podpora všech členů komunity - od pastevců a podnikatelů až po místní samosprávu, 
která se snaží urychlit inkluzivní a udržitelný ekonomický rozvoj v regionu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


