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2.4. Prezident Klaus doufá, že radar získá podporu od partnerů v NATO
Český prezident Václav Klaus doufá, že úmysl umístit v Česku radarovou část
zvažované americké protiraketové základny získá podporu partnerů v NATO.
Vyplývá to z prezidentova projevu, s nímž předstoupil před státníky na večeři
zahajující summit NATO a jehož text má ČTK k dispozici.
Kromě radaru se prezident v textu zmínil také o Kosovu. ČR je podle něj připravena
nadále pokračovat ve svém angažmá v Kosovu. Uvědomuje si však i rozpory v
názorech, které existují v pohledu na šance Kosova stát se plnohodnotným státem v
dohledné budoucnosti i na prospěch plynoucí z jeho formálního uznání. Česká vláda
zatím o uznání Kosova nerozhodla. Ministři diskusi o této kontroverzní otázce
přerušili.
Praha je podle prezidenta přesvědčena, že také nastal čas na to, aby byla zahájena
nová éra ve vztazích se Srbskem. Tento balkánský stát by prý neměl zůstat v pozici
země, která se jen kritizuje. "To samozřejmě není zvláštní úkol pro NATO, ale pro
všechny realistické a zainteresované politiky," uvedl Klaus.
Český prezident v projevu, jehož text ČTK poskytla prezidentská kancelář, připomněl,
že se ČR blíží ke konci vyjednávání s USA ohledně umístění amerického radaru na
českém území.
"Doufáme, že to získá podporu mezi našimi partnery v NATO. Budeme potěšeni,
pokud se toto radarové zařízení stane - dříve nebo později - částí širšího obranného
raketového projektu NATO," uvádí se v projevu.
Právě otázka protiraketové obrany bude patřit mezi hlavní témata čtvrtečního (3. 4.
2008) jednání aliance. Na okraj vrcholné schůzky aliance se zřejmě odpoledne také
sejde šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg se svou americkou kolegyní
Condoleezzou Riceovou; pak by mohlo následovat i oznámení dohody mezi Prahou
a Washingtonem o hlavní smlouvě o umístění radaru v ČR.
Češi, ale i Američané či Poláci, na jejichž území by Washington rád viděl druhou část
zvažované základny, by chtěli na summitu slyšet, že aliance vítá nebo alespoň bere
na vědomí plány USA na vznik základny a že je připravena ji začlenit do budoucího
protiraketového systému NATO.
Klaus také poznamenal, že ČR je pro to, aby aliance pokračovala ve své politice
otevřených dveří. Na summitu se má v této souvislosti mimo jiné rozhodovat o tom,
zda NATO do svých řad přizve trojici balkánských zemí - Chorvatsko, Albánii a
Makedonii.
Kromě toho se bude debatovat i o dalším přibližování dvou bývalých sovětských
republik - Gruzie a Ukrajiny - k alianci, přičemž tato představa se nesetkává s příliš
vřelou odezvou nejen v Rusku, ale i v některých evropských členských státech, mimo
jiné v Německu a Francii.
3.4. NATO souhlasí s přijetím dvou nových zemí, další tři zatím odmítá
(vyjádření prezidenta Klause)
Severoatlantická aliance nevyslyšela výzvy amerického prezidenta George Bushe a
prozatím odmítla uvolnit cestu ke členství Ukrajině a Gruzii. Představitelé NATO dnes
na summitu v Bukurešti rozhodli, že tyto země ještě nejsou připraveny na zařazení
do programu Akčního plánu členství (MAP), který je předstupněm pro plné začlenění
do aliance. NATO zároveň potvrdilo, že Chorvatsko a Albánie mají cestu k plnému
členství otevřenou, rozhodnutí o přijetí Makedonie ale odložilo kvůli jejímu sporu s
Řeckem.
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prosincovém vyhodnocení situace budou mít právo rozhodnout o jejich začlenění do
MAP bez toho, že by čekali na dodatečná rozhodnutí šéfů vlád či států.
4.4. Klaus: Putin o radaru a protiraketovém systému vůbec nemluvil
Ruský prezident Vladimir Putin se v dlouho a s napětím očekávaném proslovu na
summitu Severoatlantické aliance vůbec nezmínil o chystaném americkém radaru v
Česku nebo o protiraketových systémech USA. Novináře o tom informoval český
prezident Václav Klaus, podle něhož šlo o poměrně překvapivý krok ze strany
pomalu končícího šéfa Kremlu.
Moskva totiž dosud americký plán na umístění radaru v České republice a desítky
antiraket v Polsku ostře kritizovala.
"...trošku paradox, asi nečekaný, byl dlouhý dvacetiminutový projev prezidenta
Putina... Možná, že by českou veřejnost zaujalo, že prezident Putin nezmínil slovo
radar a protiraketové systémy," řekl Klaus českým novinářům po skončení jednání.
Česko ve čtvrtek 3. 4. 2008 v Bukurešti oznámilo, že se dohodlo se Spojenými státy
na smlouvě o umístění radaru v Brdech. Premiér Mirek Topolánek pak dodal, že
NATO rovněž uznalo, že zvažovaná základna je podstatným příspěvkem k ochraně
spojenců před zvyšující se hrozbou šíření balistických raket. Aliance proto podle něj
počítá se začleněním radaru do vlastní protiraketové obrany.
Pro Putina byla účast na Radě NATO-Rusko, která slouží k dialogu mezi aliancí a
Moskvou, premiérou i derniérou současně - ruský prezident totiž svůj post v Kremlu v
květnu opouští. Dosud mezi aliancí či přinejmenším částí jejích členů a Moskvou
panovaly poměrně napjaté vztahy, například kvůli protiraketové obraně či Kosovu.
Putin však na závěr svého prezidentského úřadu ale ukázal vstřícnou tvář a možná
tím do určité míry vymezil mantinely pro svého nástupce Dmitrije Medveděva.
"V rámci této diskuze ze všech stran dominovala slova jako partnerství, dominovala
slova jako pokus o zlepšení vzájemného porozumění, dominovala slova jako nežít v
paradigmatu studené války, dominovala slova zabývat se hrozbami 21. století, nikoli
20. století," líčil Klaus debatu s Putinem.
7.4. Klaus jednal v Káhiře o ekonomice, zahájil egyptologickou výstavu
Jednání českého prezidenta Václava Klause s představiteli egyptské vlády v Káhiře
se soustředila na ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi. ČTK to řekl tiskový
mluvčí prezidenta Petr Hájek. Během setkání se svým egyptským protějškem
Husním Mubarakem Klaus hovořil o mezinárodních otázkách, především o
problémech blízkovýchodního regionu. Večer Klaus zahájil výstavu věnovanou
půlstoletí českých archeologických výzkumů v Egyptě.
Káhira patří k tradičním obchodním partnerům českých firem v arabském světě, v
posledních letech ale vzájemné hospodářské vztahy stagnovaly. Podle Hájka však
egyptský premiér Ahmad Nazíf při jednání s Klausem a českou delegací prohlásil, že
Egypt vnímá Česko "jako bránu do EU", a to zejména po hospodářské stránce.
Klaus s Nazífem podle mluvčího jednali především o posílení vztahů v oblasti
cestovního ruchu, ale i o společných ekologických projektech. Při této příležitosti
došlo k podpisu dvou smluv - memoranda o spolupráci mezi českým ministerstvem
pro místní rozvoj a egyptským ministerstvem cestovního ruchu a smlouvy o
společných projektech v oblasti životního prostředí.
Egyptská strana podle Hájka projevila také velký zájem o posílení dovozu technologií
z České republiky.
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miliardy Kč," řekl ČTK Hájek, podle kterého bylo dnešní jednání "dobré a věcné". O
dalších ekonomických otázkách bude podle něj Klaus jednat v úterý a ve středu (8. a
9. 4. 2008) na česko-egyptském ekonomickém fóru.
Při jednání s Mubarakem prý oba státníci probírali hlavně mezinárodní otázky s
důrazem na blízkovýchodní region. Podle Hájka však zatím Klaus nehovořil o tom, že
by se Evropská unie měla více angažovat ve snahách o mírové uspořádání na
Blízkém východě, jak to při nedávné návštěvě Jeruzaléma řekl premiér Mirek
Topolánek. Podle předsedy vlády by tato iniciativa měla být jedním z hlavních úkolů
blížícího se českého předsednictví EU. Hájek ale nevyloučil, že toto téma Klaus
nadnese během setkání s generálním tajemníkem Ligy arabských států Amrem
Músou.
Po politických jednáních se Klaus přesunul do Egyptského muzea v Káhiře, kde
večer zahájil výstavu věnovanou půlstoletí českých archeologických výzkumů v
Egyptě. Slavnostní ceremonie se podle Hájka konala za účasti některých členů
egyptského kabinetu.
7.4. Státní návštěva Egyptské arabské republiky
Prezident republiky Václav Klaus spolu s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve
dnech 7. – 9. dubna 2008 státní návštěvu Egyptské arabské republiky.
V pondělí 7. dubna se prezident setkal se svým egyptským protějškem H.
Mubarakem, předsedou vlády A. Nazífem, předsedou Lidového shromáždění F.
Surúrem, předsedou Poradního shromáždění M. S. El Šerifem a generálním
tajemníkem Ligy arabských států A. Músou. Poté se zúčastnil zahájení výstavy
„Discovering Ancient Egypt. Fifty Years of the Egyptian – Czech Collaboration in
Archeology“. Ve večerních hodinách byl prezident republiky přítomen slavnostnímu
představení nového modelu vozu Škoda Fabia Combi.
V úterý 8. dubna se v dopoledních hodinách prezident setkal s rektorem Americké
univerzity v Káhiře. V poledne se zúčastnil zahájení Česko – egyptského
ekonomického fóra, během kterého pronesl hlavní projev s názvem „Czech
Transformation – 19 Years After“.
Ve středu 9. dubna odletěl prezident do Alexandrie, kde se setkal s guvernérem
Alexandrie A. Labibem a zahájí alexandrijskou část Česko – egyptského
ekonomického fóra. Zpět do České republiky odcestoval prezidentský pár ve
večerních hodinách.
11.4. Pracovní návštěva brazilského prezidenta v České republice
Na pozvání prezidenta Václava Klause přijel ve dnech 11. – 12. dubna 2008 na
pracovní návštěvu České republiky Luiz Inácio Lula da Silva, prezident Brazilské
federativní republiky.
Brazilský prezident přijel do České republiky i s manželkou a kromě jednání s
prezidentem republiky na Pražském hradě se setkal i s dalšími ústavními činiteli. Při
příležitosti návštěvy hlavního města České republiky si prezident Lula prohlédl
Strahovský klášter a kostel Panny Marie Vítězné.
V sobotu 12. 4. 2008 se oba prezidentské páry setkaly na Pražském hradě; kde bylo
za jejich přítomnosti podepsáno memorandum mezi zástupci ČR a Brazílie (Dohoda
o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou ČR a vládou Brazílie).
Návštěva brazilského prezidenta v ČR se uskutečnila na pozvání prezidenta Václava
Klause a jednalo se o první oficiální návštěvu brazilského prezidenta v ČR od r.
1918.
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jeho návštěva v Praze i návštěva V. Klause v Brazílii přispějí k prohloubení vztahů
mezi oběma zeměmi ve všech oblastech. Častější by měly být podle Luly da Silvy
kontakty mezi podnikateli. V Brazílii došlo k významnému ekonomickému oživení;
země významně investuje do infrastruktury, telekomunikací, železničního systému,
vodních elektráren, atd. V multilaterální oblasti došlo ke konsolidaci Mercosur, vzniká
Unie jihoamerických národů (UNASUR) a regionální investiční banka Banco del Sur.
Český prezident zdůraznil, že ČR má zájem o rozvoj bilaterálních vztahů s Brazílií,
vnímá její rozvoj i to, jak celý region nabývá na významu. ČR má zájem vyslat do
Brazílie další podnikatelské mise. I předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí r.
2009, jehož sloganem je „Evropa bez bariér“, bude další možností pozitivně přispět k
rozvoji vztahů s Brazílií.
Prezidenti dále hovořili o konkrétních možnostech obchodní spolupráce. Lula da
Silva řekl, že Brazílie chystá „malou revoluci“ v dopravě (ve výši 2,7 mld. USD).
Hodlá vystavět 4.000 km železnic, dráhu pro vysokorychlostní vlak mezi městy Sao
Paulo a Rio de Janeiro a dva přístavy. Má proto zájem o dodávky pro vodní
elektrárny (zejména turbíny), dodávky lokomotiv, železničních vagónů pro přepravu
osob, lodních motorů. Václav Klaus potvrdil, že oblasti, které jeho protějšek
vyjmenoval, jsou oblastmi tradičního exportu ČR.
15.4. Prezident přijal velvyslance Dánska, Izraele, Nepálu a Jordánska
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali na Pražském hradě své pověřovací
listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci:
J. E. pan Olem E. Moesby, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Dánského
království se sídlem v Praze,
J.E. pan Yaakov Levi, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael se
sídlem v Praze,
J.E. paní Madan Kumar Bhattarai, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Nepálského království se sídlem v Berlíně,
J. E. pan Makram M. Queisi, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Jordánského hášimovského království se sídlem ve Vídni.
15.4. Prezident přijal člena Předsednictva Bosny a Hercegoviny Željka
Komšiće
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě člena Předsednictva
Bosny a Hercegoviny Željka Komšiće, který byl v Praze při příležitosti slavnostního
zahájení výstavy obrazů významného bosenského umělce Safet Zeca.
V přátelském rozhovoru oba představitelé hovořili o bilaterálních vztazích, a to
zejména v ekonomické oblasti, dalším vývoji v balkánském regionu a o spolupráci
Bosny a Hercegoviny s NATO a EU.
21.4. Pracovní návštěva Nizozemska
Prezident republiky Václav Klaus odcestoval na pracovní návštěvu Nizozemského
království.
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prezident republiky setkal s předsedou vlády Nizozemského království Janem
Peterem Balkenendem. V knihkupectví Selexyz se odpoledne konala prezentace
holandského vydání knihy Václava Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“ spojená s
autogramiádou.
22.4. Livia Klausová se setkala s velvyslankyněmi a manželkami rezidentních
velvyslanců působících v České republice
Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se na Pražském hradě setkala s
mimořádnými a zplnomocněnými velvyslankyněmi a manželkami rezidentních
velvyslanců / vedoucích diplomatických misí působících v České republice.
23.4. Klaus zahájil návštěvu Německa, přijal jej protějšek Köhler
Oficiální návštěvu Německa zahájil český prezident Václav Klaus, který před
polednem dorazil i s chotí Livií do sídla německého prezidenta v berlínském zámku
Bellevue. Se svým protějškem Horstem Köhlerem, na jehož pozvání se návštěva
koná, Václav Klaus hovořil například o ratifikaci lisabonské smlouvy či o chystaném
českém předsednictví v EU v prvním pololetí příštího roku.
Český prezidentský pár byl před prezidentským palácem přijat s vojenskými poctami.
Jde o první Klausovu návštěvu Německa po jeho znovuzvolení prezidentem letos v
únoru.
Prezidenti se bavili hlavně o evropských tématech a sousedských vztazích. Klaus
například kritizuje lisabonskou smlouvu o budoucím fungování EU, zároveň však
naznačil, že její ratifikaci nebude proti vůli parlamentní většiny blokovat. V Česku i
Německu přitom ratifikačnímu procesu hrozí komplikace kvůli ústavním stížnostem.
Prezidenti se rovněž dotkli například tématu volného pohybu pracovních sil, kterému
německá strana může až do roku 2011 bránit tím, že bude uplatňovat právo výjimky.
Klaus se netají tím, že s Köhlerem mají na mnohé otázky podobné názory.
Naposledy se s německým prezidentem setkal v prosinci, kdy v Berlíně představoval
německý překlad své knihy Modrá, nikoli zelená planeta, v níž pranýřuje údajné
vyvolávání paniky z globálního oteplování. Klaus si pochvaloval, že Köhler jako
ekonom jeho argumentaci porozuměl.
Köhler, který je prezidentem od roku 2004, dříve vykonával funkce prezidenta
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (BERD) či hlavního ředitele Mezinárodního
měnového fondu (MMF). Mezinárodní věhlas si získal už ve funkci státního tajemníka
spolkového ministerstva financí přípravou německé měnové unie v roce 1990.
K evropské problematice se Václav Klaus znovu vrátil večer, kdy měl v berlínské
Bertelsmannově nadaci přednášku o budoucnosti Evropy. Návštěvu Berlína ukončil
ve čtvrtek 24. 4. 2008 ranním setkáním s berlínským primátorem Klausem
Wowereitem.
23.4. Klaus i Köhler pro uvolnění pracovního trhu
Prezidenti České republiky a Německa mají podobný názor na nutnost urychleného
uvolnění německého pracovního trhu pro lidi z nových členských zemí Evropské
unie. Řekl to český prezident Václav Klaus po setkání se svým německým
protějškem Horstem Köhlerem. Podle Klause, který je na své první oficiální návštěvě
Německa po svém znovuzvolení, odstranění bariér vázne na zdrženlivých postojích
některých ministrů německé vlády.
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velmi podobný názor v tom, že je třeba odbourat bariéry mezi pracovními trhy. Podle
českého prezidenta je to otázka pro několik členů německé vlády, kteří podle něj vidí
svět odlišně a mají z dělníků z východu obavy. "Já to považuji za iracionální," řekl
Klaus.
Německo může po východním rozšíření EU v roce 2004 uplatňovat omezení svého
pracovního trhu až do roku 2011, ale také by je mohlo už příští rok zrušit. Klaus
podtrhl, že se nepotvrdily obavy ze zaplavení německého pracovního trhu českými
pracovníky ani po "stříhání drátů" na společných hranicích, ani po vstupu ČR do EU.
"Když bude úplně uvolněn německý pracovní trh, nestane se vůbec nic," domnívá se
Klaus.
24.4. Prezident republiky přijal generálního tajemníka OECD
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě generálního tajemníka
OECD Angela Gurríu, který přijel do České republiky na oficiální návštěvu při
příležitosti zveřejnění Hospodářského přehledu ČR.
25.4. Prezident ČR přijal předsedkyni Parlamentu Nového Zélandu
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedkyni Parlamentu
Nového Zélandu paní Margaret Wilsonovou.
Oba představitelé spolu hovořili o bilaterálních vztazích, o tématech souvisejících se
členstvím České republiky v Evropské unii a o vnitropolitické situaci na Novém
Zélandu před letošními parlamentními volbami.
29.4. Prezident Klaus přijal saského ministra životního prostředí a zemědělství
Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě saského ministra
životního prostředí a zemědělství Rollanda Wöllera, který přijel do České republiky
na oficiální návštěvu.
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9.4. Předseda Miloslav Vlček završil návštěvu Ukrajiny
Setkáním s Raisou Bohatyrovou, šéfkou Bezpečnostní rady Ukrajiny, předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček završil dvoudenní návštěvu
Ukrajiny. V jejím průběhu se setkal s premiérkou Julií Tymošenkovou a předsedou
Národní rady Ukrajiny Arsenijem Jaceňukem.
Tématem rozhovorů s ukrajinskými představiteli byly otázky česko-ukrajinské
spolupráce na různých úrovních. Hovořilo se rovněž o nedávném summitu NATO v
Bukurešti. Ukrajinské představitele zajímal postoj české strany k přijetí Ukrajiny do
EU. V této souvislosti se rovněž hovořilo o předsednictví v Radě EU, které bude ČR
zastávat v 1. pololetí roku 2009. Miloslav Vlček ujistil ukrajinskou stranu, že Česká
republika je připravena předávat zkušenosti z přípravy na přijetí do EU. Členy
oficiální delegace Poslanecké sněmovny byla rovněž 1.místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a další poslanci.
30.4. Parlament podpořil vyslání speciální jednotky do Afghánistánu
Vojáci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova mohou odletět do Afghánistánu. K
senátorům, kteří vládní návrh na vyslání kontingentu do protiteroristické operace
Trvalá svoboda (Enduring Freedom) podpořili minulý týden, se přidali také poslanci.
Do Afghánistánu tak vyjede prostějovská speciální jednotka v počtu do 100 osob už
letos v květnu. Kontingent pod velením plukovníka Milana Kovandy bude působit v
rámci operace Enduring Freedom do 31. prosince 2008. Předpokládá se, že
kontingent by byl v obdobném rozsahu vyslán do Afghánistánu i v roce 2009.
Hlasování v plénu Poslanecké sněmovny předcházela včerejší návštěva ministryně
obrany Vlasty Parkanové na zasedání klubu ČSSD. Ministryně poslancům ČSSD
vysvětlila, že operace Trvalá svoboda není pouze záležitostí USA. „Od roku 2001 se
do této operace různou formou pomoci zapojilo na padesát států. Operace je
vojenskou reakcí na teroristické útoky na USA ze dne 11. září 2001 a probíhá s
oficiálním souhlasem afghánské vlády a v souladu s několika rezolucemi Rady
bezpečnosti OSN,“ řekla Parkanová a zároveň poslance požádala, aby témata
související s bezpečností České republiky nepolitizovali. „Účast v zahraničních
misích je naším společným zájmem. Čeští vojáci pomáhají předcházet konfliktům a
řeší problémy v krizových oblastech, aby zabránili jejich dalšímu šíření. Jde tedy o
ochranu bezpečí České republiky v evropském a celosvětovém kontextu.“

- 10 -

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT

- 11 -

4.4. Americký velvyslanec v Praze Richard Graber u Přemysla Sobotky
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přijal stálého a zplnomocněného
velvyslance USA v ČR Richarda Grabera. „Šlo v prvé řadě o standardní setkání
předsedy horní komory s americkým velvyslancem. Hlavním tématem našeho
rozhovoru byl především summmit NATO v Bukurešti a problematika protiraketové
obrany USA, její začlenění do struktur NATO a další otázky. Mě speciálně zajímalo,
co je pravdy na tom, jak tvrdí někteří naši opoziční politici, že v případě vítězství
demokratického kandidáta v prezidentských volbách v USA by se znovu otevřela
otázka financování radaru v Čechách a jeho smysluplnost. Pan Graber mě ujistil, že
žádné změny v zahraniční politice USA se po podzimních volbách konat nebudou, a
že radar má podporu i v případě obou klíčových demokratických kandidátů,“ uvedl
předseda Senátu Přemysl Sobotka.
„Pana velvyslance jsem rovněž informoval o tom, že se v Senátu bude konat
mezinárodní konference k výročí 21. srpna 1968, na které se bude spolupodílet i
Svobodná Evropa. Požádal jsem v této souvislosti o podporu při organizaci této
konference. Pan Graber akci uvítal a podporu přislíbil,“ řekl dále Přemysl Sobotka.
10.4. V pařížské Invalidovně zahájena výstava o vztazích ČSR-Francie
Pod názvem "Francie a Československo 1914 - 1945, léta nadějí, zmaru a bojů na
společných frontách" byla v pařížské Invalidovně zahájena výstava o vztazích obou
zemí od první do konce druhé světové války, a to se zvláštním zřetelem na vztahy
vojenské. Zahájil ji předseda českého Senátu Přemysl Sobotka za přítomnosti
francouzského státního tajemníka pro záležitosti veteránů Jeana-Marie Bockela a
slovenského velvyslance ve Francii Jána Kuderjavého.
Návštěvníci na ní mohou zhlédnout připomínky vzniku československých legií ve
Francii během první světové války, druhá část dokumentuje intenzivní vojenské
vztahy mezi nově vzniklým Československem a Francií ve 20. a 30. letech a poslední
část je věnována zapojení československých vojáků do bojů ve Francii za druhé
světové války. Pořadatelé, kterými jsou vojenské muzeum v Invalidovně a pražský
Vojenský historický ústav, se ale nevyhnuli ani připomínce mnichovské konference z
roku 1938, na níž Francie Československo opustila.
Jakýmsi zlatým hřebem mezi exponáty je dopis, kterým francouzské ministerstvo
zahraničí 29. června 1918 uznávalo Československou národní radu a právo Čechů a
Slováků na samostatnost. Mezi exponáty jsou mimo jiné fotografie připomínající
činnost rady ve Francii a působení československých legionářů a vojáků na
francouzském území, jejich zbraně a uniformy, výtvarná díla s tématikou legií a
některé osobní předměty Milana Rastislava Štefánika. Velká pozornost je věnována
podílu francouzských vojenských expertů na zformování československé armády po
vyhlášení samostatnosti v roce 1918.
Výstava zapadá do "Festivalu osmiček", kterým se ve Francii z iniciativy českého
velvyslanectví a Českého centra v Paříži připomínají osudové chvíle
československých dějin, jejichž letopočet končí číslicí osm.
Předseda Senátu Přemysl Sobotka v krátkém proslovu řekl, že výstava obsahuje
poselství i pro dnešek, kdy Evropa "stojí před novými hrozbami", kterým by měla čelit
jednotně, bez alibismu a bez mnichovanské mentality. Připomněl také význam
transatlantické vazby.

- 12 13.4. Západní Evropa by nám měla více naslouchat
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se setkal s evropským
komisařem pro školství a vzdělávání Jánem Figelem. „Mluvili jsme spolu především o
nadcházejícím předsednictví České republiky EU a shodli jsme se, že zkušenosti
středoevropských a východoevropských zemí s dvojí totalitou, kterou si tyto země
prožily ve dvacátém století, jsou podstatné pro další vývoj Evropy i dnes. Západ
Evropy tyto naše zkušenosti nemá, proto je náchylnější některé trendy podceňovat. I
proto by nám naši západní sousedé měli více naslouchat,“ uvedl po setkání Přemysl
Sobotka.
Oba politici se setkali v rámci projektu "Všichni jsme lidi". Tato iniciativa připomínající
oběti holocaustu ve Valdštejnské zahradě v sídle Senátu uspořádala vzpomínkový
koncert. „Jsem rád, že se v Senátu sešlo tolik lidí. Je to pro mě signál, že tato část
naší evropské historie je dosud živá. To je dobře, protože ten, kdo svou minulost má
tendenci zapomínat, bývá často odsouzen k tomu si jí zopakovat,“ dodal předseda
Senátu Přemysl Sobotka.
18.4. Sobotka a Borusewicz: Musí se s námi jednat jako se suverény
Předsedové senátů České republiky a Polska Přemysl Sobotka a Bogdan
Borusewicz ve Vídni v rámci mezinárodní akce jednali i o nejnovějším vývoji kolem
plánovaného rozmístění částí americké protiraketové obrany v obou zemích. Jak řekl
Sobotka po setkání ČTK, obě strany zdůraznily, že se s nimi musí jednat jako se
suverénními státy.
"Polský kolega mě ujistil, že Poláci si přejí dohodu se Spojenými státy, ale za záruky
zvýšení bezpečnosti své země. Oba jsme se pak shodli na tom, že jsme suverénní
země a že s námi jak USA, tak Rusko musí jednat jako se suverénními zeměmi," řekl
Sobotka.
Bilaterální jednání s nejvyššími představiteli obou komor rakouského parlamentu byla
podle Sobotky věnována především přípravě vzpomínkových akcí ke 40. výročí
Pražského jara. Kromě již dohodnutého setkání prezidentů obou zemí 20. srpna na
společné hranici se bude týž den konat v českém senátu mezinárodní konference a
na přelomu října a listopadu v rakouském parlamentu slavnostní zasedání na toto
téma.
Sobotka navštívil Vídeň v rámci X. setkání Asociace evropských senátů, které se
zabývalo především využíváním moderních technologií a zlepšováním výměny
informací mezi parlamenty evropských zemí.
Předseda českého senátu na zasedání zároveň prezentoval návrh na uspořádání
summitu středoevropských zemí v září v Praze, který by projednal roli národních
parlamentů po schválení lisabonské smlouvy o reformách institucí Evropské unie.
"Návrh se setkal s širokou podporou zemí od Pobaltí až po Rumunsko a Bulharsko,"
řekl Sobotka.
29.4. Rakouská návštěva v Senátu
Místopředseda Senátu PČR Jan Rakušan se účastnil nejprve jako host zasedání
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s delegací vedenou
místopředsedou Spolkové rady Rakouské republiky a předsedou Výboru pro ústavu
a federalismus Spolkové rady Rakouské republiky Jürgenem Weissem.
Debatu vedl předseda výboru Ivo Bárek. Spolu s ostatními přítomnými senátory
otevřel celou řadu zajímavých témat. Rozhovory s rakouskou delegací poté
pokračovaly při obědě, který na počest zahraniční návštěvy pořádal místopředseda
Senátu PČR Jan Rakušan.

- 13 Na obou stranách, i vzájemně mezi sebou, docházelo k výměně názorů na celé
spektrum evropských i regionálních témat. Naše delegace, kterou tvořili senátoři z
jednotlivých senátních frakcí, působila kompaktním dojmem, dobře prezentovala
práci Senátu jako celku. I přesto měl však každý z přítomných možnost uplatnit svůj
osobní lidský či politický názor. Jasně se ukázalo, že zahraniční cesty či přijímání
zahraničních delegací není výletem či zbytečnou recepcí, ale tvrdou prací, z které má
užitek občan.
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1.4. Ministři vnitra ČR a SRN: Rozšíření Schengenu bylo dobrým krokem
Rozšíření schengenského prostoru bez hraničních kontrol, od něhož uplynulo 100
dní, bylo pozitivním krokem. Obavy lidí z okolí hranice se nenaplnily. Shodli se na
tom ministr vnitra Ivan Langer s ministry vnitra Německa a sousední německé země
Saska a zástupci Polska na společném jednání o bezpečnostní situaci v
příhraničních regionech, které se uskutečnilo v saské Žitavě.
Langer řekl, že ho příznivý vývoj nijak nepřekvapil. Podle něj tak jen vyvrcholila
kvalitní příprava na zrušení hraničních kontrol. Německý ministr Wolfgang Schäuble
to považuje za výsledek dobré a spolehlivé práce policie všech tří států. Kritici
otevření hranic mezi západními zeměmi a většinou nových členských zemí Evropské
unie se obávali zvýšení kriminality a označovali zrušení kontrol za předčasné.
Od přistoupení Česka a Polska do schengenského prostoru bylo na 1300 kilometrů
dlouhé východní hranici Německa zadrženo 1128 osob při nepovoleném vstupu na
německé území, přes 700 z nich bylo vráceno zpět do země, odkud přijeli.
Mluvčího policejního ředitelství německého regionu Horní Lužice - Dolní Slezsko
Uwe Horbaschk ČTK řekl, že kriminalita v pohraničí stagnuje nebo spíše klesá.
"Zaznamenali jsme jen dvě výjimky - Zhořelec a Žitavu," podotkl. Ve Zhořelci (Görlitz)
stoupl po rozšíření schengenského prostoru počet krádeží aut. Zatímco vloni tam za
první dva měsíce zmizela dvě auta, letos jich bylo 33. Přibylo tam také drobných
krádeží v obchodech. Podobně v Žitavě zase přibylo vloupání do domů. Ve Zhořelci
ustavila policie zvláštní vyšetřovací komisi, byli v ní také Češi a Poláci.
Policisté všechna opatření v hraničním prostoru koordinují. Společné hlídky budou v
pohraničí i nadále, jejich práce je ještě prohloubí. To si přejí i lidé, kteří v trojzemí žijí.
Ivan Langer připomněl, že Česko vložilo do schengenského informačního systému
1,1 milionu dat. "Díky tomu umíme něco, co jsme dříve neuměli, například zadržet
nežádoucí osoby," podotkl.
Česká republika je součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007,
schengenský informační systém využívá od 1. září 2007.
1.4. Generál Picek navštívil izraelskou leteckou základnu
V rámci oficiální návštěvy Izraele, kterou vedla ministryně obrany Vlasta Parkanová,
se v úterý 1. dubna 2008 uskutečnila také prohlídka izraelské letecké výcvikové
základny.
Delegaci, která vykonala oficiální návštěvu 6. základny leteckých sil Hatzerim, vedl
náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek a náměstek
ministryně obrany – ředitel Kanceláře Ministerstva obrany Radek Šmerda.
Základna situovaná poblíž města Ber Sheva je největší izraelskou leteckou
výcvikovou základnou, jež svou činnost provozuje od roku 1966. Ročně je v
Hatzerimu přijímáno okolo tří set zájemců o studium. Ovšem tříletý náročný výcvik
dokončí, leteckou licenci a akademický titul získá přibližně padesát pilotů. Letecká
škola se specializuje na trénink pilotů bojových i civilních letadel a vrtulníků.
České delegaci se po celý čas návštěvy věnoval velitel základny brigádní generál
Hagi Topolanski. Bohatý program zahrnoval prezentaci o organizaci leteckých sil v
Haretzimu a představení vzdělávací činnosti. Hostitelé zorganizovali praktickou
ukázku leteckého výcviku a nabídli návštěvu místního muzea vzdušných sil, kde
kromě mnoha dalších zajímavostí bylo možné zhlédnout tři provozuschopná letadla,
která Izraeli věnovalo Československo jako pomoc ve válce za svobodu a zachování
nezávislosti v letech 1948 – 1949.

- 16 2.4. USA mají zájem na radaru v ČR i bez raketových sil v Polsku
Spojené státy budou mít zájem na instalaci radaru v České republice i v případě, že
by se nepodařilo dosáhnout dohody s Polskem o umístění další důležité části
evropského systému protiraketové obrany na jeho území. Prohlásil to šéf americké
protiraketové agentury MDA generál Henry Obering v branném výboru amerického
Senátu. Zdůraznil, že radar může v americkém globálním systému protiraketové
obrany plnit četné funkce.
Spojené státy a Česká republika už prohlásily, že se přiblížily dohodě o radaru, ale
jednání s Polskem o umístění základny s deseti protiraketovými střelami váznou.
Varšava žádá, aby součástí dohody byla také vojenská pomoc Polsku.
Obering řekl, že Spojené státy sice očekávají, že s Polskem bude dosaženo dohody,
ale radar může sloužit i bez raket.
"Radar sám o sobě představuje obrovskou kapacitu a informace, které shromáždí,
mohou využít Spojené státy i NATO i mimo plánovaný evropský systém," řekl
Obering.
Podle agentury AP Washingtonu velmi záleží na dohodě s Moskvou, a proto je
ochoten učinit významný ústupek. Hodlá se údajně zaručit, že systém protiraketové
obrany v Česku a v Polsku aktivuje teprve tehdy, až se Írán projeví jako
bezprostřední hrozba pro Evropu. To by bylo v okamžiku, kdy by Teherán odpálil
balistickou raketu, která by byla schopna zasáhnout evropské území. Otázkou ale je,
zda to Rusku bude stačit.
Bush a Putin se chystají údajně také podepsat dohodu o dlouhodobější strategické
spolupráci mezi oběma zeměmi, jejichž vlády by se jí měly řídit i po brzkém odchodu
obou prezidentů z funkce.
Český premiér Mirek Topolánek ke smlouvě Česka s USA o radaru na otázku, kdy
bude finální dohoda, dnes odpověděl: "Záleží na dohodě. Ty smlouvy jsou dvě. Ta
velká, klíčová smlouva je v podstatě dohodnuta. Pokud se (český ministr zahraničí)
Karel Schwarzenberg s (šéfkou americké diplomacie) Condoleezzou Riceovou
dohodnou, tak na summitu (NATO v Bukurešti) vyhlásí, že je možno tu smlouvu
podepsat".
Připomněl, že musí být nicméně uzavřena i druhá smlouva týkající se pobytu
Američanů na českém území. Oba dokumenty poputují k projednání do parlamentu
patrně společně. Vyhlášení na schůzce Schwarzenberga a Riceové, že jednání je
ukončeno, tak má být signálem, že "v této chvíli hlavní problémy těch smluv jsou
odstraněny."
2.4. Sudetští Němci udělí letošní Karlovu cenu Petru Uhlovi
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) udělí svou Evropskou cenu Karla IV. za
letošní rok jako třetímu Čechovi bývalému československému disidentovi Petru
Uhlovi. Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt ČTK řekl, že Karlova cena je
oceněním zásluh za porozumění mezi národy ve střední Evropě a v Uhlově případě i
konkrétně mezi Čechy a Němci. Podobně ocenění vnímá i Petr Uhl.
Uhl, nyní komentátor deníku Právo a člen Rady České televize, ČTK potvrdil, že
cenu chápe jako ocenění svých snah o sbližování Čechů a Němců a o postupné
řešení událostí z let 1938 až 1946. Ocenění mu předá na tradičním
Sudetoněmeckém dni v Norimberku 10. května osobně Posselt.
Uhl míní, že poválečný odsun německého obyvatelstva tehdejším demokratickým
Československem byl bezprávným vyhnáním. Po zkušenostech z jednání se
sdružením je také přesvědčen, že se sudetskými Němci je možný dialog.

- 17 "Vždy vyhledával kontakty k Němcům a sudetským Němcům, zasazoval se za lidská
práva, za práva menšin i za práva německé menšiny v České republice, ale i jiných
menšin. A samozřejmě se také vždy angažoval pro usmíření a porozumění se
sudetskými Němci," vyjmenoval ČTK důvody ocenění Uhla mluvčí sudetských
Němců a poslanec Evropského parlamentu Posselt. Například minulý měsíc se Uhl
podle něj zúčastnil v Brně konference Ackermannovy obce. Ta bývá označována
jako umírněná křesťanskodemokratická organizace sudetských Němců.
Podle Posselta lze ocenění Uhla vnímat i jako výraz otevřenosti sudetských Němců k
dialogu s Čechy, a to bez ohledu na to, zda je partner zaměřen pravicově, či
levicově, jako je Uhl.
Karlova cena je nadstranická a má být uznáním za zásluhy o dobré vztahy mezi
národy ve střední Evropě, vysvětlil člen bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).
"Proto je pan Uhl, jenž celý život bojoval za lidská práva a za práva menšin, typickým
nositelem Karlovy ceny," řekl bavorský politik.
Uhl je teprve třetím Čechem, který Evropskou Karlovu cenu obdrží. Už koncem 50.
let ji podle Posselta dostal český generál Lev Prchala, jenž však tehdy žil v exilu.
Druhým oceněným Čechem byl v roce 2005 emeritní litoměřický biskup Josef Koukl.
Uhl je však první českou "politickou osobností", která ocenění převezme, zdůraznil
Posselt. Mezi jeho další nositele patří například bývalý bavorský premiér Franz Josef
Strauss, rakouský exkancléř Wolfgang Schüssel či bývalý belgický premiér Leo
Tindemans.
Sudetoněmecký landsmanšaft zdůrazňuje, že se Uhl v letech 1998-2001 ve funkci
vládního zmocněnce pro lidská práva Uhl zasazoval za práva menšin. Předtím jako
levicový aktivista vystupoval proti komunistické diktatuře i proti sovětské vojenské
intervenci v roce 1968. Uhl strávil několik let ve vězení, byl spoluzakladatelem Charty
77, členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Helsinského výboru, shrnuje
SL v tiskovém prohlášení.
2.4. Podniky v ČR loni vypustily do ovzduší méně CO2, než směly
České průmyslové podniky loni vypustily do ovzduší méně oxidu uhličitého, než měly
povoleno. Znovu tak nevyužily veškeré emisní povolenky, které měly přidělené v
rámci Evropské unie. Prodejem zbývajících povolenek si tak mohly poměrně výrazně
finančně přilepšit, podle propočtu ČTK až o miliardy korun. Evropská komise
oznámila, že do ovzduší firmy v Česku vypustily 77,7 milionu tun oxidu uhličitého,
přičemž povolenky měly na 84,8 milionu tun.
V roce 2006 český průmysl vypustil celkem 83,7 milionu tun CO2 a rok předtím
vyprodukoval 82,7 milionu tun CO2. Ani tehdy nevyužil všechny své povolenky,
přičemž ty zbylé mohou společnosti prodat. V současnosti se cena za jednu
povolenku (jedna tuna CO2) pohybuje lehce nad 20 eury. Pokud se ovšem ukáže, že
podniky v celé Evropské unii nevyužily všechny emisní povolenky, dá se očekávat její
mírný pokles.
I tak si ovšem podniky mohly přijít na "slušné peníze". Zbylo jim totiž 7,1 milionu
povolenek a pokud by je odprodaly za současné ceny, získaly by tak více než čtyři
miliardy korun. Podobné obchody budou možné až do roku 2012, kdy končí platnost
mezinárodního takzvaného Kjótského protokolu.
Poté se již nebudou povolenky přidělovat, ale celá řada firem si je bude muset
kupovat.
Přestože objem emisí oxidu uhličitého v České republice klesá, pro roky 2008 až
2012 mají firmy od Bruselu schváleno ještě více povolenek než v letech předchozích,
celkem 86,8 milionu tun CO2 ročně. I to se ovšem zdá českému ministerstvu
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český stát ji zažaloval u Evropského soudního dvora. Ministerstvo životního prostředí
sice navrhlo stažení žaloby, ale vláda debatu na toto téma odložila.
MPO neuvažuje o stažení žaloby na komisi ani po oznámených výsledcích. "Žaloba
se netýká ani tak finálních čísel jako spíše metodiky výpočtu," řekl ČTK mluvčí MPO
Tomáš Bartovský.
2.4. Slováci do Afghánistánu vysílají chirurgy, posílí českou nemocnici
Do Kábulu by se měla vydat ve čtvrtek 3. 4. 2008 skupina sedmi slovenských
chirurgů, kteří posílí českou polní nemocnici v afghánské metropoli. Memorandum,
které s tím počítá, na okraj summitu NATO podepsala česká ministryně obrany
Vlasta Parkanová se svým slovenským protějškem Jaroslavem Baškou. Náměstek
ministryně Martin Barták k tomu ČTK telefonicky řekl, že šlo o formální stvrzení
předem domluvené spolupráce.
Slováci podle něj s Čechy spolupracovali už dříve na výstavbě nemocnice a vysláním
týmu lékařů, jejichž počet by se měl později rozrůst na osm, se kontingent stane
mezinárodním.
V afghánské metropoli nyní působí téměř stočlenný český tým, který z velké části
tvoří členové 7. polní nemocnice (83 osob), dále 13 příslušníků chemické jednotky a
tři příslušníci vojenské policie. Součástí kontingentu je 34 žen.
3.4. Česko má zase problém s uznáváním kvalifikací, hrozí soud
Česku opět hrozí soud kvůli uznávání odborných kvalifikací, především ve
zdravotnictví. Evropský soudní dvůr přitom již jednou ČR kvůli stejnému problému
odsoudil. Evropská komise nyní ovšem znovu české vládě připomněla, že stále
nesdělila, zda je příslušná směrnice již součástí českého právního řádu.
Unijní pravidla, jimiž se zjednodušuje dočasné poskytování služeb zubaři a lékaři z
jiných zemí EU, kteří nejsou v ČR trvale usazeni. Nyní musejí být členy lékařské
komory v ČR, přestože by jim mělo podle EU stačit osvědčení úřadů domovské
země. Příslušné směrnice měly být převedeny do českého práva do 1. května 2004,
kdy ČR vstoupila do EU.
Evropská komise poprvé zažalovala Česko již v roce 2006, o rok později padl verdikt.
Byl to svého času vůbec první rozsudek Evropského soudního dvora, který je
nejvyšším soudem EU, nad novou členskou zemí. Pokud by celý problém doputoval
před evropskou justici i nyní, Česko by bylo vystaveno poměrně výrazné finanční
pokutě.
Hrozba žalobou u Evropského soudního dvora znamená, že komise české vládě nyní
zaslala takzvané odůvodněné stanovisko, což je druhý a předposlední krok v
proceduře, která řeší porušení unijní legislativy. Třetím a posledním krokem je právě
žaloba.
3.4. Čeští představitelé k dohodě s USA o radaru
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg věří, že dohoda s USA o umístění
amerického protiraketového radaru v Česku je přijatelná pro českou vládní Stranu
zelených (SZ). ČTK zároveň řekl, že věří, že plán navíc podpoří také alespoň část
zákonodárců opoziční ČSSD, která se k tomu dosud stavěla poměrně rezervovaně či
kriticky.
Šéf české diplomacie, který je ve vládě jako nestraník za SZ, na summitu
Severoatlantické aliance po svém setkání s ministryní zahraničí USA Condoleezzou
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být zřejmě počátkem května.
Podle Schwarzenberga smlouva vyhovuje požadavkům, které na vyjednávání s USA
kladla jeho "domovská" strana. Připustil, že i ze Strany zelených stejně jako od
některých dalších stran asi na adresu smlouvy budou zaznívat kritické hlasy. "Ale
hlavní požadavek, včlenění do NATO, se nám vůči Američanům podařilo prosadit,"
zdůraznil.
Poznamenal, že postoj hlavní opoziční strany ČSSD k radaru je spíše odrazem
zásadní opozice vůči vládě. Připomněl, že hovory s USA začaly ještě za
sociálnědemokratických vlád. "Pak to padlo na nás," řekl. Dodal, že je nicméně
pevně přesvědčen, že v rámci ČSSD se nakonec najde dostatek odpovědných
politiků a poslanců, kteří s vědomím, že se musí starat o bezpečnost státu, Evropy a
NATO, při hlasování zvednou ruku pro radar. "O tom bude diskuze v příštích
měsících," řekl.
Česko-americká smlouva o radaru bude po podpisu podléhat ratifikaci v českém
parlamentu; americká zákonná úprava obdobnou ratifikaci ve Spojených státech
nevyžaduje.
"Nechci hodnotit, dovolovat ani upírat jakékoli konkurenční straně její postupy - to
pokud se týká referenda," řekl v Bukurešti ministryně obrany Vlasta Parkanová z
KDU-ČSL.
Premiér Mirek Topolánek prohlásil, že NATO na summitu uznalo, že zvažovaná
základna je podstatným příspěvkem k ochraně spojenců před zvyšující se hrozbou
šíření balistických raket. Aliance proto podle něj počítá se začleněním radaru do
vlastní protiraketové obrany.
Tato "natoizace" amerického plánu, jak ministryně uznání významu základny pro
bezpečnost NATO a příslib jejího začlenění do budoucího systému aliance označila,
je podle Parkanové hodně důležitá. "Je to velmi významný argument pro
vysvětlování na české politické scéně," poznamenala.
"Už když jsem si ho (text závěrů summitu k protiraketové obraně) četla, jedna z
prvních myšlenek byla, copak tomu řeknou sociální demokraté," uvedla. Znění je
podle Parkanové pro českou stranu úspěchem a poněkud prý kontrastuje s tím, co
dosud zaznívalo ze sociálně-demokratického tábora. "Jsem opravdu zvědavá, jak se
s tímto textem vypořádají," dodala.
3.4. ČR se s USA dohodla na hlavní smlouvě k americkému radaru
Česko se dohodlo se Spojenými státy na hlavní smlouvě o umístění amerického
protiraketového radaru na českém území. Na summitu Severoatlantické aliance to v
Bukurešti oznámil český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg po setkání s
americkou kolegyní Condoleezzou Riceovou. Ta později potvrdila, že aliance celý
projekt americké protiraketové obrany podpořila.
Také podle premiéra Mirka Topolánka NATO uznalo, že zvažovaná základna je
podstatným příspěvkem k ochraně spojenců před zvyšující se hrozbou šíření
balistických raket. Aliance proto podle něj počítá se začleněním radaru do vlastní
protiraketové obrany.
"Nyní převládá v alianci jasné chápání toho, že kvůli... hrozbám 21. století je
nezbytné mít protiraketovou obranu, která může chránit evropské země," řekla
Riceová na své tiskové konferenci.
Smlouva má být podle šéfa české diplomacie podepsána zhruba za měsíc. "Poté, co
o obsahu máme teď jasno, jsme se také domluvili na možnosti podpisu. Zdá se, že to
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mělo stát v Praze.
Česko vyjednává ještě o druhé smlouvě, která je známá pod zkratkou SOFA a která
má upravit pobyt vojsk USA na českém území. Před summitem se v médiích
objevovaly informace, že podepsána bude někdy počátkem května jen hlavní
smlouva, avšak šéf české diplomacie dnes připustil, že by mohla být současně
podepsána i tato druhá dohoda. "Měly by být všechny podepsány," uvedl na dotaz
ČTK.
Ministryně obrany Vlasta Parkanová, jejíž resort za ČR o této druhé smlouvě
vyjednává, nicméně v reakci na Schwarzenbergova slova řekla, že není vyloučeno,
že se tak stane, ale rozhodně se prý nedá říct, že by to už nyní bylo jasné.
Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek ČTK řekl, že resortní vyjednávače čekají
ještě nejspíše dvě kola rozhovorů se zástupci USA.
Parkanová připomněla také skutečnost, že 8. dubna, den před plánovanou schůzkou
se zástupci USA, bude zasedat bezpečnostní rada státu, která by měla rozhodnout,
zda ponechá vyjednávačům mandát nebo ho nějak upraví. "Je to otevřená otázka, již
příští týden budeme vědět víc," poznamenala. Nechtěla nicméně jakkoli upřesnit, co
konkrétně zbývá dořešit.
Prohlášení o česko-americké smlouvě se více méně čekalo. Už několik dní z obou
stran zaznívaly hlasy, že dohoda je blízko, a že probíhající summit je pro podobná
oznámení ideální příležitostí.
Praha i Washington od summitu chtěly slyšet, že aliance plán na vybudování
základny podporuje, což se podle českých představitelů podařilo. "Bylo zdůrazněno,
že tento radar bude integrální součástí jakékoli budoucí protiraketové obrany na
aliančním základě," řekl Topolánek.
Státníci v přijatých závěrech podle něj uznali, že evropský pilíř amerického
protiraketového systému, tedy i radar potenciálně budovaný v ČR a desítka antiraket
v Polsku, je podstatným příspěvkem k ochraně spojenců před šířením balistických
raket. To přitom podle závěrů představuje zvyšující se hrozbu pro alianční jednotky,
území i obyvatelstvo.
Zástupci členských zemí aliance také zopakovali připravenost propojit protiraketové
systémy USA, NATO a Ruska, doplnil Topolánek.
Šéf české diplomacie při hodnocení průběhu rozhovorů o radaru, které se české a
americké straně podařilo dokončit, připustil, že někdy se vedla dost tvrdá
vyjednávání.
O projektu americké protiraketové základny v Evropě bude také 6. dubna v Soči
jednat ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Georgem
Bushem. Jednou z diskutovaných variant byla i možnost, že by ruští experti mohli
nějakým způsobem základnu v Česku monitorovat či ji navštěvovat a podobně.
Výměnou za to by naopak Češi, Poláci a Američané měli mít možnost kontrol
ruských základen. Schwarzenberg řekl, že o tom s Riceovou nejednal, že to teprve s
americkou stranou proberou. Šéfka americké diplomacie ale podle něj velmi dobře ví,
že veškeré eventuální působení ruských důstojníků na českém území bude muset
být projednána i přímo s Prahou.
3.4. Češi přebírají výcvik Afghánské národní policie v provincii Lógar
Čeští vojáci budou pokračovat ve výcviku afghánské policie, který vedli američtí
vojenští policisté na základně ANP (Afghan National Police, ANP) umístěné na FOB
Shank. Proběhlo slavnostní vyřazení nových příslušníků ANP z kurzu, který pro ně
připravil americký tým specialistů. Instruktoři americké vojenské policie se již příští
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výcviku nových příslušníků ANP zahájili v zimě a celkem vycvičili šest skupin
afghánských policistů, kteří budou působit jako instruktoři u svých jednotek.
Ve výcviku budou pokračovat vojáci českého provinčního rekonstrukčního týmu pod
vedením kapitána Ladislava Jareše. „Rádi bychom výcvik ANP obohatili o další
dovednosti důležité pro činnost policie,“ prohlásil kapitán Ladislav Jareš na poradě s
velitelem kontingentu.
Během posledních dvou týdnů se vojenští policisté českého PRT zúčastňovali
výcviku ANP, aby předání celého projektu proběhlo bez komplikací. Naši policisté již
mají zkušenosti s výcvikem policie v Iráku. „Je to hodně podobné. V Iráku také
většina místních policistů neuměla ani číst ani psát. Výuka musí být hodně názorná,“
uvedl praporčík Petr Fürst.
6.4. Ruské výhrady k radaru trvají i po summitu v Soči, ruská přítomnost u
radaru českými představiteli nepřijatelná
Moskva má i po jednání prezidentů USA a Ruska George Bushe a Vladimira Putina
výhrady k americkým plánům na vznik prvků protiraketového deštníku v Polsku a
Česku. Bushovi se v jihoruském letovisku Soči nepodařilo Putina přesvědčit, že
systém pro Rusy neznamená hrozbu. Rusko by se nejraději podílelo společně s USA
a Evropou na vzniku nového globálního systému protiraketové obrany a také
Američané by podle Bushe takový projekt podpořili.
Putin se ovšem na společné tiskové konferenci zároveň vyslovil pro trvalou
přítomnost ruských expertů na plánovaných objektech amerického systému v ČR a
Polsku. Taková přítomnost by prý mohla uklidnit ruské obavy z amerického radaru v
Česku a z deseti amerických antiraket v Polsku.
Podobné řešení si ale nedokážou představit čeští koaliční ani opoziční politici. Podle
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který před pouhými několika dny oznámil
na summitu NATO v Bukurešti úspěšné ukončení rozhovorů s Američany o umístění
radaru v českých Brdech, se jedná jen o "virtuální politickou hru".
Smlouvu s USA musí ještě schválit český parlament; proti radaru je podle průzkumů
veřejného mínění okolo 70 procent českých obyvatel. Podle ministra zahraničí musí
ruská strana o případných inspekcích jednat s Českou republikou a podobné diskuse
ještě ani nezačaly.
"Výsledkem může být dohoda o ruských inspekcích a monitoringu radaru, nikoli
pobyt ruských vojsk. Taková dohoda musí navíc umožnit reciproční inspekce našich
odborníků v Rusku," zdůraznil český vicepremiér Alexandr Vondra. O reciprocitě
však zase nechce slyšet Rusko.
"Tyto dohody velmocí, jakým způsobem se budou kontrolovat a nás budou
kontrolovat, jsou v tuto chvíli pro mě nepřijatelné," komentoval situaci místopředseda
vlády Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Bezpečnostní expert opoziční ČSSD Jeroným Tejc míní, že hlavní problém je v
neexistenci jednání za účasti NATO a České republiky. Komunisté reagovali
zopakováním svého stanoviska, že nejlepší by bylo nemít v ČR radar žádný.
Americký velvyslanec v ČR Richard Graber v České televizi zdůraznil, že bez
souhlasu české strany ruští inspektoři do ČR nebudou moci přicestovat. "Je jasné, že
tohle bude plně v režii české svrchovanosti," uvedl.
7.4. SLÖ opět obvinilo Česko a Slovensko z genocidy a žádá odškodnění
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) přijalo na svém víkendovém
spolkovém shromáždění ve Vídni manifest k historickým výročím souvisejícím s
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vůči České i Slovenské republice z genocidy a vznáší požadavek na odškodnění za
údajná bezpráví spojená s poválečným vyvlastněním a odsunem z bývalého
Československa.
V manifestu se připomíná stanovisko sudetských Němců, podle něhož byla jejich
integrace do nově vzniklé Československé republiky v roce 1918 vynucená a
uskutečnila se proti jejich vůli. Československá vláda posléze podle prohlášení SLÖ
nesplnila slib, který dala v roce 1919 na mírové konferenci v St. Germainu a v němž
se zavázala uspořádat stát podle švýcarského vzoru. Důsledkem těchto skutečností
pak byla genocida na německém a maďarském obyvatelstvu po druhé světové válce,
uvádí se v manifestu SLÖ.
Na základě těchto tvrzení pak rakouský landsmanšaft požaduje od vlád ČR a SR
odškodnění podle mezinárodní konvence proti genocidě. Toto odškodnění má být
uskutečněno bez prodlení a "bez pokusů o zdržování pod záminkou vzájemného
zúčtování viny nebo přikrášlování zmíněného nezákonného jednání". Občané a
média obou zemí se dále vyzývají, aby "se zdrželi paušálních obviňování na adresu
tří milionů obětí této genocidy, zejména pak kolektivního obviňování všech
vyhnaných sudetských Němců ze spoluviny na zločinech druhé světové války".
V závěru manifestu SLÖ uvádí, že "restitucí soukromého sudetoněmeckého majetku
by nemělo vzniknout nové bezpráví vůči českým občanům", poukazuje na to, že tyto
restituce by představovaly nový impulz pro rozvoj české ekonomiky, vyjadřuje naději,
že se zlepší spolupráce mezi landsmanšaftem a "autorizovanými českými
institucemi", a "zdraví bývalé spoluobčany v někdejším Československu a jejich
potomky jako dnešní spoluobčany ve sjednocené Evropě".
8.4. Srbsko ocenilo český příspěvek k obnově kostela v Kosovu
Český příspěvek k obnově pravoslavného kostela v Kosovu ocenil na nynějším
zasedání výkonné rady UNESCO v Paříži srbský ministr zahraničí Vuk Jeremić. ČTK
to sdělil český velvyslanec při UNESCO Petr Janyška. Česká republika byla podle
něj vedle Řecka jedinou zemí, kterou ministr v souvislosti se zahraniční pomocí při
obnově poničených pravoslavných památek v Kosovu zmínil.
Česká republika vyčlenila na tento účel už před třemi lety 60.000 eur, tedy asi 1,5
milionu korun. Na základě pozdějších konzultací se srbskými úřady byla tato částka
určena na obnovu kostela Bohorodičky Ljevišské v Prizrenu, který v roce 2004
vypálili kosovští Albánci.
Kostel ze 14. století je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO spolu s
dalšími třemi středověkými pravoslavnými památkami v Kosovu - kláštery v Dečani a
v Gračanici a patriarchátem v Peči. Všechny jsou také na seznamu ohrožených
památek, protože velmi utrpěly při útocích místních Albánců.
UNESCO (Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) uspořádala v
roce 2005 mezinárodní konferenci s cílem shromáždit prostředky na obnovu památek
poničených při etnickém násilí v Kosovu. Zveřejnila tehdy seznam 75 z nich, které
opravu potřebují nejvíc. Většinu tvořily památky pravoslavné, kterých bylo 48, 14 bylo
muslimských, ostatní nebyly náboženského charakteru. Na konferenci byly získány
přísliby pomoci ve výši 10 milionů dolarů (tehdy 260 milionů korun).
Velvyslanec řekl, že UNESCO nakonec vybrala sedm objektů, na jejichž obnovu
budou peníze určeny - čtyři pravoslavné a tři muslimské. Výkonná rada je hlavní
výkonný orgán UNESCO. Česká republika v něm má nyní status pozorovatele poté,
co byla do loňského roku čtyři roky členem.

- 23 10.4. Singapurský ministr zahraničí na historicky první návštěvě Prahy u
premiéra Topolánka
Singapurský ministr zahraničí George Yong-Boon Yeo přijel na historicky první
návštěvu Prahy. Premiér Mirek Topolánek přijal pana ministra, který byl ve dnech 10.
- 12. dubna na oficiální navštěvě České republiky.
Předmětem jednání byl ekonomický potenciál Singapuru a České republiky nejen v
rovině bilaterální, ale také z pohledu možnosti využití obou států jako brány do
ostatních zemí. V rámci společného jednání premiéra Mirka Topolánka se
singapurským ministrem zahraničí byl podtržen význam 1. historické návštěvy
diplomatické špičky Singapuru v Praze. Premiér se svým hostem také hovořil o
potřebě spolupráce na poli vědy a výzkumu. Detailnímu rozboru bylo podrobeno
téma letecké dopravy a fungování letišť v Praze a v Singapuru.
Singapur je 14. největším obchodním partnerem Evropské unie a český vývoz do této
země byl v roce 2007 s velkým náskokem největší ze všech zemí jihovýchodní Asie.
Pro Singapur je rovněž charakteristické, že klade mimořádný důraz na rozvoj
výzkumných a vědeckých kapacit. Tamnější instituce Agency for Science,
Technology and Research v březnu tohoto roku navštívila delegace Akademie věd
ČR, vedená prof. V. Pačesem, stejně jako dvě prestižní singapurské univerzity
National University of Singapore a Nanyang Technological University.
Singapurský ministr zahraničí George Yong-Boon Yeo se narodil 13. září 1954. G.
Yeo je absolventem University of Cambridge, Singapore Command and Staff College
a Harvard Business School. V letech 1985-1988 působil v singapurské armádě a na
ministerstvu obrany, počátek jeho politické kariéry se datuje do roku 1988, kdy byl
zvolen do Poslanecké sněmovny za GRC (Group Representation Constituency). V
letech 1988-1990 George Yeo působil ve funkci státního ministra financí a státního
ministra zahraničí, v roce 1991 se stal ministrem pro informace a umění a zastával
rovněž funkci náměstka ministra zahraničních věcí. V roce 1994 působil jako ministr
pro informace a umění a ministr zdravotnictví. Rok 1997 pro George Yea
představoval pokračování ve funkci ministra pro informace a umění a také se ujal
funkce náměstka ministra obchodu a průmyslu. Ministrem obchodu a průmyslu byl
jmenován v roce 1999, v roce 2004 byl jmenován ministrem zahraničních věcí.
Je ženatý, má jednoho syna a tři dcery.
11.4. Premiér Topolánek v Řecku představil priority českého předsednictví EU
Předseda vlády Mirek Topolánek se v rámci programu prvního dne oficiální návštěvy
Řecké republiky setkal s vrcholnými politickými představiteli hostitelské země. V
dopoledních hodinách byl premiér přijat řeckým prezidentem Karolem Papuliasem.
Jedním z témat rozhovoru byla aktuální politická situace na Balkánském poloostrově.
Premiér Mirek Topolánek se rovněž setkal se svým řeckým protějškem Kostasem
Karamanlisem. Oba političtí představitelé ocenili bezproblémové řecko-české vztahy.
Ústředním tématem rozhovoru byly aktuální evropské otázky, zahrnující vstup
Lisabonské smlouvy v platnost, energetickou politiku Evropské unie,
konkurenceschopnost EU a především také nadcházející předsednictví ČR Radě
Evropské unie.
V této souvislosti premiér Mirek Topolánek řecké straně představil motto českého
předsednictví „Evropa bez bariér.“ „Naše motto rozvíjí dalších pět sloganů,“ potvrdil
premiér. „Evropa konkurenceschopná a otevřená, Energetika udržitelná a bezpečná,
Rozpočet pro budoucnost Evropy, Evropa jako globální partner, Evropa bezpečná a
svobodná,“ upřesnil předseda vlády s tím, že konkrétní cíle budou podle tradice
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událostí v oblasti západního Balkánu. Oba premiéři také podpořili myšlenku, že po
vyřešení otázky uznání samostatnosti Kosova je zapotřebí věnovat velkou pozornost
Srbsku a pomoci mu na cestě do EU.
Premiér M. Topolánek se rovněž setkal s předsedou Parlamentu Řecka Dimitrisem
Siufasem. Společně diskutovali o budoucím českém předsednictví. D. Siufas ho
označil za mimořádně důležité vzhledem k době, kdy bude vstupovat v platnost
Lisabonská smlouva. Premiér Mirek Topolánek připomněl otázku posílení role
národních parlamentů v legislativním procesu EU, na jejímž prosazení se zásadním
způsobem podílela Česká republika.
14.4. Premiér Topolánek: ČR chce v EU pomoci sjednocení Kypru, uspořádá
schůzku
Česká republika chce podle premiéra Mirka Topolánka během svého předsednictví v
Evropské unii v roce 2009 přispět ke sjednocení Kypru. Tento ostrov je již 34 let
rozdělen na řeckou a tureckou část. Český premiér v této souvislosti uvažuje i o tom,
že by příští rok v Praze uspořádal setkání představitelů obou národnostních komunit.
Novinářům to řekl v Nikósii po jednání s kyperským prezidentem Demetrisem
Christofiasem a předsedou parlamentu Mariosem Garojianem.
"Doufám, že po dvaceti letech v příštím roce přivítám politické představitele jižní části
ostrova, Kyperské republiky, i představitele té severní, okupované části, na diskusích
v Praze," řekl Topolánek po jednání v kyperském parlamentu. Schůzka by podle něj
mohla navázat na podobné rozhovory, které se v Praze odehrály v roce 1989.
"Já jsem velmi rád, že v posledních dnech a týdnech došlo k posunu v řešení
kyperského problému," prohlásil po setkání s prezidentem Christofiasem Topolánek.
Podle něj cesta ke sjednocení Kypru bude ještě dlouhá, ale Česko by na ní
kyperským politikům chtělo maximálně pomoci.
Kyperský prezident po jednání sdělil, že s českým premiérem vedl o kyperské otázce
"konstruktivní rozhovor".
Topolánek se podíval také k nedávno otevřenému přechodu na třídě Ledra v centru
Nikósie, který po desítkách let spojil rozdělené město na jeho hlavní pěší zóně. "Já
vím, že ty podmínky jsou pořád trochu potupné, ale je to obrovský průlom. Je to
průlom psychologický, mentální," komentoval Topolánek nejnovější posun ve
sbližování obou kyperských komunit.
Kyperským novinářům i politikům během dne český premiér také několikrát
připomněl, že na Kypru před 13 lety strávil dva měsíce kvůli studiu na manažerském
institutu. "Kypr je ze všech zemí v Evropě po mé vlasti zemí, kde jsem pobýval ze
všech zemí nejdéle. Tím chci říct, že není mnoho evropských politiků, kteří rozumí
Kypru, Kypřanům a kyperskému problému tak jako já," prohlásil po setkání s
Christofiasem.
Kypr je rozdělen od roku 1974, kdy jeho severní část obsadila turecká vojska v reakci
na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat a připojení ostrova k Řecku. V
roce 1983 byla vyhlášena Severokyperská turecká republika, kterou ale uznává
pouze Ankara.
14.4. Premiér Mirek Topolánek jednal s kyperským prezidentem Demetrisem
Christofiasem o kyperské otázce
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se setkal s prezidentem Kyperské republiky
Demetrisem Christofiasem. Jedním z hlavních témat společného jednání bylo
nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie. V souvislosti s řešením tzv.
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stran rozděleného Kypru. "Na tuto zprostředkovatelskou tradici by Česká republika
opět ráda navázala," uvedl premiér M. Topolánek a zdůraznil, že ČR se v rámci
předsednictví EU bude snažit zintenzivnit dialog mezi řeckou a tureckou částí Kypru.
Upozornil také na motto českého předsednictví "Evropa bez bariér," které vyjadřuje
vůli po odstranění třecích ploch mezi státy jednotné Evropy.
Na dotaz kyperských médií, který se týkal plnění podmínek Ankarského protokolu
Tureckem, premiér odpověděl, že společně s řeckou a kyperskou stranou trvá na
tom, že tyto dohody musejí být splněny před vstupem Turecka do EU. Premiér
rovněž zdůraznil, že rozdělený Kypr působí problém v bezpečnostní spolupráci mezi
EU a NATO.
Kypru, který se potýká s problémy s dodávkami čisté vody, premiér nabídl české
technologie na čištění vody. Další oblastí spolupráce mezi ČR a Kyperskou
republikou by podle premiéra M. Topolánka mohly být restituce. "Až se Kypr opět
sjednotí, pravděpodobně dojde k restitucím a s tím má Česká republika velké
zkušenosti," uvedl premiér.
Premiér rovněž navštívil Ledra Street, místo, které je symbolem rozděleného Kypru a
kde 3. dubna 2008 po 54 letech padla hranice, rozdělující Řeky a Turky. "I přes ty
ponižující procedury při kontrole dokladů je to pokrok," prohlásil premiér M.
Topolánek. "Oproti době před třinácti lety, kdy jsem na Kypru pobýval a kdy pro mě
byly památky na turecké straně Nikósie naprosto nedostupné, je to obrovský pokrok,"
upřesnil. Zároveň vyjádřil naději, že otevření Ledra Street představuje impuls, na
jehož základě se bude společný prostor dále rozšiřovat.
Premiér se také zúčastnil podnikatelského semináře. V jeho rámci M. Topolánek
kritizoval relativně malý objem obchodu mezi oběma zeměmi, který podle jeho slov
neodpovídá potenciálu ekonomik ČR a Kypru. Vyzval proto kyperskou stranu ke
zvýšení spolupráce v oblasti vzájemných investic a spolupráce na třetích trzích.
15.4. Výsledky zasedání Bezpečnostní rady státu (summit NATO, radar,
bezpečnostní situace)
Schůze Bezpečnostní rady státu se zabývala aktuální problematikou
Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti se zaměřením na
proběhlý summit NATO v Bukurešti. Členové Bezpečnostní rady státu byli rovněž
informováni v návaznosti na závěry Bezpečnostní rady státu ze dne 8. dubna 2008 o
průběhu vyjednávání některých náležitostí Dohody mezi ČR a USA o právním
postavení radarové stanice Ozbrojených sil Spojených států amerických a jejího
personálu na území ČR, tzv. „dohody SOFA“, která proběhla v závěru minulého
týdne. Bezpečnostní rada státu v této souvislosti důrazně popřela lživé informace ČT
ze včerejšího dne, že ČR spojila s vyjednáváním o radaru také požadavek na
modernizaci armády a to tak, že požaduje dvě dopravní letadla C-130 Hercules a
lepší protivzdušnou obranu. Bylo konstatováno, že naše pozice při vyjednávání je
neměnná, t j. máme zájem o vědeckou a průmyslovou spolupráci.
Dále se Bezpečnostní rada státu především zabývala Zprávou o situaci v oblasti
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2007 (ve srovnání s
rokem 2006). Bylo uvedeno, že bezpečnost na našem území je stabilizována ( v roce
2007 za posledních 10 let čtvrtý nejnižší počet spáchaných trestných činů), nebylo
zjištěno žádné ohrožení z hlediska terorismu. Zásadním úkolem je pokračující
reforma Policie ČR.
Bezpečnostní rada státu rovněž schválila Národní bezpečnostní program ochrany
civilního letectví před protiprávními činy a Metodiku zajištění odběru a distribuce
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zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných
událostech. Rovněž byly projednány zprávy o činnosti Národního bezpečnostního
úřadu a Bezpečnostní rady státu za rok 2007.
15.4. Seminář o zahraničních operacích AČR
Na Ministerstvu obrany ČR se konal seminář organizovaný ve spolupráci se
sdružením Jagello 2000 věnovaný tématu zahraničních operací Armády České
republiky. Mezinárodní seminář připravený v duchu motta "...pokud nyní nebudeme
bojovat s hrozbami v zahraničí, budeme s nimi v budoucnu bojovat doma" zaštítila
ministryně obrany Vlasta Parkanová a zahájení semináře se ujal náměstek
ministryně obrany Radek Šmerda.
"Mise nepřehlédnutelným a zásadním způsobem posilují profesionalitu našich vojáků
a jejich odbornou připravenost. Tam, kde přestávají platit některé dlouho uznávané a
bezmála klasické představy o průběhu a příčinách vojenského konfliktu, jsou
zahraniční mise jedním z prvků, které mohou sehrát zásadní úlohu garanta bezpečí a
stability," uvedl Radek Šmerda.
Účast na semináři přijali čelní představitelé české bezpečnostní komunity, někteří
vysokoškolští učitelé a vybraní studenti. Mezi mnoha dalšími významnými hosty byl v
řadách přítomných vidět například senátor Richard Sequens, předseda výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost, nebo senátor Tomáš Töpfer, který ve stejném
výboru působí jako místopředseda.
Příspěvky přednesené během celodenního semináře se dotkly celé řady důležitých
oblastí týkajících se problematiky zahraničních misí. Zástupci Švédska, Velké
Británie, Nizozemska a Ukrajiny se věnovali zhodnocení a zkušenostem z plnění
úkolů v zahraničních operacích. Byly porovnány trendy nasazení v současnosti a
před pěti lety, včetně prognózy do budoucna týkající se počtů nasazených osob,
geografických oblastí, specifik misí apod. Zmíněn byl rovněž vztah domácí veřejnosti
a médií k zahraničním operacím NATO, EU a OSN.
Vedle mnoha dalších příspěvků, které měli účastníci semináře možnost slyšet,
generálmajor Josef Prokš, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - ředitel
Společného operačního centra MO, zmínil současné nasazení AČR v zahraničních
operacích a dotkl se vize, jak by se mohla bezpečnostní situace v inkriminovaných
zemích vyvíjet bez mezinárodní vojenské přítomnosti.
Velmi zaujalo vystoupení brigádního generála Petra Pavla, jenž se věnoval
problematice trendů spolupráce NATO a EU v oblastech zahraničních operací.
Tiskový mluvčí ministryně obrany a ředitel odboru komunikačních strategií Andrej
Čírtek a redaktor Lidových novin František Šulc se zabývali výsledky průzkumu
veřejného mínění o vztahu české veřejnosti a médií k zahraničním operacím AČR.
Nad faktory, které ovlivňují službu vojáka v zahraniční misi z hlediska psychické
zátěže, se zamýšlel hlavní psycholog MO ČR podplukovník Bohuslav Jäger.
15.4. Vyjádření premiéra k výsledku italských parlamentních voleb
Předseda vlády Mirek Topolánek vítá výsledek italských parlamentních voleb, ve
kterých vyhrála koalice Lid svobody pod vedením Silvia Berlusconiho. Premiér
vyjádřil přesvědčení, že i s novou italskou vládou budou nadále udržovány velmi
dobré bilaterální vztahy, které charakterizuje jejich bezproblémová úroveň. Dále
ocenil skutečnost, že Itálie s tímto volebním výsledkem má naději na stabilní vládu i v
době předsednictví České republiky v EU.
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Zatímco politické špičky některých zemí hovoří o možnosti bojkotu nadcházejících
letních olympijských her v Pekingu, velké koncerny a přední představitelé
podnikatelských kruhů se tomuto volání brání a jednoznačně před ním varují.
České podniky z případného politického bojkotu olympiády v Číně obavy nemají,
věří, že případná neúčast prezidenta nebo premiéra jejich partnerské vztahy v Číně
neovlivní. "I v Číně už platí, že byznys je byznys a politika jde stranou tam, kde je
spolupráce pro obchodní partnery oboustranně výhodná," řekla ČTK zástupkyně
generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová.
Podobně hovoří i Škoda Auto. "Nechává nás to naprosto klidné. Jsme apolitická
firma, sponzorujeme sport a to je taky hlavní důvod, proč budou naše auta vozit
olympioniky v Pekingu," řekl ČTK mluvčí Škody Auto Jaroslav Černý.
Mladoboleslavská automobilka poskytne na letní olympiádu zhruba 600 svých vozů.
"Nepředpokládáme, že by to mohlo mít vliv na odbyt výrobků v Číně ani na zhoršení
obchodních vztahů," uvedla také mluvčí české Hospodářské komory Viktorie Plívová.
Svaz průmyslu a dopravy dosud ani nezaznamenal, že by se nynější vypjatá situace
v Číně promítla do obchodních vztahů s ČR. "Vztahy pokračují bez problémů. Svaz
příští týden například přivítá dvě čínské delegace a stejně tak bez problémů probíhá i
příprava Národní výstavy ČR na veletrhu v Kunmingu (jihovýchodní Čína)," řekla
Kuchtová.
České podniky vyvezly do Číny v roce 2006 zboží za 400 milionů dolarů, čínský
vývoz do ČR byl 14krát vyšší. ČR exportuje do Číny především stroje a přepravní
zařízení, spotřební zboží se vyváží jen v malém objemu. Z českých firem působí v
Číně například energetické firmy Škoda Praha či Vítkovice, výrobce zdravotních
lůžek Linet, holding Agrofert, developer ECM či poskytovatel finančních služeb PPF.
Do Číny na zahájení her podle všeho nepojede také nikdo z vrcholných českých
politiků. Podle serveru Novinky.cz předseda vlády Mirek Topolánek řekl, že do
Pekingu nejede, ale že zároveň není pro nějaký bojkot olympiády ze strany
sportovců. Novinky.cz citovaly Topolánka, že "beze mě se to tam obejde".
16.4. Rada pro lidská práva mluvila o Romech a klecových lůžkách v ČR
Problém klecových lůžek v českých diagnostických ústavech, diskriminace Romů
nebo nerovné postavení žen v české společnosti. Tyto a další výtky zazněly na
adresu České republiky během diskuse členů Rady OSN pro lidská práva o situaci
lidských práv v Česku. Hodnocení jejich stavu má rada podle české mise v Ženevě
zveřejnit v červnu.
Česká republika patří do skupiny prvních 16 států, které rada v rámci pravidelného
přezkoumávání stavu lidských práv v jednotlivých členských státech OSN hodnotí.
Do konce roku posoudí dodržování lidskoprávních standardů v dalších 47 státech.
To, jak tyto země přistoupí k doporučením rady, poté bude znovu přezkoumáno po
čtyřech letech.
Praha předložila radě národní zprávu, v níž konstatuje, že naplňuje své závazky v
oblasti lidských práv. Zároveň v ní uvádí, jaká opatření kvůli tomu přijala. Podle
české odbočky Amnesty International (AI) však v ČR i nadále přetrvává diskriminace
Romů a problém s umísťováním mentálně postižených lidí do klecových lůžek. V
tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici, AI dále upozorňuje na zneužívání
pravomocí policisty nebo na nucenou sterilizaci žen.
Výhrady AI jsou spolu s vyjádřeními dalších nevládních organizací a skupin
monitorujících dodržování lidských práv v ČR součástí doplňujících dokumentů k
české národní zprávě, o níž dnes rada diskutovala.
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úst zástupců jednotlivých členských zemí rady, která v roce 2006 nahradila
rozpuštěnou Komisi OSN pro lidská práva. Například kubánský delegát vyzval
Českou republiku k přijetí opatření proti znevýhodňování romské menšiny či proti
používání klecových lůžek v diagnostických ústavech. Íránský zástupce upozornil
mimo jiné na údajnou diskriminaci žen nebo zneužívání dětí v české společnosti.
Námitky a doporučení jednotlivých členských států budou shrnuty ve zprávě, která
má být schválena v pátek. Spolu s vyjádřením české strany k těmto výhradám poté
budou obsaženy v závěrečné hodnotící a doporučující zprávě o stavu lidských práv v
ČR, kterou má plenární zasedání Rady OSN pro lidská práva schvalovat v polovině
roku.
16.4. Ministr vnitra Ivan Langer se sešel se slovinským ministrem vnitra
Dragutinem Matem
Cílem návštěvy Dragutina Mateho v Praze bylo jednání s ministrem vnitra Ivanem
Langerem k problematice Visa Waiver Program, což je uskupení států s bezvízovým
stykem s USA.
Do tohoto programu přistoupily nové členské státy EU a jednání o návrhu směrnice
na osoby používající mezinárodní ochranu.Oba ministři dále jednali o problematice
zastupování České republiky republikou Slovinsko při udělování Schengenských víz
v republice Černá Hora. Ministři vnitra dospěli ke shodě ve všech bodech jednání a
ujistili se, že budou hledat nejoptimálnější řešení pro obě strany.
Po tomto jednání obou ministrů následovala schůze s předsedy senátních výborů pro
záležitosti Evropské unie a pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Luďkem
Sefzigem a Richardem Sequensem. Slovinský ministr vnitra se dále sešel s
místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, ministrem
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Jednání probíhalo také s Výborem pro
záležitosti Evropské unie a Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu PČR ve věci stažení parlamentní výhrady k systému hlasování kvalifikovanou
většinou související se změnou právního základu Europolu.
18.4. Albrightová hovořila o Iráku, radaru se vyhnula
Válka v Iráku se podle bývalé americké ministryně zahraničí a české rodačky
Madeleine Albrightové zapíše do historie hůř než válečný konflikt ve Vietnamu.
Albrightová to řekla v publikovaném rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle
bývalé šéfky americké diplomacie jde o "největší propad americké zahraniční
politiky".
Válka podle ní dala na Blízkém východě do pohybu síly, které teď půjdou jen těžko
uklidnit. "To, co se dnes děje v Iráku, má vliv i na dění v ostatních zemích," řekla.
Podle ní mimo jiné roste napětí mezi Kurdy a Turky nebo moc Íránu.
Albrightová se však odmítla přímo vyjádřit k tomu, zdali má smysl současný plán
Bushovy administrativy na vybudování systému protiraketové obrany v ČR a Polsku.
"Vím, že radar je pro Česko důležitým tématem, ale snažím se vyhýbat tomu, abych
zasahovala do české vnitřní politiky," uvedla Albrightová, která však zdůraznila, že
Írán má "velký potenciál".
Sedmdesátiletá demokratka v rozhovoru mimo jiné podpořila postoj newyorské
senátorky a kandidátky na prezidenta Hillary Clintonové ohledně protestů proti čínské
politice v Tibetu. Albrightová se ztotožnila s apelem Clintonové na prezidenta Bushe,
aby nejezdil na zahajovací ceremoniál do Pekingu.
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Byl zahájen již druhý ročník mezinárodní konference Proměny Evropy. Konference je
organizována pod osobní záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a ministra
průmyslu a obchodu Martina Římana.
Konference byla zahájena úvodním projevem premiéra M. Topolánka. Předseda
vlády se v úvodu svého projevu zaměřil na zhodnocení úspěchu Evropy na poli
mezinárodní ekonomické soutěže v globalizovaném světě.
„Propast mezi Evropou a zbytkem světa v oblasti výzkumu a vývoje se hrozivě
rozevírá. Investice obchodních společností do této oblasti v letech 2004-05 vzrostly v
Evropě o dvě procenta, avšak v USA a Asii o sedm procent. To je ten rozdíl mezi
mírou ekonomické svobody na starém kontinentu a ostatním světem,“ upozornil
premiér s tím, že evropské ekonomiky již ztratily komparativní výhody v oblasti
nákladů. „Pokud přijdeme i o náskok ve vzdělání a v inovacích ve prospěch Číny,
Indie a dalších, stane se Evropa kontinentem zcela neschopným konkurence ještě za
mého života,“ varoval.
V této souvislosti premiér poukázal na východiska z krize, které Evropa čelí. „Motto
českého předsednictví “Evropa bez bariér“ vyjadřuje přesně ten přístup, který
potřebujeme. Evropa bez vnitřních bariér je Evropou, která dává lidem maximální
příležitost, aby uplatnili svoje schopnosti. A Evropa, která se nebojí zrušit vnější
bariéry, je sebevědomou Evropou, která vytěží maximum z procesu globalizace,“
prohlásil premiér. Mezi problémy, se kterými se starý kontinent potýká, předseda
vlády jmenoval především přehnanou regulaci, komplikované a vysoké daně, vysoké
sociální výdaje, nízkou efektivitu vysokoškolského vzdělání, vědy a výzkumu,
nákladné společné politiky (zejména zemědělská), protekcionismus a uzavírání se
před světem. „Kromě těchto vnitřních existují samozřejmě i vnější problémy:
energetická bezpečnost, migrace či terorismus,“ upřesnil M. Topolánek a poukázal
na nedávný podpis Lisabonské smlouvy, který podle jeho slov představuje otevření
prostoru k řešení shora uvedených problémů.
Jako podmínku k úspěchu premiér jmenoval především flexibilitu integrace. „Vím, že
cesta flexibilní integrace není zatím příliš vyzkoušená, ale její zárodky v historii
evropské integrace existují. Spolupráce v rámci Schengenského prostoru, Evropské
měnové unie, dále tzv. Prümská smlouva o policejní a hraniční spolupráci. To, o co
se mi jedná, je tedy různorodější Evropa, v níž různé skupiny států sledují své
přirozeně různé zájmy. Pokud tu mluvíme o proměnách Evropy, pak právě v této
změně dosavadního integračně unifikačního trendu vidím budoucnost EU,“ zdůraznil
předseda vlády.
17.4. Premiér M. Topolánek na česko-turecké konferenci hovořil o oblastech
spolupráce a členství Turecka v EU
Vzácným hostem konference byl také turecký ministr hospodářství a vicepremiér
Nazim Evren. Do České republiky přijel společně s delegací vládních úředníků a
zástupců vlivných podnikatelských organizací, aby zde jednal s našimi čelnými
představiteli o možnostech byznysu. Součástí návštěvy byla ve čtvrtek a v pátek (17.
a 18. 4. 2008) česko-turecká konference, na níž vyzval české podnikatele ke
spolupráci.
"Jsem za tuto akci nesmírně rád, neboť se nám tak daří konkrétně plnit slib, který
jsem dal v listopadu minulého roku při návštěvě tureckého premiéra Erdogana v
Praze: že jsme připraveni předat naše zkušenosti z negociačního a přístupového
procesu k EU. Přátelé si mají pomáhat, nechceme, abyste museli projít zkušeností
některých omylů, které máme za sebou a rádi budeme sdílet naše znalosti, které
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Topolánek u příležitosti setkání české a turecké delegace. Ve svém projevu se
premiér zaměřil nejen na možnosti intenzivnější spolupráce mezi oběma zeměmi, ale
také na otázky spojené s oblastí energetiky, ekologie a zejména členství Turecka v
Evropské unii.

18.4. Česko a Albánie podepsaly dohodu o rozvoji obchodu
Česká republika a Albánie při příležitosti návštěvy premiéra Mirka Topolánka v Tiraně
podepsaly dohodu, která má podpořit rozvoj vzájemných obchodních kontaktů mezi
oběma státy. Právě jejich povzbuzení bylo hlavním cílem jednodenní návštěvy
českého premiéra v této balkánské zemi. Topolánek se při setkání se svým
albánským protějškem Salim Berishou rovněž vyslovil pro integraci Albánie do EU i
do NATO, které již Tiranu na počátku dubna pozvalo do svých řad.
Oba politici zdůraznili historický význam této návštěvy, neboť Topolánek je vůbec
prvním českým polistopadovým předsedou vlády, který do Albánie zavítal na oficiální
návštěvu. Vedle premiéra Berishi se setkal také s albánským prezidentem Bamirem
Topim a předsedkyní parlamentu Jozefinou Topalliovou.
Topolánek zdůraznil český zájem na hospodářské spolupráci Česka s Albánií, která
má historické tradice. Podle českého premiéra mají české firmy zájem o pronikání na
albánský trh.
"Chceme vstupovat na albánský trh se zahraničními investicemi, chceme výrazným
způsobem zvýšit naši obchodní spolupráci," prohlásil český premiér po jednání s
Berishou. Za nejperspektivnější oblasti, v nichž by mohly české firmy působit, označili
oba státníci energetiku, dopravu, výstavbu infrastruktury a těžební průmysl.
"Albánie se rozhodla výrazným způsobem privatizovat síťová odvětví, infrastrukturu a
u toho nemůžeme chybět," zdůraznil Topolánek. Podle premiéra projevila česká
strana zájem o privatizaci společnosti KESH, hlavního energetického distributora v
Albánii. Česká firma Inecon má podle Topolánka zájem o koncesi na provozování
železniční dopravy, české firmy mají zájem i o investice do petrochemie. Velký
potenciál Topolánek vidí také v turistickém ruchu.
Spolupráci má napomoci i uzavřená dohoda mezi českým ministerstvem průmyslu a
obchodu a albánským ministerstvem hospodářství, která zřizuje smíšenou pracovní
skupinu, kde se budou setkávat zástupci českých a albánských firem. Podle
náměstka českého ministerstva průmyslu a obchodu Tomáše Hünera tato skupina
zastřeší obchodní kontakty. "Na tyto vládní garance si zejména země v
transformačním procesu jako Albánie potrpí," podotkl náměstek.
Skutečnost, že Česko ještě neuznalo Kosovo, s nímž má Albánie úzké, nejen etnické
vazby, podle Topolánka nehraje v hospodářských ani diplomatických kontaktech
mezi Prahou a Tiranou žádnou roli.
Bývalé Československo patřilo do konce 80. let k nejvýznamnějším obchodním
partnerům Albánie. Mělo prakticky monopol v nákladní dopravě a železnici; rovněž
většina technologií pocházela z tehdejší ČSSR.
Na tuto tradici by Česká republika podle Topolánka chtěla navázat. V současnosti je
hospodářská výměna mezi oběma zeměmi kolísavá a nedosahuje závratných
objemů. Dlouhodobě je v ní aktivní ČR, která do Albánie vyváží (loni za zhruba 360
milionů korun) automobily, zemědělské stroje, výrobky textilního a chemického
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putují hlavně zemědělské produkty, výrobky textilního průmyslu a obuv.
Topolánek ocenil stabilizační roli, jakou hraje Albánie v prostoru západního Balkánu.
ČR podle něj chce pomoci Albánii do EU a NATO. Zopakoval, že integrace tohoto
regionu do euroatlantických struktur je jednou z priorit české diplomacie i českého
předsednictví EU v první polovině příštího roku.
18.4. Předseda vlády M. Topolánek je prvním polistopadovým politikem, který
oficiálně navštívil Albánskou republiku
Ke společnému jednání se premiér sešel se svým albánským protějškem Sali
Berishou a předsedkyní Parlamentu Jozefinou Topalliovou. Přijal jej také prezident
Bamir Topi. V albánské Obchodní komoře premiér Mirek Topolánek zahájil setkání
podnikatelů obou zemí.
Tématem bilaterálních rozhovorů byla mimo jiné snaha Albánie o integraci do
euroatlantických a evropských struktur, kterou ČR dlouhodobě podporuje.
Předmětem jednání byly rovněž priority českého předsednictví v Radě EU, otázka
Kosova a aktuální situace v regionu západního Balkánu. S albánským prezidentem
premiér hovořil o vstupu Albánie do NATO, ratifikaci Stabilizační a asociační dohody
a roli Tirany v regionu.
"Svojí návštěvou chci jasně podpořit zakotvení Albánie v NATO a perspektivně i v
Evropské unii. Vidím v tom šanci pro stabilizaci a prosperitu celé jihovýchodní
Evropy," uvedl premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro magazín Hospodářských
novin Exportér před odletem do Albánské republiky. "Albánie sehrává na západním
Balkánu důležitou roli. V devadesátých letech byla vinou stalinistického režimu
zdrojem politické nestability a masové migrace, čemuž my Češi dobře rozumíme.
Ovšem posledních deset let demokratické albánské vlády dokázalo zemi proměnit ve
stabilizující faktor této neklidné oblasti," upřesnil premiér.
Mezi ČR a Albánií byla v Tiraně podepsána dohoda, která má podpořit rozvoj
vzájemných obchodních kontaktů mezi oběma státy. Zintenzivnění spolupráce mezi
oběma státy bylo hlavním cílem jednodenní návštěvy českého premiéra v Albánii.
Premiér M. Topolánek zdůraznil český zájem na hospodářské spolupráci Česka s
Albánií, která má historické tradice. "Chceme vstupovat na albánský trh se
zahraničními investicemi, chceme výrazným způsobem zvýšit naši obchodní
spolupráci," prohlásil český premiér po jednání s albánským premiérem Salim
Berishou. Za nejperspektivnější oblasti, v nichž by mohly české firmy působit, označili
oba státníci energetiku, dopravu, výstavbu infrastruktury a těžební průmysl.
"Albánie se rozhodla výrazným způsobem privatizovat síťová odvětví, infrastrukturu a
u toho nemůžeme chybět," prohlásil premiér M. Topolánek. Premiér rovněž zdůraznil
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Zvýšení spolupráce posílí i uzavřená dohoda
mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a albánským ministerstvem
hospodářství. Dohoda zřizuje smíšenou pracovní skupinu, ve které se budou
setkávat zástupci českých a albánských firem. Podle vyjádření náměstka českého
ministerstva průmyslu a obchodu Tomáše Hünera tato skupina zastřeší obchodní
kontakty. "Na tyto vládní garance si zejména země v transformačním procesu jako
Albánie potrpí," upřesnil náměstek. Skutečnost, že Česko ještě neuznalo Kosovo, s
nímž má Albánie úzké, nejen etnické vazby, podle českého premiéra nehraje v
hospodářských ani diplomatických kontaktech mezi Prahou a Tiranou žádnou roli.
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Na konferenci guvernérů států USA, které si navzdory federální vládě prosadily
přísnější opatření pro boj s podnebními změnami, se podle českého vicepremiéra
Martina Bursíka projevila jasná vůle změnit americkou politiku ve vztahu k
podnebním změnám.
Bursík to řekl ČTK poté, kdy se v pátek 18. 4. 2008 na Yaleově univerzitě v New
Havenu ve státě Connecticut zúčastnil setkání guvernérů 18 amerických států, které
proti vůli vlády prezidenta George Bushe přijaly přísnější ekologické normy.
Guvernéři se dohodli, že budou spolupracovat s prezidentskými kandidáty na
přípravě klimatické politiky příští administrativy.
Guvernéři států, v nichž žije více než polovina občanů USA, jsou podle Bursíka
"silnou politickou reprezentací projevující společnou politickou vůli po změně a po
formulování jasné politiky USA v oblasti klimatické změny". Většina Američanů
prostřednictvím guvernérů "projevuje jasně vůli ke konkrétní akci při snižování emisí
skleníkových plynů a v boji proti klimatické změně", řekl vicepremiér. Požadují podle
něho také, aby se USA zúčastnily globální dohody o boji proti klimatickým změnám.
Konference guvernérů byla podle Bursíka důležitá i proto, že v době českého
předsednictví EU v první polovině příštího roku se bude dojednávat nová klimatickoenergetická strategie EU. "Finální dohoda na úrovni EU by se měla uskutečnit pod
naším předsednictvím a my také budeme tím, kdo povede jednání za EU s novou
americkou administrativou o změně pozice USA ke klimatu. Na konferenci jsem byl
kvůli tomu, abych získal zkušenost, kdo v USA reprezentuje hybnou sílu v oblasti
klimatu, kdo budou naši partneři a jakou to může mít váhu pro změnu politiky USA,"
řekl.
Aktivity jednotlivých států USA na poli obrany proti klimatickým změnám jsou v
Evropě vnímané s velikou sympatií a jako cesta, jak dlouhodobě změnit americkou
federální politiku, konstatoval Bursík.
Součinnost guvernérů "bezpochyby a zcela jednoznačně" zapůsobí na nového
prezidenta a na jeho administrativu, domnívá se Bursík. "Když je takováto silná vůle
zespodu, od guvernérů, a navíc je podpořena názorem americké veřejnosti, tak to je
silné poselství době, kdy se bude formulovat politika nové administrativy," řekl.
Všichni tři kandidáti na příštího prezidenta - demokraté Barack Obama a Hillary
Clintonová stejně jako republikán John McCain - dávají najevo, že zásadně změní
nynější americkou politiku. "Už to nebude Amerika, která je v izolaci..., ale USA
postupně převezmou iniciativu a společně s EU se stanou lídrem v politice změny
klimatu," předpovídá český vicepremiér, který je současně i předsedou Strany
zelených.
21.4. Čeští vojáci cvičí v Lógaru afghánské policisty
Čeští vojáci z Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) působícího ve
východoafghánské provincii Lógar převzali od Spojených států výcvik místní policie.
Dvoutýdenní kurz pro příslušníky Afghánské národní policie (ANP) začal 15. dubna,
informovalo české ministerstvo obrany.
Příslušníci ANP se během výcviku učí zacházet se zbraněmi, k nimž se ve službě
dostanou. Podle instruktora Petra Fürsta je však čtrnáctidenní kurz příliš krátký.
"Potřebovali bychom alespoň dva měsíce," tvrdí.
Afghánská policie má při střetech s radikály z fundamentalistického hnutí Taliban
největší ztráty ze všech bezpečnostních složek působících v zemi. V roce 2007 bylo
v Afghánistánu zabito 930 příslušníků ANP. Celkově si násilnosti vyžádaly na 8000
obětí, převážně civilistů a radikálů. Podle kapitánky Sabiny Introvičové z českého
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Afghánští policisté přitom nejvíce přicházejí do styku s radikály.
Český PRT působí v Lógaru od března. Pracuje v něm asi 200 vojáků a desítka
civilních expertů. Český tým by v zemi měl působit nejméně tři roky. Cílem Čechů je
především přispět k všestrannému rozvoji provincie. Bezpečnostní situace se v
jednotlivých okresech Lógaru liší. V části provincie je relativně stabilizovaná, některá
místa však koaliční jednotky stále nemají pod kontrolou.
21.4. Čeští vojáci zahájili výcvik příslušníků afghánských vzdušných sil
Na kábulském mezinárodním letišti KAIA v Afghánistánu zahájil svou činnost český
výcvikový a styčný tým OMLT (Operational Mentor and Liaison Team), který je od 16.
dubna tohoto roku součástí 4. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky
AČR v Afghánistánu.
Před osmi příslušníky Vzdušných sil AČR pod vedením podplukovníka Ivana
Pospíchala leží náročný úkol – zabezpečit výcvik obsluh a techniků pro vrtulníky
afghánských vzdušných sil, mimo jiné i pro vrtulníky, které Česká republika darovala
Afghánské národní armádě (ANA) v loňském roce. Příslušníci týmu zodpovídají za
vytvoření efektivního systému výcviku osádek a techniků ANA. Rovněž mají za úkol
seznámit afghánský letecký a zabezpečovací personál se systémem ošetřování
techniky, se způsobem a postupy provádění pravidelné údržby a kontroly vrtulníků
tak, aby byl zabezpečen jejich bezproblémový provoz. Tým českých vrtulníkářů tvoří
dva piloti-instruktoři, palubní technik, dva specialisté na údržbu motoru a draků
(karoserií) vrtulníků, dva specialisté na elektroniku strojů a tým doplňuje radista.
Podle mínění našich vojáků afghánská strana vítá dar České republiky a transportní
vrtulníky chce používat zejména pro přepravu raněných. Česká republika darovala
Afghánské národní armádě celkem šest vrtulníků Mi-17 a šest vrtulníků Mi-24
vyřazených z užívání AČR pro jejich nadbytečnost. Na základě souhlasu vlády ČR
byla darovací smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem obrany
Afghánistánu a Velitelstvím amerických sil v Afghánistánu (CSTC-A) podepsána 29.
října 2007. Vrtulníky před vlastní přepravou do Afghánistánu procházejí kompletní
generální opravou a modernizací v LOM Praha, kterou hradí Vrchní velitelství
spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). První tři vrtulníky Mi-17 byly do Afghánistánu
přepraveny na konci loňského roku. Zbývající by měly být předány postupně do
poloviny roku 2009.
22.4. Český PRT v Afghánistánu zahájil výstavbu nové kliniky
Čeští vojáci z Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) působícího ve
východoafghánské provincii Lógar zahájili stavbu nové budovy kliniky v okrese
Muhammad Agha. Slavnostního položení základního kamene se zúčastnil i zástupce
afghánského ministerstva zdravotnictví, oznámila mluvčí PRT Karla Štěpánková.
Nová budova bude uvedena do provozu už na podzim. Bude v ní 20 lůžek v mužské
a ženské části, laboratoř, pokoj pro sestry, vakcinační a sterilizační místnosti a
lékárna. Otevření nové budovy pomůže vylepšit zdravotnickou situaci v okrese
obývaném téměř 70.000 lidmi, kde v současnosti stojí jediné lůžkové zařízení.
"Rekonstrukce zdravotnických zařízení a podpora zdravotního systému je jedna z
našich priorit v provincii Lógar," řekl vedoucí civilní části PRT Václav Pecha. Členové
týmu podle něj ve spolupráci s lógarskou správou zjišťují největší problémy v oblasti
zdravotnictví a následně se zapojují do jejich řešení.
Česká republika je po Maďarsku a Litvě třetí z nových členských zemí NATO, která
má v Afghánistánu vlastní rekonstrukční tým. Český PRT působí v Lógaru od března
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civilisté. Civilní tým připravuje ve spolupráci s místní správou projekty v oblasti
zdravotnictví, školství, vodohospodářství či bezpečnosti, které pomohou
všestrannému rozvoji provincie. Český PRT by měl v Afghánistánu zůstat
přinejmenším tři roky.
23.4. Česko se v EP ocitlo pod palbou kritiky kvůli vízům do USA
Česko se na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku při debatě o vízech do
USA ocitlo pod palbou kritiky části europoslanců. Důvodem byl jeho postup při
jednání s USA o zrušení víz pro Čechy. Proti kritice se ale ostře postavili někteří čeští
zástupci.
Víza do USA nyní potřebují lidé z nových zemí EU po roce 2004 kromě Slovinska,
tedy i Češi. Ze starých států unie vízová povinnost platí jen pro Řecko. Sedm nových
členů, včetně ČR a Slovenska, s USA podepsalo memoranda o porozumění, která by
měla umožnit zrušení víz pro jejich občany v brzké době. Češi, kteří tak k nevoli řady
partnerů v unii učinili jako první, čímž odstartovali vlnu dalších podpisů, by toho rádi
docílili už letos.
Převážně zástupci starých členů EU ČR vytýkali nedostatek solidarity či
transparentnosti. Belgický liberál Gérard Deprez řekl, že není překvapen, že v tajnosti
o tom jednají USA, ale u členů EU je to prý zvláštní. Konkrétně se zmínil o ČR a
zdůraznil, že právě ona se příští rok postaví na půl roku do čela EU jako
předsednická země, a měla by tak jít prý spíše příkladem. Český europoslanec Jan
Zahradil (ODS) odmítl podobné výhrady a vyzval, ať ostatní země Českou republiku
nepoučují o evropanství.
V pátek 18. 4. 2008 ministři vnitra zemí EU odsouhlasili mandát pro Evropskou
komisi pro vyjednávání s USA o zařazení zbývajících členských zemí do
bezvízového programu v co možná nejkratší době. Tento mandát, jehož text je však
tajný, ale nechává možnost státům, aby s Washingtonem dál vyjednávaly i
samostatně.
Na základě amerických právních norem se podmínky bezvízového styku změní i těm
státům, které v programu nyní jsou. Bude se na ně vztahovat to, že budou muset
před cestou získat souhlas po vyplnění příslušného elektronické dotazníku
(elektronický systém povolování cest - ESTA).
23.4. Europoslankyně Roithová: EU musí obchodní dohody s Čínou a dalšími
totalitními režimy podmínit dodržováním lidských práv
„Čínské námluvy v Africe se týkají vojenské spolupráce, obchodu se strategickými
surovinami, velkolepých investic a budování obrovského trhu pro čínské výrobky, ale
i budování infrastruktury. Bojujeme proti padělkům a porušování autorských práv, ale
nejhorší je porušování práv lidských,“ říká první místopředsedkyně Výboru EP pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele Zuzana Roithová (KDU-ČSL). Objem obchodu mezi
Čínou a Afrikou vzrostl za posledních sedm let pětinásobně a brzy má dosáhnout
100 miliard dolarů. Unie podle Roithové často odděluje lidsko-právní cíle od
hospodářských, přitom by ale měly být naopak podmínkou obchodních dohod s
totalitními režimy.
Poslanci hlasovali o zprávě, která se týká politiky Číny a jejích dopadů na Afriku.
Parlament zdůrazňuje, že čínské investice v afrických státech s despotickými režimy
přispívají k dalšímu porušování lidských práv a upozorňuje také na úlohu Pekingu v
souvislosti s obchodováním se zbraněmi a s využíváním přírodních zdrojů.
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chudoby, podporu trvale udržitelného růstu. Vždyť Čína má své stálé místo v Radě
bezpečnosti OSN a nese tedy odpovědnost za vývoj v Africe. Odsuzuji čínskou
podporu súdánského režimu,“ říká členka nejsilnější frakce v EP. Peking podle ní
dává africkým státům nebezpečný příklad totalitního a zároveň tržního korupčního
modelu bez úcty k člověku a lidským právům, bez ohledu na životní prostředí.
„Evropská unie musí vyzvat Čínu, aby přestala obchodovat se zbraněmi v zemích,
které jsou odpovědné za porušování lidských práv či jsou na pokraji války (Keňa,
Zimbabwe, Súdán, Čad, Konžská demokratická republika, Etiopie, Eritrea a
Somálsko),“ prohlašuje Roithová. Čína by také měla zprůhlednit systém pro kontrolu
vývozu zbraní a veškeré vývozy oznamovat registru OSN.
24.4. OECD: ČR potřebuje další reformy, jejich uskutečnění je nejisté
Česká republika by měla pokračovat v reformách veřejných financí, jejich prosazení
je ale vzhledem k těsné vládní většině v parlamentu nejisté. Uvedla to Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve zprávě o hospodářských výhledech
České republiky. Mezi potřebnými změnami organizace uvedla odvážnější snižování
deficitu státního rozpočtu, pokračování reforem ve zdravotnictví, zvyšování věku
odchodu do důchodu a pokračování daňových reforem.
Loni odhlasovaný reformní balíček je v oblasti hospodářské politiky hlavním
dosavadním úspěchem současné vlády, míní OECD. Další reformní plány na
podporu ekonomického růstu ale mohou narazit na odpor ve vládní koalici nebo v
parlamentu. "Uskutečnění mnoha dalších reforem je proto nejisté, i když by jejich
zavedení dlouhodobě zlepšilo výkonnost české ekonomiky," uvádí se ve zprávě.
Kvůli nynějšímu snižování nezaměstnanosti je podle OECD třeba zvýšit motivaci lidí
k práci. Vláda by také měla dále reformovat školství a odstraňovat překážky hladkého
fungování trhu.
Vláda by měla zajistit fiskální udržitelnost tak, aby se snížil deficit veřejných financí,
navrhuje OECD. "Rychlý hospodářský růst představuje jedinečnou příležitost pro
snížení rozpočtového deficitu a uskutečnění strukturálních reforem, avšak předchozí
ani současná vláda jej plně nevyužily," píše se ve zprávě.
Vláda by podle ní měla předkládat odvážnější rozpočty s nižším plánovaným
schodkem a parlament by měl mít méně příležitostí pro výdaje typu "porcování
medvěda". Tak se obvykle označuje vyčleňování peněz z rozpočtu, jichž se často
domáhají poslanci pro dílčí projekty ve svých regionech.
Daňovou reformu současné vlády hodnotí OECD pozitivně. "Přináší vítané zmenšení
rozdílu mezi zdaněním příjmů fyzických a právnických osob a posun od přímého k
nepřímému zdanění," uvádí zpráva. Nabádá ale k dalšímu sblížení sazeb daně z
přidané hodnoty.
Superhrubý základ u daně z příjmů, do kterého se započítávají i odvody
zaměstnanců i zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění, je podle OECD
"neobvyklý"; v rámci OECD neexistuje v žádné jiné zemi. "Teoreticky nevytváří žádné
významné deformace, ale nepřináší ani žádné velké výhody," píše se ve zprávě.
OECD také nevidí důvod pro zavedení stropu vyměřovacího základu pojistného v
systému rovné daně z příjmu fyzických osob. Reforma tím podle organizace podobně
jako rovná daň přinesla největší prospěch osobám s vysokými příjmy.
24.4. OECD: Reforma penzí a zdravotnictví je v ČR kvůli stárnutí nutná
Česko by mělo kvůli stárnutí společnosti reformovat důchodový a zdravotnický
systém, jinak mu hrozí dluhy. Doporučuje to Organizace pro hospodářskou
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rok. Dokument zveřejnila v Paříži. Nabádá v něm ke zvyšování důchodového věku či
k vyšší spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví. Reformní plány vlády chválí.
OECD připomíná, že podle prognóz OSN čekají Česko v první polovině století "dvě
fáze rychlého stárnutí". Do penze totiž odejdou silné poválečné ročníky a později
takzvané Husákovy děti. První vlna potrvá tedy zhruba od roku 2012 do počátku 20.
let, druhá od poloviny 30. let do roku 2050. Pro jejich zvládnutí jsou podle OECD
reformy nutné.
"Věříme, že zvyšování věku odchodu do důchodu je pro udržitelnost důchodového
systému klíčové," řekl dnes po jednání se zástupci české vlády novinářům generální
tajemník OECD Angel Gurría. Zmínil se i o hranici 66 či 67 let.
Důchodový věk v ČR se postupně zvedá již nyní, a to na 63 let. Soustava bude podle
OECD udržitelná a zajistí "základní úroveň zabezpečení na stáří" jen tehdy, pokud se
věk dál zvýší a změní se i další parametry. Ministr práce Petr Nečas (ODS) předložil
zákon, který má posunout hranici na 65 let. Normu schválila vláda, nyní ji projednává
sněmovna.
Pokud by penze měla odrážet zaplacené odvody a neměla by zajistit jen základní
zabezpečení, nabádá OECD ke "konečnému rozhodnutí o hlubší penzijní reformě".
Vláda plánuje možnost přesměrovat část odvodů do spoření u fondů. Autoři zprávy
upozorňují na to, že by to znamenalo okamžitý výpadek příjmu do důchodového
systému. Podle OECD by se ale mělo zvážit, zda by převod neměl být povinný.
Nutné je změnit i podmínky nynějšího připojištění, aby bylo atraktivnější.
Reformní plány ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) zpráva označila za
"jeden krok vpřed". Již dříve OECD doporučovala zavedení regulačních poplatků,
které od letoška pacienti platí. O jejich dalším vybírání rozhoduje nyní Ústavní soud.
OECD oceňuje, že návrhy zdravotnické reformy počítají s vymezením péče, která má
být placena z veřejného pojištění. Kvůli stárnutí společnosti by ho ČR ale měla zúžit,
nebo by měla například zvýšit spoluúčast, doporučují autoři. "Reforma bude muset
nakonec vždy řešit choulostivý problém rozsahu zdravotnických služeb
financovaných z veřejných rozpočtů," uvádí zpráva.
Podle OECD je klíčový převod zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Zisk je
má motivovat k efektivnějšímu poskytování služeb. Navíc se vymezí základní péče,
na kterou by měli pacienti nárok. Rozšíří se i nabídka pojistných produktů a posílí
konkurence, což se má projevit na kvalitě. Autoři ale podotýkají, že zkušenosti s
takovou reformou jsou v zemích OECD zatím omezené. Podle nich je proto nutný
dohled a opatření, která by zabránila negativním dopadům.
Reformu podle OECD potřebuje i trh práce. Zlepšení situace by měl zajistit
liberálnější zákoník práce, zmírnění daňové zátěže, úprava výpovědí a odstupných či
zjednodušení využívání částečných úvazků. Nutné je i sladění pracovního a
rodinného života a zavedení služeb péče o děti. OECD doporučuje například zkrátit
rodičovskou dovolenou na dva roky či ještě méně. Od letoška existuje v ČR
třírychlostní rodičovská - na dva, tři a čtyři roky.
OECD doporučuje také zavést školné na vysokých školách. Školné je součástí
takzvané Bílé knihy terciárního vzdělávání, kterou nedávno zveřejnilo ministerstvo
školství. Zavedení školného musí podle ní předcházet zprovoznění systému
studijních půjček. Ministr školství Ondřej Liška (SZ) tvrdí, že tato vláda školné
nezavede, je však potřeba o něm diskutovat. OECD také uvádí, že se české školství
drží příliš brzké selekce žáků, v důsledku čehož má jen malá část populace
vysokoškolské vzdělání. Zatímco v OECD má v průměru vysokoškolské vzdělání 26
procent lidí, v Česku je to 13 procent.
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hospodářský růst. Podle zprávy je proto nutné, aby ČR víc motivovala lidi k práci.
Využít by měla i starší pracovníky. OECD doporučuje upravit podmínky pro
předčasný a pozdější odchod do penze. Reformou by měla projít i migrační politika.
Díky tomu by Česko mohlo získat chybějící pracovní síly. OECD chválí návrh
zelených karet, které chce vláda zavést. Obsahovaly by pracovní i pobytové vízum v
jednom dokumentu. Cizinec by je mohl získat ve své zemi na místo, které by se
nedařilo obsadit zájemci z ČR či EU. Návrh je nyní ve sněmovně.
24.4. Premiér Topolánek se setkal s generálním tajemníkem OECD A. Gurríou
Vývoj české ekonomiky je podle OECD příznivý, reformní kroky současné vlády jdou
správným směrem a Česká republika by se nyní měla připravovat na stárnutí
populace. To jsou hlavní závěry hodnocení, které v Praze představil na prezentaci
Ekonomického přehledu České republiky 2008 generální tajemník OECD Angel
Gurría za účasti předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a ministrů české vlády.
„Oceňujeme zejména silný ekonomický růst a nastartování reforem zajišťujících
dlouhodobou fiskální udržitelnost. Mezi naše nejvýznamnější doporučení patří
pokračovat v reformě veřejných financí, aby se česká ekonomika vyrovnala se
stárnutím populace. Reformy by se měly ubírat cestou dalšího zjednodušování
daňového systému, zvyšování věku odchodu do důchodu a hlubších změn ve
zdravotnictví,“ říká k hodnocení České republiky generální tajemník OECD Gurría.
Vláda ČR Ekonomický přehled vítá, protože představuje užitečný pohled na
dosavadní vývoj v ČR. Zároveň doufá, že se hodnocení podobně jako v minulosti
stane inspirativním zdrojem pro pokračování v dalších reformních krocích a
podkladem pro všeobecnou diskuzi o směřování české hospodářské politiky.
„Jsem rád, že se v pohledu na Českou republiku a její aktuální situaci shodneme:
Reformy musí pokračovat, neboť nás čeká nelehká situace spojená se stárnutím
obyvatel a na to je potřeba připravit celé veřejné finance. V první fázi se nám podařila
jejich stabilizace, teď diskutujeme hlubší reformy systému jako takového.“ uvedl
premiér Topolánek.
Ve zprávě, která je již osmou v pořadí, hodnotí OECD současný vývoj české
ekonomiky a reformní plány vlády. Kromě tradiční makroekonomické části se přehled
podrobněji věnuje důchodové reformě a zdravotnictví, řešení mezer na trhu práce a
globalizaci.
Podle OECD je potřeba zvětšit motivaci k práci a více využívat kvalitu lidského
kapitálu, a to zlepšením podmínek na trhu práce. Toho by ČR mohla dosáhnout
například větší flexibilitou v „nestandardních“ formách zaměstnávání, lepším
skloubením pracovního a rodinného života (například větší podporou předškolní
péče), motivováním starších skupin obyvatel k práci a v neposlední řadě také
reformou školství.
„OECD disponuje širokou expertízou a zkušenostmi z různých zemí světa a proto
jsou tato hodnocení a názory velice zajímavé a cenné. Pro ČR je ctí být členem
tohoto elitního klubu, který sdružuje ekonomicky nejvýznamnější země, a mít
příležitost účastnit se diskusí o vhodném nastavení různých vládních politik, o
současném hospodářském vývoji a budoucích výzvách globální ekonomiky,“ dodává
předseda vlády.
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Nového Zélandu Margaret Wilsonovou
Mezi hlavní témata bilaterálního jednání patřilo představení priorit českého
předsednictví v Radě Evropské unie a otázky dalšího rozšiřování Unie. Obě strany se
shodly na posílení vzájemných investic České republiky a Nového Zélandu,
spolupráci na trzích třetích zemí a také na podpoře vědy a výzkumu. Posledně
zmíněné téma představuje novou etapu spolupráce mezi Českou republikou a
Novým Zélandem. Premiér M. Topolánek také vyjádřil velký zájem o otevření
ambasády Nového Zélandu v Praze. Oba státy v současnosti slaví 50. výročí
navázání diplomatických vztahů, ke kterému došlo 5. září 1958.
24.4. V jednání o podmínkách pobytu ozbrojených sil USA v ČR došlo
k pokroku
Bylo ukončeno v pořadí již sedmé jednání o smlouvě SOFA mezi delegací ČR a
USA, která má stanovit právní rámec pro pobyt příslušníků ozbrojených sil USA na
českém území. Vzhledem k tomu, že se jedná o různé právně - ekonomické aspekty,
jednání se zúčastnili zástupci několika ministerstev. Například se mimo jiné jednalo o
dani z příjmu u dodávek zboží a služeb. Uzavření této dohody je potřebné v
souvislosti s případnou výstavbou a provozem radarové stanice protiraketové obrany
USA na území České republiky. Podle vyjádření ministerstva obrany bylo dosaženo v
jednání výrazného pokroku, a to včetně uzavření tématu trestní jurisdikce.
Českou delegaci vedl ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
Ivan Dvořák a jako v předchozích kolech jednání ji tvořili zástupci ministerstev
obrany, ministerstva financí, zahraničních věcí, spravedlnosti a Nejvyššího státního
zastupitelství a ministerstva vnitra. Americkou delegaci vedl opět ambasador Jackson
McDonald, seniorní poradce pro bezpečnostní negociace a smlouvy Ministerstva
zahraničí USA.
28.4. První náměstek ministryně obrany Martin Barták přijal předsedu Výboru
pro vojenský rozpočet NATO
První náměstek ministryně obrany Martin Barták přijal předsedu Výboru pro vojenský
rozpočet NATO (NATO Military Budget Committee) Erlinga Hannevinga Wanga. V
průběhu přijetí první náměstek Barták informoval předsedu Wanga o prioritách
obranné politiky České republiky a rovněž ho seznámil s pozicí ČR ve vztahu k
využívání společných zdrojů NATO. Martin Barták současně svého hosta ujistil, že
ČR plní své závazky, jak pokud jde o finanční příspěvky do rozpočtů Aliance, tak v
nasazování sil do aliančních operací.
Přijetí se uskutečnilo jako součást pracovní návštěvy Výboru pro vojenský rozpočet
NATO v České republice, která probíhala ve dnech 26. – 30. dubna 2008. Cílem
pracovní návštěvy Výboru pro vojenský rozpočet NATO je bližší seznámení se
systémem financování obrany ČR.
Ve druhé polovině roku 2009 vystřídá Erlinga Hannevinga Wanga ve funkci
předsedy Výboru pro vojenský rozpočet NATO současný ředitel sekce ekonomické
Ministerstva obrany ČR Tomáš Perutka.
29.4. Česko-srbská vojenská spolupráce
První náměstek ministryně obrany Martin Barták přijal delegaci Ministerstva obrany
Srbska vedenou státním tajemníkem Dušanem Spasojevićem. Jednání se dále mimo
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Miroslav Bálint a velvyslanec Srbska v České republice Vladimír Vereš.
Martin Barták a Dušan Spasojević diskutovali o současné politicko-bezpečnostní
situaci na Balkáně, zejména v Kosovu. V oblasti bilaterální spolupráce obou zemí se
hlavní zájem srbské strany týkal zkušeností z reformy Armády České republiky.
Dušan Spasojević v souvislosti s úspěšně se rozvíjející česko-srbskou spoluprací
oznámil, že Srbsko zřídí na velvyslanectví v Praze funkci vojenského a leteckého
přidělence.
V odpoledních hodinách přijal srbskou delegaci generálmajor Josef Prokš, zástupce
náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO. V
rámci pracovní cesty do České republiky se Dušan Spasojević setkal i s prvním
náměstkem ministra zahraničních věcí Tomášem Pojarem a předsedou sněmovního
Výboru pro obranu Janem Vidímem.
30.4. V Afghánistánu zahynul další český voják; čtyři byli zraněni
V Afghánistánu zahynul další český voják. ČTK o tom informoval náčelník
generálního štábu Vlastimil Picek. Terénní vůz české hlídky podle generálova sdělení
zasáhla nastražená nálož. Další čtyři vojáci z vozu byli zraněni.
Jde už o třetího českého vojáka, který v Afghánistánu přišel o život, a o druhého
padlého v boji. Minulý měsíc zahynul při plnění bojového úkolu český vojenský
policista, který byl usmrcen při sebevražedném útoku místního radikála. Loni v
květnu se na severu země na české vozidlo v konvoji při bouřce sesunula půda a
jednoho muže zavalilo bahno a kamení.
Zpráva o třetím mrtvém následovala poté, co Poslanecká sněmovna - v opakovaném
hlasování - schválila nasazení stovky vojáků z prostějovské speciální jednotky. Ti se
zapojí do protiteroristických operací pod americkým velením ve velmi nebezpečných
částech země. Členové 601. skupiny speciálních sil z Prostějova už v Afghánistánu
působili v letech 2004 a 2006. Vyslání musel schvalovat parlament, protože nasazení
výsadkářů překračuje dosavadní mandát pro nasazení 415 českých vojáků v
Afghánistánu.
Padlý voják patřil k českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu (PRT), který byl
nedávno vyslán na východ Afghánistánu.
"Vozidlo HMMWV bylo zasaženo improvizovaným výbušným zařízením. Dva vojáci
byli zraněni těžce, dva utrpěli středně těžká zranění a jeden zranění lehké. Vojákům
byla po incidentu na místě poskytnuta první pomoc a následně byli vrtulníkem
transportováni do vojenské nemocnice v Bagrámu. Po převozu jeden z vojáků, rotný
R.V. (1979), svému zranění podlehl," sdělil ČTK generál Picek.
K útoku došlo v 15:50 místního času (13:20 SELČ) v provincii Lógar. Vojáci patří k
provinčnímu rekonstrukčnímu týmu (PRT), který v tomto regionu na východě země
působí od března. Tvoří ho 200 vojáků a šest civilních expertů, kteří připravují
projekty v zdravotnictví, školství, vodohospodářství či bezpečnosti, které pomohou
rozvoji provincie. Český PRT by měl v Afghánistánu zůstat přinejmenším tři roky.
Kromě provincií Lógar a Hílmand působí více než stovka českých vojáků i v Kábulu,
kde je nasazena polní nemocnice. Armáda také plánuje pomoc nizozemskému PRT
v provincii Uruzgán, kam chce vyslat 62 příslušníků mechanizované roty z Liberce.
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1.4. Finanční humanitární pomoc Súdánu
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg schválil 1. dubna 2008 uvolnění
finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na humanitární pomoc Súdánu. Pomoc bude
poskytnuta prostřednictvím programu UNHCR na integraci uprchlíků v jižním
Súdánu.
3.4. Schwarzenberg věří, že radar podpoří i aspoň část zákonodárců ČSSD
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg věří, že dohoda s USA o umístění
amerického protiraketového radaru v Česku je přijatelná pro českou vládní Stranu
zelených (SZ). ČTK zároveň řekl, že věří, že plán navíc podpoří také alespoň část
zákonodárců opoziční ČSSD, která se k tomu dosud stavěla poměrně rezervovaně či
kriticky.
Šéf české diplomacie, který je ve vládě jako nestraník za SZ, na summitu
Severoatlantické aliance po svém setkání s ministryní zahraničí USA Condoleezzou
Riceovou oznámil dokončení hlavní smlouvy o umístění radaru. Podepsána by měla
být zřejmě počátkem května.
Podle Schwarzenberga smlouva vyhovuje požadavkům, které na vyjednávání s USA
kladla jeho "domovská" strana. Připustil, že i ze Strany zelených stejně jako od
některých dalších stran asi na adresu smlouvy budou zaznívat kritické hlasy. "Ale
hlavní požadavek, včlenění do NATO, se nám vůči Američanům podařilo prosadit,"
zdůraznil.
Poznamenal, že postoj hlavní opoziční strany ČSSD k radaru je spíše odrazem
zásadní opozice vůči vládě. Připomněl, že hovory s USA začaly ještě za
sociálnědemokratických vlád. "Pak to padlo na nás," řekl.
Dodal, že je nicméně pevně přesvědčen, že v rámci ČSSD se nakonec najde
dostatek odpovědných politiků a poslanců, kteří s vědomím, že se musí starat o
bezpečnost státu, Evropy a NATO, při hlasování zvednou ruku pro radar. "O tom
bude diskuze v příštích měsících," řekl.
Česko-americká smlouva o radaru bude po podpisu podléhat ratifikaci v českém
parlamentu; americká zákonná úprava obdobnou ratifikaci ve Spojených státech
nevyžaduje.
9.4. Schwarzenberg pro bojkot zahájení OH a pro přijetí dalajlamy v EU
Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se v Paříži vyslovil pro politický bojkot
zahájení letní olympiády v Pekingu a pro přijetí tibetského duchovního vůdce
dalajlamy Evropskou unií na nejvyšší úrovni. Řekl to ČTK a Českému rozhlasu po
jednání se svým francouzským kolegou Bernardem Kouchnerem. Jednání se týkalo
spolupráce obou zemí během nadcházejícího období, kdy budou postupně
předsedat Evropské unii, spolupráce v delší perspektivě i mezinárodních otázek.
Ministr potvrdil, že francouzský prezident Nicolas Sarkozy navštíví Prahu, a to zřejmě
v červnu.
V následující přednášce ve Francouzském ústavu mezinárodních vztahů (IFRI)
Schwarzenberg věnoval velkou pozornost Balkánu. Řekl přitom, že v zájmu jeho
stabilizace by bylo velmi zapotřebí dostat co nejdříve všechny tamní státy do
Severoatlantické aliance (NATO). Významné je podle něho také to, aby se Evropská
unie stala pro tyto země "pevnou kotvou, která je udrží v našem gravitačním poli".
"Shodli jsme, že čistě reklamní událost, jakou je slavnostní zahájení olympiády v
zemi, která se znovu ukázala jako diktatura, bychom neměli podpořit," řekl český
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zneužil německý vůdce Adolf Hitler, a řekl, že evropské národy by už něco takového
neměly dopustit. "Sportovcům a divákům slavnostní zahájení přeji, ale abychom tam
my politici dělali levnou stafáž, to naprosto odmítám."
Přijetí dalajlamy Evropskou unií na nejvyšší úrovni by podle Schwarzenberga jako
projev solidarity uvítal on i jeho francouzský kolega.
Český ministr řekl, že v evropských záležitostech jsou zájmy Francie a České
republiky většinou společné. Jako příklad "menších věcí", kde zatím není shoda,
zmínil společnou zemědělskou politiku a tempo rozšiřování unie.
Francie podle jeho slov nemá zásadní námitky vůči protiraketovému štítu, jehož
prvky chtějí USA vybudovat v ČR a v Polsku. Francie se jenom domnívá, že
souběžně s posilováním našich transatlantických vazeb bychom měli posilovat
evropské struktury, řekl ministr. Přivítal mimo jiné záměr prezidenta Sarkozyho
přivést Francii znovu naplno zpět do NATO, protože to pomůže k posílení její
evropské složky.
S Kouchnerem se prý také shodl, že obě země by měly co nejvíc pomoci Srbsku,
zásadní shoda panuje také v otázce Kosova. Francie uznala nezávislost Kosova jako
jedna z prvních, česká vláda se usnesla, že udělá totéž po srbských volbách, řekl
ministr. Za důležitější než status nezávislosti Kosova ale označil zprovoznění jeho
hospodářství, protože to prostému kosovskému občanovi pomůže víc.
V přednášce v IFRI také Schwarzenberg vyslovil naději, že se mu před hlasováním
české Poslanecké sněmovny o připravované smlouvě s USA o výstavbě prvků
protijaderného štítu v ČR podaří přesvědčit aspoň část opozice, aby smlouvu
podpořila.
9.4. Ministr Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu Francie
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu
Francie.
Během své návštěvy se setkal s ministrem zahraničních věcí Francie Bernardem
Kouchnerem a se členy výboru pro zahraniční věci a obranu francouzského Senátu v
čele s jeho nově zvoleným předsedou Josselinem de Rohanem. Dále se zúčastnil
jako hlavní řečník veřejné přednášky v „Institut français des relations internationales“
na téma Aktuální výzvy zahraniční politiky.
Mezi hlavní témata jednání patřily aktuální zahraničně–politické otázky, spolupráce
Francie a České republiky v období jejich předsednictví v Radě EU, problematika
Evropské unie včetně vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, institucionálních
reforem a dalšího rozšiřování EU.
11.4. Ministr Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Singapuru
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci
ministra zahraničních věcí Singapuru George Yea. Hlavními tématy jednání byly
rozvoj politických vztahů a prohloubení spolupráce v oblasti obchodu, investic, vědy,
kultury a školství. Kromě projednávání bilaterálních vztahů došlo také k výměně
názorů na aktuální bezpečnostně politickou situaci ve světě a byla diskutována
rovněž spolupráce v rámci regionálních integračních struktur (EU – ASEAN, ASEM).

- 43 12.4. Ministr Schwarzenberg se zúčastnil jednání s brazilským prezidentem
Návštěva brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy v ČR se uskutečnila ve
dnech 11. - 12. 4. 2008 na pozvání prezidenta Václava Klause a jednalo se o první
oficiální návštěvu brazilského prezidenta v ČR od r. 1918.
Ministři zahraničních věcí obou zemí během jednání zmínili strategické partnerství
Brazílie a EU, jehož druhý summit se uskuteční za francouzského předsednictví v
druhé polovině letošního roku. Ministr Amorim vyjádřil přání, aby se další summit či
ministerské zasedání konalo za českého předsednictví. Dle ministra Schwarzenberga
by takové – prozatím neplánované – jednání na vysoké úrovni mělo smysl zejména
za předpokladu, že mezitím vznikne akční plán, který strategické partnerství
zkonkretizuje. Jeho brazilský protějšek poté popsal složitá jednání tzv. „Doha Round“
a vyjádřil naději, že rámcová dohoda bude uzavřena v červenci letošního roku.
Připomenul také, že Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou
ČR a vládou Brazílie, kterou oba ministři podepsali, nahradila dohodu, kterou Václav
Klaus podepisoval v r. 1994 jako premiér. Hlavní ambicí je přizpůsobit dohodu novým
podmínkám spojeným se členstvím ČR v EU.
Prezident Klaus a ministr Schwarzenberg také připomněli tradiční spolupráci v
dodávkách zařízení a obnovy cementáren. Lula da Silva dodal, že Brazílie má zájem
i o nákladní automobily, pneumatiky pro traktory a další zemědělská zařízení. Dne
22. 1. 2007 jeho vláda spustila růstový program, v jehož rámci má být do roku 2010
investováno 270 mld. USD do dopravní infrastruktury a energetiky.
Nad rámec diskuse o obchodních otázkách ministr Amorim projevil zájem o
spolupráci v oblasti kulturní a vědecké. Vyjádřil naději, že ministr Schwarzenberg
navštíví Brazílii. V průběhu této návštěvy by mohla být podepsána dohoda o
kulturních a vědeckých výměnách.
14.4. Ministr Schwarzenberg se vyslovil pro častější setkávání Čechů a Sasů
Bezproblémové vztahy mezi Českou republikou a německou spolkovou zemí Sasko
umožňují soustředit se na rozvíjení vzájemných vztahů na kulturní a občanské
úrovni. Konstatoval to český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg po setkání se
saským premiérem Georgem Milbradtem, jenž shodou okolností oznámil rezignaci na
svou funkci. Mezi možnými oblastmi spolupráce politici uvedli posílení
vysokoškolských výměnných programů i projekty zaměřené na podporu
lužickosrbské menšiny a silničního propojení Saska, Česka a Polska.
"Vztahy mezi Českou republikou a Saskem mohou působit nudně, ale to umožňuje
soustředit se na prohlubování sousedských vztahů," tlumočil ČTK ministrova slova ze
setkání s dosluhujícím saským premiérem ředitel odboru států střední Evropy na
českém ministerstvu zahraničí Tomáš Kafka. Konkrétnější obrysy zmíněné náměty
získají až po jejich dalším rozpracování, uvedl Kafka, jenž se dnešních jednání
zúčastnil.
Nejdůležitějším mezníkem ve vztazích mezi Českem a sousedními spolkovými
zeměmi Německa, tedy Saskem a Bavorskem, bylo v poslední době rozšíření
schengenské zóny volného pohybu osob. Podle oficiálních statistik se po zrušení
společných kontrol nezvýšila kriminalita v pohraničí.
Schwarzenberg s Milbradtem konstatovali, že saské obavy z rozšíření
schengenského prostoru, díky němuž padly bariéry na česko-německé hranici,
postupně mizí. Důležité je, že si to uvědomuje na obou stranách společných hranic i
veřejnost, což prý dává prostor pro intenzivnější setkávání běžných obyvatel,
posilování turistiky a rozvoj společných kulturních akcí. Svérázné tradice si zachoval
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Lužice, která rovněž patří k Sasku.
Český ministr ujistil, že jeho návštěvu neovlivnila skutečnost, že Milbradt ve své
funkci pravděpodobně příští měsíc skončí. Prý bude průběžně v kontaktu s
Milbradtovým nominovaným nástupcem Stanislawem Tillichem, s nímž se hodlá v
létě osobně setkat. Dosavadní saský ministr financí Tillich je přitom příslušníkem
slovanské lužickosrbské menšiny, jejíž kulturní a vzdělávací projekty hodlá Česká
republika dále podporovat.
14.4. Ministr Schwarzenberg uskutečnil pracovní návštěvu německého Saska
Během své návštěvy se setkal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko
Georgem Milbradtem a předsedou saského Zemského sněmu Erichem Iltgenem.
Hlavním cílem návštěvy byla péče o sousedské vztahy se spolkovou zemí Svobodný
stát Sasko, s nímž Česká republika sdílí množství společných zájmů v oblasti
hospodářství, přeshraniční spolupráce a kultury.
16.4. Kulatý stůl na téma využití finančních prostředků na podporu obchodněekonomickych zájmů ČR v Iráku
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR
pořádalo kulatý stůl, jehož tématem byla podpora obchodně-ekonomických zájmů ČR
v Iráku.
Místem konání byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Akce se mimo jiné zúčastnil
velvyslanec ČR v Iráku Petr Voznica. Záměrem této schůzky bylo poskytnout českým
podnikatelským subjektům, které jsou již aktivní či mají z obchodního hlediska zájem
o toto teritorium, potřebné aktuální informace. S těmi byli účastníci seznámeni
prostřednictvím vystoupení dvou expertů, jejichž nedávné působení v Iráku iniciovalo
a zajišťovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
17.4. USA prý zjišťují, zda by Česko přijalo kromě radaru i antirakety (vyjádření
MZV)
Polsko-americká jednání o umístění části protiraketového štítu v Polsku se přibrzďují
a Washington zjišťuje, zda by Česko kromě radaru nepřijalo také základnu s
antiraketami, kterou doposud plánovaly Spojené státy umístit v Polsku. Tvrdí to
polský deník Gazeta Wyborcza.
Podle listu Američané sondovali u Čechů, zda by nesouhlasili s umístěním celé
základny na svém území. Praha zřejmě neodmítla, ale dala najevo, že s ohledem na
politickou situaci v zemi, kde je velmi silná opozice, by chtěla zůstat pouze u radaru.
České ministerstvo zahraničí však popřelo, že by s USA o umístění antiraket
hovořilo. "O ničem takovém se nejednalo," řekla ČTK mluvčí diplomacie Zuzana
Opletalová.
Předseda polského Senátu Bogdan Borusewicz míní, že Američané nechtějí
rezignovat na umístění části štítu na území Polska. Řekl, že postup Američanů je
druhem nátlaku na polské vyjednavače. "Nás základna zajímá, pokud se s ní zvýší
bezpečnost naší země," zdůraznil Borusewicz.
Česká republika se již dohodla s USA na hlavní smlouvě o umístění amerického
protiraketového radaru na svém území. Dokument by měl být podepsán příští měsíc
a poté jej má schvalovat český parlament. Polsko nadále vyjednává a za souhlas s
umístěním desítky protiraketových střel očekává americkou pomoc při modernizaci
polské armády.
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byla podle diplomatických zdrojů deníku zajímavá, ale nedostačující. Poláci žádají
dlouhodobou vojenskou pomoc a hlavně chtějí od USA získat protiraketový obranný
systém Patriot.
Washington nespěchá s tím, aby vyšel vstříc očekáváním Polska. Podle informací
listu by měla americká delegace přijet s novou nabídkou mezi 15. a 20. dubnem, ale
je možné, že k tomu nedojde.
17.4. Konference „Turecko - významný partner v rozšířené Evropě"
Významné akci od 17. do 18. dubna byli v Černínském paláci přítomní a vystoupili na
ní předseda české vlády Mirek Topolánek a místopředseda turecké vlády Nazim
Ekren.
Turecko se již dlouhou dobu, od padesátých let minulého století snaží o dobré a
intenzivní vztahy se západní Evropou. Od té doby vzrůstají vzájemné obchodní
vztahy. Tato kooperace vyústila v roce 1999, kdy Turecko získalo statut kandidátské
země a v roce 2005 byla zahájena vyjednávání o přistoupení k EU. Česká republika
podporuje snahy Turecké republiky a konference „Turecko - významný partner v
rozšířené Evropě“ měla pomoci integračnímu procesu. Cílem konference bylo
podpořit česko-turecký dialog v oblasti obchodní a podnikatelské spolupráce.
Pořadatelem akce bylo Ministerstvo zahraničních věcí a Interel (evropská skupina
zabývající se strategickou komunikací) a konala se v Černínském paláci.
Na konferenci dále vystoupili ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ministr
dopravy Aleš Řebíček, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil a další. Záštitu
nad konferencí převzal místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr
Vondra a velvyslanec Turecké republiky v ČR Koray Targay.
O intenzitě česko tureckých vztahů svědčí také to, že v listopadu minulého roku byl
na pracovní návštěvě v České republice turecký premiér T. Erdogan, kdy jednal
mimo jiné o ekonomické spolupráci obou zemí.
18.4. NATO podpořilo Gruzii ve sporu s Ruskem, ČR učinila totéž
Severoatlantická aliance vyjádřila svou podporu Gruzii v souvislosti s rozhodnutím
Ruska navázat těsnější styky s Abcházií a Jižní Osetií, dvěma gruzínskými
separatistickými regiony. NATO od Ruska chce, aby své rozhodnutí zrušilo. Podporu
Gruzii v prohlášení ministerstva zahraničí vyjádřila i Česká republika. Americká
ministryně zahraničí Condoleezza Riceová vyjádřila nad rozhodnutím Moskvy
znepokojení v telefonickém rozhovoru se svým ruským kolegou Sergejem Lavrovem.
Aliance si přeje, aby Rusko své rozhodnutí zrušilo, řekl v Bruselu náměstek
generálního tajemníka NATO Claudio Bisogniero na setkání s gruzínskou delegací
vedenou místopředsedou gruzínské vlády Georgijem Baramidzem. Ten alianci ujistil,
že gruzínská vláda má v úmyslu i nadále prosazovat svůj plán, jehož cílem je
mírovými prostředky obnovit gruzínskou suverenitu v obou separatistických
regionech.
Baramidze se v Bruselu objevil v rámci intenzívní gruzínské diplomatické kampaně,
která má světovou veřejnost upozornit na faktickou ruskou snahu o postupnou anexi
obou gruzínských oblastí. Kvůli ruským krokům v Abcházii a Jižní Osetii Gruzie také
ve čtvrtek 17. 4. 2008 požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti
OSN.
Česká republika je znepokojena posledním vývojem událostí v oblastech konfliktu na
území Gruzie, zejména rozhodnutím Ruské federace navázat oficiální vztahy se
separatistickými režimy v Abcházii a Jižní Osetii bez souhlasu gruzínské vlády. Uvádí
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něm vyjadřuje plnou podporu územní celistvosti a suverenitě Gruzie v rámci jejích
mezinárodně uznaných hranic.
Rusko posílilo spolupráci se separatistickými oblastmi v Gruzii dva týdny poté, co
velení NATO oznámilo, že Gruzie se jednou stane členem aliance.
18.4. Úřad vlády ČR vypsal řadu veřejných zakázek souvisejících s
předsednictvím ČR v Radě EU
Zpráva obsahuje informace o veřejných zakázkách na autobusovou přepravu a
navazující služby, personální zajištění tlumočení zasedání nižší úrovně v
Kongresovém centru Praha a zakázku pod názvem "Propagační předměty a
merkantilní tiskoviny pro účely předsednictví ČR v Radě EU."
Vítěz bude muset poskytnout zhruba dvacet autobusů a tři minibusy na dobu celkem
přibližně třiceti dní, a to nejen v první půli příštího roku, ale i již v prosinci 2008.
Během těchto sedmi měsíců proběhne v Praze a dalších regionech ČR čtrnáct
hlavních zasedání, z toho jedenáct na úrovni ministrů, a dále zasedání skupiny RIO a
dvě setkání s evropskými institucemi, tj. zástupci Evropského parlamentu v prosinci
2008 a Evropské komise v lednu 2009.
Do druhé poloviny se přehouplo vyhlašování veřejných zakázek zveřejněním kulaté
desáté zakázky z celkem zhruba dvaceti. Jedná se o personální zajištění tlumočení
zasedání nižší pracovní úrovně v Kongresovém centru Praha během českého
předsednictví EU v první polovině roku 2009. Celkový počet těchto jedno až
třídenních jednání bude zhruba 130, přičemž některé z nich se mohou konat
souběžně. V celkovém vyjádření se jedná o cca 215 tlumočených dnů. K tématům
zasedání a konferencí budou patřit především oblasti a problematiky, kterým se
věnuje Rada EU.
Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti oznámil zahájení otevřeného
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Propagační předměty a
merkantilní tiskoviny pro účely předsednictví ČR v Radě EU." Své nabídky mohou
zájemci posílat do 9. června 2008 do 15 hodin. Předmětem veřejné zakázky je
uzavření rámcové smlouvy s jedním nebo dvěma dodavateli na dodávku jak
propagačních předmětů, tak merkantilních tiskovin a jiných prezentačních tiskových
materiálů pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009.
18.4. Ministr Schwarzenberg přial ředitelku Human Right Watch
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci paní
Holly Cartnerovou, ředitelku pro Evropu a střední Asii Human Rights Watch.
Mezi hlavní témata během setkání patřila právě probíhající revize sankcí EU vůči
Uzbekistánu za události v Andižanu a existující rozsudky Evropského soudu pro
lidská práva týkajících se Čečenska.
21.4. Karel Schwarzenberg přijal zvláštního zmocněnce EU pro
Barmu/Myanmar
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci
zvláštního zmocněnce EU pro Barmu/Myanmar Piera Fassina.
Mezi hlavní témata jednání patřily zejména vnitropolitický vývoj v Barmě/Myanmaru,
dále otázka referenda o ústavě navržené juntou, politika EU vůči Barmě/Myanmaru a
angažovanost České republiky v barmské otázce. Otázka vnitropolitického vývoje a
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vnější vztahy (GAERC) 28. a 29. dubna.
22.4. Ministr Schwarzenberg přijal předsedkyni organizace HART Caroline Cox
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci členku
Sněmovny lordů britského parlamentu a předsedkyni organizace HART
(Humanitarian Aid Relief Trust) baronku Caroline Cox of Queensbury.
Společně diskutovali situaci v oblastech, v nichž HART realizuje humanitární pomoc,
zejména v Súdánu, Barmě/Myanmaru a Náhorním Karabachu, a způsob
zprostředkování české humanitární pomoci v těchto oblastech. V roce 2007 poskytlo
MZV ČR prostřednictvím organizace HART humanitární pomoc Súdánu a barmským
uprchlíkům v Thajsku a Indii v celkové výši 1,5 mil. Kč. Baronka Cox poskytnutou
pomoc ministerstva zahraničních věcí ČR vysoce ocenila.
23.4. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, Švédska a
Ukrajiny
V Praze se uskutečnilo setkání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Švédska a
Ukrajiny. Cílem schůzky byl rozvoj zahraničněpolitických aktivit Visegrádské skupiny
a posilování regionální spolupráce zemí EU se zeměmi východní Evropy. Tento cíl je
jednou z priorit českého předsednictví Visegrádské skupině (červen 2007 – červen
2008).
Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg hostil své kolegy z Maďarska, Polska
a Slovenska. K ministrům visegrádské čtyřky (V4), které nyní předsedá Česko, se
přidali ještě ministři zahraničních věcí Švédska a Ukrajiny. Hlavními tématy byla další
perspektiva EU a jejích sousedních zemí, přičemž hlavní důraz byl kladen na aktuální
situaci na Ukrajině, v Srbsku a v Bělorusku. Dalším z projednávaných témat byla také
situace po po bukurešťském summitu NATO. Schůzku ministrů zahraničních věcí
Visegrádské skupiny navštívil jako host místopředseda vlády pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra.
24.4. Ministr Schwarzenberg přijal generálního tajemníka OECD
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal v Černínském paláci
generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
Angela Gurríu. Jeho návštěva souvisí s oficiální prezentací Ekonomického přehledu
České republiky 2008 v Praze.
Mezi hlavní témata jednání patřila činnost a úloha OECD na mezinárodním poli,
včetně snahy o rozšíření povědomí o OECD, součinnost OECD s Českou republikou
a příspěvek OECD k rozvoji systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
29.4. Zasedání Rady GAERC za účasti ministra zahraničních věcí K.
Schwarzenberga
Bylo zahájeno již 2865. zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v
Lucemburku. Jednání se účastní ministr Karel Schwarzenberg. Hlavními tématy
zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy byl Západní Balkán,
Barma/Myanmar, Irák, Zimbabwe, Pákistán a Blízký východ. Rada dosud přijala
závěry, týkající se následujících států:
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Afghánistán
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy opětovně zdůraznila svoji podporu
afghánské vládě. Jednoznačnou podporu vyslovila afghánské Národní strategii pro
kontrolu narkotik (NDCS, National Drug Control Strategy). Řešení problémů
spojených s výrobou a distribucí narkotik Rada označila jako primární odpovědnost
afghánské vlády. Rada GAERC deklarovala, že při řešení drogové problematiky bude
Afghánistánu asistovat.
Uzbekistán
Rada GAERC uvítala pokrok, kterého uzbecký stát dosáhl v uplynulých měsících na
poli podpory a ochrany lidských práv. Zdůrazněna byla především skutečnost, že
Uzbekistán zrušil trest smrti, zavedl habeas corpus a ratifikoval konvenci ILO
(Mezinárodní organizace práce) o zákazu nejtěžších forem práce pro děti. Rada
vyjádřila vůli zintenzivnit spolupráci s tímto státem. S pozitivním ohlasem se také
setkalo nedávné propuštění ochránců lidských práv z vězení. Přesto Rada vyjádřila
vážné znepokojení nad stavem lidských práv v některých regionech Uzbekistánu a
vyzvala příslušné autority k nápravě. Rada také uvítala dohodu mezi státem a
Červeným křížem, která umožní zástupcům Červeného kříže návštěvy věznic. Na
dodržování dohody bude Rada dále dohlížet.
Zimbabwe
Zpráva z jednání Rady GEARC potvrzuje, že Rada bedlivě sleduje situaci po
volbách, které se v Zimbabwe uskutečnily 29. března. Členové Rady vyjádřili hluboké
znepokojení nad prodlevou ve vyhlášení výsledků prezidentských voleb, projevy
zastrašování obyvatelstva, porušování lidských práv a násilí. Čtyři týdny poté, co
zimbabwský lid využil svého fundamentálního demokratického práva, nebyly dosud
publikovány výsledky volby. Rada tuto skutečnost označila jako neakceptovatelnou,
neospravedlnitelnou a vyzvala k okamžitému vydání výsledků voleb. Povolební násilí
a zastrašování civilního obyvatelstva Rada ostře odsoudila a vyzvala k jeho
okamžitému ukončení. EU podtrhává, že nedávné zatýkání poukazuje na skutečnost,
že vláda Zimbabwe není schopna dodržet závazek umožnit volební komisi fungovat
jako nezávislá instituce. EU připomněla, že žádným způsobem nepodporuje prodej a
dodávku zbraní do regionu, a vyzvala ostatní státy, aby přijaly de facto moratorium
na všechny podobné obchody. Rada zdůraznila svůj trvající morální závazek vůči
obyvatelům Zimbabwe a připomněla, že zůstává největším dárcem, poskytujícím
pomoc tomuto státu. Členové Rady deklarovali vůli Rady využít jakékoli příležitosti k
povzbuzení dialogu s novou vládou a navázání plné spolupráce.
Země Latinské Ameriky, Karibik
Rada přijala návrhy programů, komuniké a deklarací, které budou sloužit jako základ
pro další vyjednávání s výhledem na sérii summitů. Konkrétně na summit v
peruánské Limě, který se bude konat ve dnech 16. a 17. května. Summitu EU - LAC
(summit Evropské unie a zemí Latinské Ameriky a Karibiku) se v květnu zúčastní
předseda vlády Mirek Topolánek. Toto setkání na vysoké úrovni se pořádá každé
dva roky, poslední summit EU-LAC se konal ve Vídni v roce 2006.
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Západní Balkán, Srbsko
GAERC vítá podpis stabilizační a asociační dohody (SAA, Stabilisation and
Association Agreement), stejně jako podpis prozatímní dohody (IA, Interim
Agreement) se Srbskem. Rada připomněla články dohod, které zajišťují využití snah
o zatčení a transfer všech obžalovaných k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro
bývalou Jugoslávii (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia).
Konkrétně se jedná o články 2, 4 a 133 dohody SAA a články 1 a 54 dohody IA.
Členové GAERC uvedli, že spolupráce Srbska s ICTY bude monitorována a ministři
potvrdili, že svým parlamentům předloží návrh na ratifikaci dohody SAA. Prozatímní
dohoda bude implementována, teprve až EU nabyde jistoty o úzké spolupráci Srbska
s ICTY.
V případě Bosny a Hercgoviny Rada zdůraznila budoucí podobu SAA jako zásadní
pro vytvoření rámce vztahů mezi EU a Bosnou a Hercegovinou. Rada GAERC
rovněž podtrhla, že asociačně-stabilizační proces a jeho výsledky musí být udržitelné
a nevratné.
29.4. Konference „Transatlantické společenství a bezpečnostní výzvy ve
21. století
V Černínském paláci proběhla konference „Transatlantické společenství a
bezpečnostní výzvy ve 21. století“, hlavními organizátory jsou Institut politologických
studií Masarykovy univerzity a Konrad Adenauer Stiftung.
Tato konference představovala expertní příspěvek na poli zkoumání transatlantické
vazby a její výjimečné role, kterou sehrála pro ochranu demokracie. V neposlední
řadě nabídla diskusi o výzvách, kterým bude čelit transatlantické společenství ve 21.
století.
O těchto tématech hovořili hosté ze zámoří - William Van Cleave, poradce pro otázky
obrany během Reaganovy administrativy, velvyslanec J. D. Crouch II, bývalý
zástupce poradce pro otázky národní bezpečnosti během druhé administrativy
George W. Bushe Jr., Wess Mitchell, ředitel Centra pro analýzu středoevropské
politiky. Mezi hosty byli také Jiří Šedivý, náměstek generálního tajemníka
Severoatlantické aliance, Fraser Cameron, ředitel Střediska pro evropskou politiku či
Patrick Keller, koordinátor sekce zahraniční a bezpečnostní politiky Nadace Konrada
Adenauera.
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7.4. Delegace ČSSD navštívíla německou SPD
Delegace ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem uskutečnila v Berlíně jednání s německou
SPD. Delegace strany se v průběhu návštěvy setkala s prezidiem, tedy s nejužším
vedením SPD, včetně jejího předsedy Kurta Becka, který je rovněž premiérem
spolkové země Porýní – Falce. Delegace ČSSD jednala na pracovním obědě také s
bývalým předsedou SPD a současným premiérem Braniborska Matthiasem
Platzeckem.
Zástupci stran jednali například o spolupráci obou stran v oblasti vzdělávání,
zejména o přípravě regionálních a komunálních politiků. Vzájemně se informovali o
dění ve svých zemích. Hovořilo se i o zahraniční politice, zejména pak o
problematice EU, procesu ratifikace Lisabonské smlouvy a o umístění amerického
protiraketového obranného štítu ve střední Evropě. Obě politické strany sdílejí
negativní stanovisko k jeho umístění.
Českou sociální demokracii kromě předsedy strany zastupoval na jednání také
místopředseda PSP ČR a stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a hlavní
manažer strany Jiří Havlíček.
Setkání vedoucích představitelů ČSSD a SPD budou pokračovat podle projektu
vzájemné strategické spolupráce, který byl přijat v září 2007 oběma stranami. Obě
strany vyjádřily připravenost pokračovat ve výměně zkušeností, v koordinaci
především zahraničně-politických aktivit, v pořádání společných tématických
seminářů k nejvýznamnějším otázkám evropské politiky a česko-německých vztahů.
8.4. Člověk v tísni pomohl postavit multietnické tržiště na východě Srí Lanky
Společnost Člověk v tísni dokončila rekonstrukci veřejného tržiště na Auradhapurské
křižovatce ve městě Tirikunámalé ve východní provincii Srí Lanky, které po ničivé
vlně tsunami zasáhl i současný válečný konflikt. Tržiště by kromě obchodu mělo
sloužit také jako místo setkávání všech místních etnických komunit i představitelů
města. Ve vzhledu nových budov se prolíná respekt k tradiční podobě srílanských
otevřených tržišť s řadou moderních a funkčních prvků. Náklady na přestavbu tržiště
přesáhly 508 000 amerických dolarů (8,13 milionů korun).
“Rekonstrukce tržiště představuje komplexní víceúčelový projekt; přispívá ke snaze o
obnovu regionu po tsunami, usiluje o podporu ekonomického rozvoje stejně jako o
stabilizaci křehkých vztahů mezi místními komunitami,” říká Matěj Novák, vedoucí
mise na Srí Lance.
Přestavba na místě původního zchátralého tržiště začala v polovině září 2007. Návrh
podoby tržiště zpracoval přední srílanský architekt podle potřeb, které si stanovily
místní komunity a městský úřad, a s ohledem k tradiční podobě tržišť.
Na místě vyrostla nová hlavní budova se 43 prodejními prostory několika velikostí,
které mohou sloužit prodejcům různých druhů zboží. Další budova bude sloužit jako
kancelář místního úřadu; umístněny jsou zde také bezbariérové toalety a skladovací
prostory. Součástí rekonstrukce byla i stavba veřejných toalet, kanalizace, příjezdové
silnice a parkoviště, úpravy okolního prostranství či vyčištění studny.
Člověk v tísni proto také asistoval prodejcům při založení multietnické Asociace
prodejců a inicioval spolupráci s místním úřadem při vytváření pravidel pro vedení a
údržbu tržiště. Uplatňování a užitečnost těchto předpisů budou pracovníci společnosti
Člověk v tísni dále vyhodnocovat.
Na projektu rekonstrukce veřejného tržiště se podílela organizace Člověk v tísni v
úzké spolupráci s městským úřadem Tirikunámalé. Projekt je financován Americkou

- 52 agenturou pro mezinárodní rozvoj (U.S. Agency for International Development USAID) a řeckou agenturou Hellenic AID.
15.4. Nová nadace se záštitou Václava Havla usiluje o šíření demokracie mimo
EU
Nová Evropská nadace pro demokracii (EFDP), která v Bruselu zahájila svou činnost,
bude usilovat o šíření demokratických hodnot za hranicemi Evropské unie. Představil
ji bývalý prezident Václav Havel. Chce, aby se podpora demokracie stala trvalou
součástí zahraniční politiky EU.
"Od Číny a Běloruska, po Barmu a Zimbabwe - Evropané mají odpovědnost zastat
se všech občanů usilujících o lidská práva a občanské svobody a měli by se s nimi
podělit o své často nedávné zkušenosti s tím, jak se vypořádat s nedůstojnou
autoritářskou nadvládou a cenzurou a zapojit se tak do společenství demokratických
národů", uvedl Havel, k němuž se při slavnostním zahájení připojil předseda
Evropské komise José Barroso.
Nadace chce vyplňovat mezery tam, kam současné prodemokratické programy
evropských institucí a vlád nedosáhnou. Chystá se spolupracovat s evropskými
institucemi, zároveň si však od nich hodlá zachovat dostatečný odstup. Jejím cílem je
přizpůsobit podmínkám, v nichž "sedmadvacítka" naráží na politické a diplomatické
překážky. Zejména v době českého a švédského předsednictví v roce 2009 bude
nadace pracovat na tom, aby se zvýšila pružnost evropských institucí při podpoře
demokratických sil v autoritářských zemích.
Ve správní radě nadace zasedly zejména osobnosti, které se podílely na přechodu k
demokracii v zemích střední a východní Evropy. Je mezi nimi ředitel společnosti
Člověk v tísni Šimon Pánek, spoluzakladatel hnutí Veřejnost proti násilí a čestný
prezident Institutu pro veřejné otázky Martin Bútora nebo Jacek Kucharczyk, ředitel
pro výzkum polského Institutu pro veřejné záležitosti. Jádro nadace tvoří neziskové
organizace z nových členských zemí EU, kromě Člověka v tísni to je Sdružení pro
podporu otevřené společnosti (PASOS) nebo slovenská nadace Pontis. EFDP
zastřešuje celkem 15 evropských organizací zaměřujících se na podporu
demokracie.
Kromě správní rady má nadace i takzvanou radu patronů, v jejímž čele stojí právě
Václav Havel. Mezi její další členy patří kromě jiných někdejší místopředseda
Evropské komise Étienne Davignon, bývalý ministr zahraničí Nizozemska Bernard
Bot a bývalý německý prezident Richard von Weizsäcker.
18.4. Člověk v tísni postavil v pákistánském Kašmíru první střední školu po
zemětřesení
Člověk v tísni slavnostně otevřel novou střední školu pro dívky v obci Kafulgar v
pákistánské části Kašmíru, který před více než dvěma lety zasáhlo ničivé
zemětřesení. Střední škola je prvním a největším zařízením svého druhu, které v
okrese Bágh po katastrofě vyrostlo. Stavba školy pro pět stovek studentek stála 308
000 eur (7,7 milionů Kč). Prostředky na projekt uvolnila německá organizace
Welthungerhilfe, která je společně s organizací Člověk v tísni členem mezinárodní
Aliance 2015.
Výuka se musela doposud konat v přírodě pod otevřeným nebem, a to i v zimě, kdy
se teploty pohybují těsně nad bodem mrazu. „Postavená škola velmi usnadní život a
přístup ke vzdělání zdejším studentům. Úroveň stavby a její vybavení je navíc
srovnatelné s vysokými evropskými standardy,“ uvedl při slavnostní ceremonii Radža
Nasim, ministr pro rekonstrukci a infrastrukturu v Kašmíru.
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Kromě 12 vybavených tříd budou moci dívky využívat 2 laboratoře, knihovnu s
počítačovým vybavením a společenský sál. Se stavbou školy začal Člověk v tísni po
přípravných pracích v srpnu loňského roku, celý areál byl dostavěn na konci
letošního března.
Zemětřesení zasáhlo severovýchodní Pákistán v říjnu roku 2005. Při katastrofě přišlo
o život více než 70 000 lidí, pohroma si navíc vyžádala obrovské materiální škody.
Zemětřesení za sebou zanechalo přes 80% domů v troskách a zničilo více než 3700
z celkových 4000 škol. „V uplynulém období se humanitární i následná rozvojová
pomoc soustředila zejména na obnovu bydlení. Zdravotnická a vzdělávací
infrastruktura zůstává nadále ve většině případů v žalostném stavu,“ řekl Tomáš
Kocian, vedoucí mise společnosti Člověk v tísni v Pákistánu.
Člověk v tísni vyhlásil bezprostředně po katastrofě veřejnou sbírku, na které se sešlo
více než 18 milionů korun. Pracovníci společnosti proto mohli na místě začít
distribuovat okamžitou humanitární pomoc, na kterou později navázali
dlouhodobějšími rozvojovými projekty. Součástí těchto projektů je i obnova škol a
dalších vzdělávacích institucí. Kromě střední školy v Kafulgaru Člověk v tísni pomohl
doposud postavit a vybavit 24 vesnických škol a v současné době staví v Bághu další
školu z peněz z veřejné sbírky.
V současné době Člověk v tísni v Pákistánu také zajišťuje programy psychosociální
podpory a podpory původních způsobů obživy. Společnost začala pracovat na
projektu odpadového hospodářství.
22.4. Dosud nejvyšší ocenění v oboru logiky i pro Čecha Hrubeše
Dosud vůbec nejvýše dotované ocenění, jaké kdy bylo uděleno v oboru logiky, putuje
mimo jiné i do České republiky. Jak bylo oznámeno ve Vídni, je mezi pěti oceněnými
také Pavel Hrubeš z České akademie věd.
Ocenění byla udělena vídeňskou Společností Kurta Gödela a americkou Nadací
Johna Templetona jako připomínka díla světově proslulého matematika a logika
Kurta Gödela, který se v roce 1906 narodil v Brně, vystudoval ve Vídni a od války žil
ve Spojených státech a přednášel tam na univerzitě v Princetonu.
Ceny byly vypsány před dvěma lety u příležitosti stého výročí Gödelova narození a
zatím se předpokládá, že budou jednorázové a v budoucnu již nebudou znovu
udělovány. Při posuzování uchazečů hodnotila mezinárodní porota pod vedením
Harveyho Friedmana ze Státní univerzity v Ohiu jejich vědecké články, výzkumné
projekty a životní dráhu.
Cenu v kategorii doktorandů si vedle Hrubeše odnese z nedělního slavnostního
předávání ve Vídni také Španěl David Fernandez, který působí na Stanfordově
univerzitě. Každý z oceněných dostane také peněžní cenu ve výši zhruba 100.000
eur (asi 2,5 milionu korun).

23.4. ADRA: Návrat z Bangladéše
Radek Špinka, koordinátor vzdělávacího a zdravotnického projektu BangBaby, a
hlavní ekonomka občanského sdružení ADRA Lenka Raszková se vrátili z
monitorovací cesty v Bangladéši.
Ve dnech 6. – 23. dubna 2008 navštívili vedle šestnácti škol v jižní části Bangladéše
také školy ve slumech hlavního města Dháka. Jižní část Bangladéše byla silně
poškozena loňským cyklónem Sidr, který v oblasti zničil veškerou úrodu.
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tančily, zpívaly a bubnovaly. Samozřejmě tohle patří ke koloritu země. Samotná
skutečnost vzdělávacího projektu s sebou nese řadu komplikací. Často bývají
největším problémem samotní rodiče dětí. Chybí jim motivace k tomu, aby děti
posílali do školy pravidelně.“ sdělila Lenka Raszková. Více než čtyři desítky
vesnických škol poskytují sponzorovaným dětem nejen celodenní výuku, ale také
jedno teplé jídlo denně. Možná právě tento způsob podpory motivuje rodiče i žáky
nejúčinněji. V době, kdy v Bangladéši základní potraviny zdražily, obzvlášť na jihu
země, je plný žaludek pro rozvoj dětí tím nejdůležitějším.
Zájem ze strany českých dárců, kteří podporují vzdělání konkrétních bangladéšských
dětí, roste. Radek Špinka po návratu prohlásil: „Je téměř jisté, že v tomto roce,
navzdory zvýšeným cenám potravin, vzhledem k směnnému kurzu dolaru a
především díky zefektivnění práce na projektu, budeme schopni výrazně snížit
administrativní náklady na jednotlivé žáky.“ ADRA Česká republika uskutečňuje své
monitorovací cesty každým rokem již od samého začátku projektu v roce 1999. Cítí
totiž nejen odpovědnost za přímý přenos co největšího množství informací přímo
dárcům, ale také za vytváření standardů, jež jsou určující při výběru sponzorovaných
žáků a jsou zárukou jejich kvalitního vzdělání.
Projekt BangBaby je nejstarším rozvojovým projektem humanitární organizace ADRA
Česká republika. Jeho hlavním cílem je podpořit vzdělávání v nejchudších oblastech
země. Celkový počet dětí, o něž se stará ADRA prostřednictvím českých donátorů,
přesáhl v loňském roce číslovku 2000. Z těchto dětí je jich zhruba 1750 zapojeno do
projektu BangBaby.
24.4. Malíř Martinec vyhrál další prestižní britskou výtvarnou cenu
Náchodský malíř Hynek Martinec získal v Londýně cenu The Changing Faces, kterou
každoročně uděluje britská Královská společnost portrétistů. ČTK to sdělila její
mluvčí. Jde přitom již o třetí britské výtvarné ocenění, které Martinec, jehož obrazy
jsou ve sbírkách v New Yorku, Miami, Praze i Londýně, od loňského roku získal.
Cenu, kterou společnost uděluje za výjimečný způsob, jakým portrét komunikuje s
divákem, získal osmadvacetiletý Martinec za portrét Bagram in New York. Ocenění je
spojeno s finanční odměnou 2000 liber (63.000 Kč).
Martinec řekl ČTK, že vítězství v soutěži pro něj bylo velkým překvapením.
"Rozhodně jsem od této soutěže neočekával žádné umístění, protože jsem přihlásil
obraz Bagram in New York, který vznikl před čtyřmi lety, při mém studijním pobytu v
New Yorku," uvedl umělec, který žije momentálně v Londýně.
Martinec již loni v Británii vyhrál soutěž o nejlepší portrét roku, BP Portrait Award, za
svůj obraz s názvem Zuzana. Martincův portrét pak po odborné porotě zvolili jako
nejlepší i diváci. Hynek Martinec vystudoval obor klasických malířských technik u
profesora Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění, kde byl v roce
2004 vyhlášen nejlepším studentem roku.
25.4. Předseda ČSSD se sešel s maďarským ministrem obrany
Před jednáním ministrů obrany zemí Visegrádu navštívil Lidový dům v Praze
maďarský ministr obrany Imre Szekeres a zástupci maďarské socialistické strany
MSzP a jednali s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem.
Okruhy jednání směřovaly ke spolupráci ČSSD a maďarské MSzP. Oba politici se
navzájem informovali o aktuální politické situaci v obou zemích. Dohodli se na
harmonogramu vzájemné spolupráce obou politických stran v tomto roce.

- 55 -

Obsah:
PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ
SNĚMOVNA

8

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT

10

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

14

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

40

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ AKTIVITA NA DALŠÍCH
ÚROVNÍCH

50

Není-li u jednotlivých příspěvků uvedeno jinak, bylo použitoinformací ze zdrojů ČTK

ISSN 1210-5619
Zahraniční politika České republiky – Data.
Vydává odbor zpracování informací
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha.
Odpovědný redaktor PhDr. Vladimír Chaloupka

