
Stěžejní priority zahraniční politiky ČR v roce 2004  
 

I. Východiska  zahraniční politiky ČR a mezinárodní situace v  roce 
2003  
 

1. Výchozí principy a dokumenty 

 Principem české zahraniční politiky je prosazování a obhajoba zájmů ČR s důrazem na co 

nejširším  konsenzu domácích politických sil v hlavních otázkách; 

 zahraniční politika ČR vychází z Programového prohlášení vlády ze srpna 2002  

a Koncepce zahraniční politiky ČR na léta 2003-2007 z března 2003; 

 vláda schválila dne 10. 12. 2003 novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR. Jedná se  

o základní koncepční dokument pro formulaci bezpečnostní politiky ČR, který je 

kompatibilní s Bezpečnostní strategií EU přijatou v prosinci 2003. 

 

2. Nejdůležitější zahraničněpolitické události roku 2003 

 Evropská Unie 

 podpis Smlouvy o přistoupení k EU; ČR se po podpisu Přístupové Smlouvy s EU  

17. 4. 2003 účastní jako pozorovatel všech zasedání Rady EU a jejích přípravných 

orgánů, včetně těch, které jsou kompetentní pro oblast Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP); 

 úspěšné referendum o členství ČR v EU; 

 aktivní zapojení ČR do příprav návrhu Ústavní smlouvy EU během Konventu  

a  konstruktivní vystupování při následných jednáních v rámci Mezivládní konference; 

 diskuse o budoucnosti evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP) v rámci 

mezivládní konference, kde byla dohodnuta podoba strukturované spolupráce ESDP 

(text ústavní smlouvy nakonec nebyl schválen);  

 dynamický rozvoj Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP) v oblasti kapacit 

(rozhodnutí o vytvoření Evropské agentury v oblasti  rozvoje obranných schopností, 

výzkumu akvizic a vyzbrojování); 

 schválení rámcové dohody o spolupráci mezi EU a NATO v oblasti zvládání krizí 



(březen 2003) a rozhodnutí o vzájemných konzultacích mezi EU a NATO o plánování 

a operacích (prosinec 2003); 

 pozitivní hodnocení ČR v Monitorovací zprávě Evropské komise, zveřejněné dne  

5. 11. 2003; 

 podpis přístupového instrumentu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru 

(EHP) (dne 14. 11. 2003); 

 schválení akčního plánu a strategie EU v boji proti šíření zbraní hromadného ničení 

(ZHN); 

 úspěšný průběh operací vojensko krizového řízení EU Artemis (Konžská 

demokratická republika) a Concordia (FYROM) a rozhodnutí o policejní operaci EU 

Proxima (FYROM) 

 
NATO 

 realizace transformačních procesů zahájených na Pražském summitu, zejména 

naplňování Pražského závazku ke schopnostem, zapojení ČR do NATO Response 

Force (první rotace sil a inaugurace mnohonárodního praporu ochrany proti ZHN pod 

vedením ČR) a diskuse o použitelnosti sil NATO; 

 rozhodnutí NATO o převzetí operace ISAF v Afghánistánu a rozšíření mandátu mimo 

Kábul; 

 podpora první vojenské operace EU v rámci ESDP s použitím dohodnutého aranžmá 

Berlín+; 

 ukončení akcesních rozhovorů s přizvanými zeměmi a zahájení ratifikačních procesů 

(ČR ratifikovala v září 2003 a prosadila, aby přizvané země mohly vstoupit ihned po 

ukončení ratifikačních procesů). 

 
Boj proti mezinárodnímu terorismu 

 ČR se podílela na různých úrovních především v rámci OSN, EU a NATO na 

přijímání a uplatňování bezpečnostních i ekonomických opatření v boji proti 

mezinárodnímu terorismu, včetně implementace těchto opatření v rámci Národního 

akčního plánu boje proti terorismu; 

 úsilím části mezinárodního společenství, vedené USA, došlo v Iráku k odstranění 



diktátorského režimu Saddáma Husajna, který představoval dlouhodobou 

bezpečnostní hrozbu, a k zahájení všestranné rekonstrukce země. 

 
Sousední země 

Vztahy se sousedními zeměmi byly - po otřesech z roku 2002 - ve znamení výrazného 

uklidnění a pozitivního vývoje. Představitelé německé a rakouské politické scény reagovali 

vesměs pozitivně na vyjádření prezidenta republiky, Vlády ČR a jejího předsedy učiněná v 

průběhu roku k otázkám společné minulosti. ČR převzala předsednictví Visegrádské skupiny 

a v tomto rámci se soustředila mj. na vedení diskuse o perspektivní úloze tohoto regionálního 

uskupení ve střední Evropě a v EU. 

Spolková republika Německo 

 dařilo se pokračovat v oživení  dialogu představitelů obou zemí, jehož vyvrcholením 

se stala zářijová návštěva spolkového kancléře G. Schrödera v ČR; 

 SRN byla mezi prvními zeměmi, které potvrdily rozšíření EU. 

Polská republika 

 vzájemné návštěvy vysokých státních představitelů potvrdily vynikající úroveň 

vzájemných vztahů, rozvíjených jak bilaterálně, tak v rámci Visegrádské skupiny,  

a umožňujících otevřeně komunikovat také čas od času se vyskytující rozdílné názory 

nebo přístupy k jednotlivým otázkám;  

 úspěšně probíhala přeshraniční spolupráce, zaměřená na řešení konkrétních problémů 

občanů na obou stranách hranice. 

Slovenská republika 

 pokračoval intenzivní politický dialog, odpovídající nadstandardní úrovni vztahů mezi 

oběma státy. Premiéři přijali rozhodnutí o přípravě politického memoranda, 

deklarujícího společný zájem obou zemí na zachování stávající úrovně vzájemných 

vztahů i po vstupu do Evropské unie; 

 podařilo se dopracovat text novely smlouvy o úpravě režimu a o spolupráci na 

společných státních hranicích a zahájit intenzivní dialog o problému romské migrace 

ze SR do ČR, k jehož řešení byly ustaveny expertní komise příslušných místopředsedů 

vlády.  



Rakouská republika 

 došlo k významnému oživení dialogu představitelů obou zemí, Rakousko vyjadřovalo 

zvýšený zájem o spolupráci v rozšířené EU a v regionu; 

 Rakousko opustilo konfrontační přístup k citlivým otázkám bilaterálních vztahů, 

celkově nicméně určitá citlivost přetrvávala, také s ohledem na to, že ratifikační 

debata v rakouském parlamentu byla naplánována až na závěr roku.  

 

Regionální spolupráce 

 v rámci Visegrádské skupiny pokračoval kromě pravidelných setkání na nejvyšší 

politické úrovni také další rozvoj praktické spolupráce resortních ministerstev  

a občanských kontaktů. V rámci Mezinárodního visegrádského fondu byl mj. spuštěn 

program visegrádských stipendií pro postgraduální studenty ze zemí V4;  

 v červnu ČR převzala předsednictví ve V4 a předložila program definovaný pojmy 

"kontinuita" a "budoucnost". Aktivně se ujala vedení diskuse o perspektivní úloze 

Visegrádské skupiny v regionu střední Evropy a v EU; 

 v červenci ČR uspořádala konferenci Regionálního partnerství s cílem začlenit tuto 

Rakouskem prosazovanou iniciativu  do kontextu regionální spolupráce ve střední 

Evropě. 

 

OSN  

 v září 2003 bylo úspěšně završeno předsednictví ČR (v osobě J. Kavana) ve Valném 

shromáždění OSN. 

 

II. Stěžejní priority zahraniční politiky ČR v roce 2004  

Základní priority zahraniční politiky vycházejí z Koncepce zahraniční politiky ČR: 

1.  úspěšné začlenění a aktivní působení  v  EU; 

2.  aktivní působení v NATO; 

3.  boj proti mezinárodnímu terorismu; 

4. politika dobrých sousedských vztahů a posilování regionální spolupráce; 

5. rozvoj vztahů s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

 



Naše zahraniční politika se po vstupu do Evropské unie dostává do nové fáze. Její cíle 

budeme definovat spíše věcně a obsahově než institucionálně. S tím souvisí i práce na 

hlavních koncepčních dokumentech (např. Koncepce směřování ČR v rámci EU ). 

 
1)  Evropská unie 

 v rámci mezivládní konference (MVK) a v procesu přípravy nové základní smlouvy 

EU (evropské ústavní smlouvy) se zasazovat o to, aby rozšířená EU byla akceschopná, 

efektivní, aby se nadále vyznačovala rovností všech členských zemí a rovnováhou 

svých institucí a aby účinně reflektovala potřeby a požadavky evropské veřejnosti 

i výzvy globalizovaného světa; 

 usilovat v součinnosti s Parlamentem a dalšími subjekty o splnění zbývajících závazků 

legislativní i nelegislativní povahy tak, aby ČR byla plně připravena na své členství 

v EU; 

 zajistit splnění posledních závazků a úkolů uvedených v Monitorovací zprávě EK  

z prosince 2003, působit v rámci prioritních směrů vůči partnerům v EU (dokončení  

a naplňování Koncepce směřování ČR v rámci EU); 

 úspěšně dokončit ratifikaci Smlouvy o přistoupení ČR a dalších devíti kandidátských 

států do EU ve zbývajících členských státech EU;  

 usilovat o včasnou ratifikaci přístupového instrumentu k Dohodě o Evropském 

hospodářském prostoru (EHP); 

 usilovat o sjednání co nejpříznivějších podmínek s členskými státy pro volný pohyb 

pracovníků ČR v rámci vnitřního trhů Evropské unie; 

 pokračovat v harmonizaci vízové politiky ČR s vízovou politikou EU; 

 zaměřit se na začleňování do struktur EU, včetně obsazování kvalifikovaných 

politických (člen EK) i expertních funkcí; 

 aktivně se zapojit do reformy regionální politiky, přípravy nové finanční perspektivy 

EU a dílčích korekcí Společné zemědělské politiky; 

 podílet se na plnění Lisabonského procesu, iniciativy pro stabilizaci a růst; 

 aktivně se zapojovat do kontrolních režimů EU v oblasti vývozu zbraní; 

 ukončit harmonizaci smluvní základny ČR se třetími zeměmi s právem ES; 



 podporovat české podnikatelské subjekty při využívání výhod vstupu ČR do EU 

(využívání podpůrných programů EU českými subjekty, realizace projektů rozvojové 

pomoci EU českými podniky); 

 posilovat v členských zemích EU pozitivní očekávání spojená s rozšířením a rozvíjet 

prezentaci ČR jako vyspělé země;  

 podporovat další rozšiřování EU, zejména napomáhat úsilí Rumunska a Bulharska  

o splnění podmínek členství; 

 vyjádřit připravenost zahájit jednání o přistoupení s Chorvatskem a Tureckem, pokud 

budou splňovat kodaňská kritéria; 

 aktivně se podílet na rozvoji, utváření a provádění SZBP politiky zejména v těchto 

oblastech: 

- rozvíjení konceptu Širší Evropy především v oblastech východní a jihovýchodní      

Evropy a Blízkého východu; 

- podíl na uplatňování opatření proti šíření ZHN a vytvoření legislativních 

předpokladů pro implementaci acquis SZBP (sankce); 

- podpora demokracie a lidských práv. 

 aktivně se zapojit do diskuse o budoucí podobě ESDP zejména z hledisek: 

- posilování dialogu mezi EU a NATO s cílem navázat skutečné strategické partnerství 

a prosazovat princip komplementarity a kompatibility s NATO, nevytváření 

zbytečných duplicit, otevřenosti a transparentnosti stálé strukturované spolupráce  

v oblasti ESDP; 

- implementace Evropské bezpečnostní strategie; 

- posilování dialogu a strategického partnerství EU a NATO na principech 

komplementarity, kompatibility a zamezení duplicit; 

- prosazování otevřenosti a transparentnosti stálé strukturované spolupráce  

 
2)  NATO 

 posilovat transatlantickou vazbu jako hlavní pilíř evropského bezpečnostního systému; 

 realizovat rozhodnutí Pražského summitu NATO a EAPC zaměřená na transformaci 

Aliance (Pražský závazek ke schopnostem);  



 podílet se na rotaci v rámci NATO Response Force (upravit národní rozhodovací 

procedury, aby umožňovaly rozmístění sil ve stanovených lhůtách); 

 zapojit se do přípravy agendy Istanbulského summitu – rozšíření, konsolidace 

dosažených výsledků při transformaci NATO a nové směry politiky NATO především 

ve vztahu k partnerským zemím; 

 podporovat angažovanost NATO v mezinárodních misích a účast ČR v operacích 

NATO; 

 pokračovat v procesu komplexní integrace do NATO ve vojenské oblasti a zapojit se 

do dalších adaptačních procesů v rámci NATO (použitelnost sil). 

 
3)  Boj proti terorismu 

 být pevnou součástí mezinárodní protiteroristické aliance, usilovat o prohloubení 

spolupráce a integrace ve všech důležitých oblastech boje proti terorismu; 

 pokračovat v intenzivní podpoře úsilí mezinárodního společenství ve všech aspektech 

boje proti terorismu; vedle podílu na vytváření a plnění mezinárodněprávních závazků  

a na spolupráci při budování operačních kapacit, přispívat i k rozvíjení dialogu mezi 

kulturami, který považuje za nedílnou součást boje proti terorismu; 

 prostřednictvím plnohodnotné účasti na SZBP se podílet na protiteroristické politice 

EU; podporovat posilování protiteroristické dimenze Evropské bezpečnostní a obranné 

politiky; 

 podílet se na protiteroristických aktivitách vyvíjených dalšími institucemi jako jsou 

OSN, Rada Evropy, OBSE, OECD, Středoevropská iniciativa a jejich 

specializovaných agentur jako např. Interpolu, Mezinárodní agentury pro atomovou 

energii, atd.; 

 plně podporovat snahy EU, OSN, FATF a OBSE o všeobecné přijetí zásadních 

mezinárodněprávních instrumentů v oblasti boje proti terorismu, zaměřit se především 

na problematiku boje proti financování terorismu.   

 
 

 

 



4)  Vztahy se sousedními státy 

Spolková republika Německo 

 pokračovat v rozvoji intenzivních vztahů se SRN v duchu základních bilaterálních 

politických dokumentů a ve smyslu závěrů návštěvy spolkového kancléře  

G. Schrödera v ČR v září 2003; soustředit se přednostně na témata společné evropské 

budoucnosti a efektivní spolupráce na půdě EU a NATO;  

 podporovat rozvoj obchodní výměny, mj. vypracováním nové dohody o zamezení 

dvojímu zdanění, věnovat soustředěnou pozornost budování odpovídající dopravní 

infrastruktury; 

 prosazovat co nejrychlejší odbourání posledních vzájemných bariér bránících 

plnohodnotnému využití výhod společného členství v EU (zaměstnávání apod.); 

 věnovat přiměřený prostor pokračování věcného a vyváženého dialogu s cílem 

překonání zátěže minulosti.  

Polská republika 

 dále posilovat dlouhodobě velmi dobré vztahy a udržovat intenzivní dialog na všech 

úrovních;  

 vzájemnou spolupráci rozvíjet také v rámci EU a NATO, Visegrádské skupiny  

a dalších multilaterálních fór.  

Slovenská republika 

 zachovat nadstandardní úroveň bilaterálních vztahů se SR i v nových podmínkách 

vstupu po obou zemí do Evropské unie a tento záměr potvrdit přijetím politického 

memoranda; 

 v kontextu členství v EU a NATO prohloubit spolupráci obou zemí v oblasti 

hospodářské, vojenské, regionální a v oblasti resortů vnitra; 

 pokračovat v jednáních o řešení problematiky romské migrace. 

Rakouská republika 

 věnovat soustředěnou pozornost dalšímu prohlubování dobrých sousedských vztahů  

a vést intenzivní dialog o všech možnostech, jak potenciál vzájemné spolupráce  



v budoucnu ještě lépe využívat, mj. uskutečněním návštěvy spolkového kancléře  

v ČR;  

 podporovat růst obchodní výměny a usilovat o modernizaci smluvní základny, mj. 

vypracováním dohod o zaměstnávání v příhraničí;. věnovat soustředěnou pozornost 

budování odpovídající dopravní infrastruktury a řešení otázky tranzitu těžkých 

nákladních vozidel přes Rakousko; 

 navazovat na pozitivní výsledky dialogu o sporných otázkách týkajících se jaderné 

energetiky a minulosti; dbát na věcný a vyvážený charakter tohoto dialogu.  

Regionální a přeshraniční spolupráce 

 důsledně naplňovat program českého předsednictví Visegrádské skupiny, dbát na co 

nejkonkrétněji zaměřenou spolupráci na všech úrovních s důrazem na oblast 

Schengenu, podporovat další rozvíjení sítě občanských kontaktů; 

 dovést do úspěšného konce přípravu nového programového dokumentu visegrádské 

spolupráce a novelizovaných pravidel činnosti Mezinárodního visegrádského fondu po 

vstupu zemí V4 do EU; 

 podporovat rozvíjení praktické spolupráce Visegrádské skupiny v otevřeném formátu 

V4+ s nejbližšími zeměmi ve střední Evropě (např. Rakousko, Slovinsko),  

s reformujícími se zeměmi v širším regionu i s dalšími zeměmi a regionálními 

uskupeními;  

 v rámci přeshraniční spolupráce ČR se sousedními zeměmi se zaměřit především na 

problematiku hraničních přechodů a navazující infrastruktury v perspektivě vstupu ČR 

do EU a do Schengenského systému;  

 s cílem co nejrychleji odstranit dočasné vnější hranice mezi ČR a členskými 

(přistupujícími) státy EU harmonizovat postup v rámci V4 při  začleňování do 

schengenského systému. 

 
5)  Další priority 

V oblasti dvoustranných vztahů 

 rozvíjet na různých úrovních (mezivládní, regionální, samosprávní a nevládní) vztahy 

se členskými zeměmi EU;  



 zvláštní pozornost  věnovat rozvoji těsných přátelských a spojeneckých vztahů s USA 

a s Kanadou; 

 rozvíjet vzájemně výhodné vztahy s Ruskou federací a s Ukrajinou ve všech oblastech 

společného zájmu; 

 dále se podílet na politické a hospodářské stabilizaci a obnově jihovýchodní Evropy;  

 v oblasti Blízkého a Středního východu pokračovat v aktivním zapojení do procesu 

stabilizace a rekonstrukce Iráku, cílevědomě  podporovat úsilí směřující k nalezení 

mírového a trvalého řešení palestinsko-izraelsko konfliktu, působit ke snížení napětí  

a k zajištění bezpečnosti, stability a hospodářské prosperity v tomto regionu; 

 aktivizovat vztahy k subsaharské Africe v politické, bezpečnostní, rozvojové  

i obchodně-ekonomické oblasti; 

 posílit pozici ČR a podílet se na stabilizaci situace na Dálném východě,  posilovat  

a rozvíjet ekonomické  vztahy se zeměmi regionu; 

 ve vztahu k Latinské Americe posilovat ekonomické a obchodní zájmy na tomto  

subkontinentu; specifickou pozornost  nadále věnovat Kubě: v souladu s dřívější 

politikou se zaměřit na podporu kroků, směřujících k demokratizaci této země, 

zajištění politických svobod a lidských práv. 

V oblasti mnohostranných vztahů 

 ucházet se o místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na léta 2008-2009 

(střednědobá priorita ČR na poli multilaterální diplomacie); zpracovat strategii  

a zahájit kampaň na podporu této kandidatury v rámci všech významných 

bilaterálních i multilaterálních relací; v této souvislosti náležitou pozornost věnovat  

i kandidatuře ČR do Hospodářské a sociální rady OSN na období 2006-2008; 

 prosazovat kandidatury občanů ČR do struktur mezinárodních organizací; 

 aktivně a plnohodnotně se zapojit do naplňování strategických linií SZBP na podporu 

multilateralismu (specificky OSN) a v oblastech odzbrojení, kontroly zbrojení  

a nešíření ZHN; 

 v rámci jednotné obchodní politiky EU aktivně přispívat k překonání současných 

názorových rozdílů uvnitř Světové obchodní organizace (WTO), které vedly  

k neúspěchu její ministerské konference  v Cancúnu; 



 na půdě mezinárodních organizací aktivně podporovat koncepci udržitelného rozvoje, 

prosazovat rozvojovou dimenzi činnosti jednotlivých organizací a takto orientované 

aktivity podporovat i finančně; 

 usilovat o ratifikaci smluv o Mezinárodním trestním soudu (ICC) v ČR; 

 usilovat o racionalizaci a zefektivnění činnosti regionálních iniciativ (např. 

Středoevropské iniciativy) a využívat je k posilování ekonomických i politických 

pozic ČR v jednotlivých zemích i regionech; 

 upevňovat své postavení v mezinárodních ekonomických organizacích (OECD, 

WTO, MMF, Skupina Světové banky), aktivně se podílet na jejich činnosti a čerpat  

z nich i po vstupu ČR do EU podněty a zpětnou vazbu pro domácí hospodářskou  

a sociální politiku; 

 aktivity v mezinárodních ekonomických organizacích zaměřit také na prosazování 

zájmů českých podnikatelů; podle potřeby a vývoje veřejných financí využívat 

dostupných finančních zdrojů mezinárodních organizací a institucí k financování 

projektů směřujících k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje ČR; 

 podporovat iniciativy zaměřené na akceleraci hospodářského růstu v Africe, např. 

Nové partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), ECOWAS (Economic Community of 

Western African States), podílet se na prevenci konfliktů a na pomoci vybraným 

africkým zemím, zvláště v oblasti vzdělávání a boje proti HIV / AIDS; 

 aktivně se podílet na Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) EU vůči 

asijským zemím zapojením ČR do asijsko-evropského dialogu ASEM; 

 ve Výkonné radě UNESCO (2004-2007) prosazovat posílení normativní činnosti  

a koncentraci záběru na vybraný okruh aktuálních problémů v každé oblasti 

působnosti.  

V oblasti ekonomické diplomacie 

 usilovat o další zlepšování podmínek přístupu českých výrobků na zahraniční trhy 

cestou jednání na dvoustranné a mnohostranné úrovni; 

 zkvalitňovat informovanost českých hospodářských subjektů o podmínkách 

obchodování v jednotlivých teritoriích, informovat prostřednictvím Internetu  

o obchodních příležitostech a vypsaných tendrech v jednotlivých teritoriích; 



 prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí propagovat ČR, průmyslové tradice 

ČR a výrobky ČR mezi podnikateli a podnikatelskými svazy a také u široké veřejnosti 

prostřednictvím nejsledovanějších médií jednotlivých zemí světa;  

 podporovat přímo český vývoz prostřednictvím sítě zastupitelských úřadů v zahraničí 

a podporovat český vývoz nepřímo formou podpory  a pomoci příspěvkovým a jiným 

organizacím ČR na podporu exportu působícím v jednotlivých zemích světa (Česká 

centra, Czechtrade, Czechinvest, CEBRE apod.); 

 společně s řídícími orgány a přispívajícími orgány státní správy (u příspěvkových 

organizací) koordinovat součinnost organizací na podporu vývozu působících  

v zahraničí se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí v zájmu zamezování duplicit   

a zvýšení efektivnosti jejich činnosti; 

 organizovat podnikatelské mise doprovázející členy české vlády na oficiálních 

návštěvách v zahraničí za účelem navázání nových kontaktů  a vazeb v zájmu ulehčení 

pronikání českých výrobků na zahraniční trhy; 

 po vypovězení obchodních a jiných hospodářských dohod ČR s nečleny EU  

(v důsledku vstupu ČR do EU) zajistit plynulý přechod ekonomických vztahů na bázi 

legislativy EU případně vhodně doplňovat bilaterální ekonomickou smluvní základnu 

ČR s těmito zeměmi o dohody, které budou v souladu  s acquis EU a napomohou 

českému exportu  do těchto zemí; 

 vyhledávat nové příležitosti pro český vývoz po vstupu ČR do EU (plynoucí z nového 

postavení českých hospodářských subjektů uvnitř EU a plynoucí z nového krytí 

českých hospodářských subjektů hospodářskými smlouvami Společenství vůči 

nečlenským zemím) a informovat o nich podnikatelskou veřejnost. 

V oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

 v návaznosti na stanovení teritoriálních a sektorových priorit usilovat o zefektivnění 

dvoustranné  i mnohostranné rozvojové spolupráce a o co nejširší participaci na 

rozvojové pomoci EU; zapojit v maximální míře do rozvojové spolupráce soukromý  

a nevládní sektor a získávat pro ni podporu veřejnosti; 

 v oblasti humanitární pomoci se zaměřit na aplikaci zkušeností a norem EU na zvýšení 

její operativnosti a koordinovanosti v domácím i mezinárodním rámci s cílem 

poskytnout postiženým skupinám co nejefektivnější pomoc. 



V dalších oblastech 

 v souladu se svými zájmy i závazky navyšovat prostředky vynakládané na zahraniční 

rozvojovou spolupráci a podnikat další  kroky k jejímu zefektivnění a uplatňování 

osvědčených postupů vyspělých zemí v této oblasti; 

 v souladu s principem nedělitelnosti základních lidských práv a svobod systematicky 

podporovat demokratický způsob vládnutí a ochrany lidských práv včetně vytvoření 

mechanismu financování těchto aktivit; 

 posílit a zefektivnit jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí cestou cíleného 

a koordinovaného vynakládání prostředků v této oblasti; 

 nadále věnovat zvýšenou pozornost rozvoji vztahů s krajanskými obcemi  a přáteli 

České republiky v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky (personální složení) 
 

 
 
 
 předseda:  Vladimír Laštůvka   ČSSD 

 místopředsedové:  Václav Exner   KSČM 

    Vilém Holáň   KDU-ČSL 

    Jan Kavan   ČSSD 

    Helena Mallotová  ODS 

    David Šeich   ODS 

 členové:  Tomáš Dub   ODS 

    Stanislav Fischer  KSČM 

    Zdeněk Jičínský  ČSSD 

    Jiří Karas   KDU-ČSL 

    Kateřina Konečná  KSČM 

    Petr Lachnit   ČSSD 

    Václav Nájemník  ODS 

    Břetislav Petr    ČSSD 

    Vladimír Reiber   KSČM 

    Jan Schwippel   ODS 

    Pavel Svoboda    US-DEU 

    Karel Šplíchal   ČSSD 

    Petr Šulák   ČSSD 

 
 

 
 

 



Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (personální složení) 
 
 
 předseda:  Pavel Svoboda US-DEU 

 místopředsedové: Anna Čurdová  ČSSD 

    Petr Krill  ODS 

    Petr Lachnit  ČSSD 

    Soňa Marková  KSČM 

    Petr Nečas  ODS 

 členové:  Jan Bauer  ODS 

    Miroslav Beneš ODS 

    Milan Ekert  ČSSD 

    Stanislav Fischer  KSČM 

    Jozef Kubinyi  ČSSD 

    Miloš Kužvart  ČSSD 

    Jaroslav Lobkowicz KDU-ČSL 

    Miloš Melčák  ČSSD 

    Oldřich Němec ČSSD 

    Josef Poláček  ODS 

    Jaromír Schling ČSSD 

    David Šeich  ODS 

    Josef Šenfeld  KSČM 

    Josef Švarcbek KSČM 

    Ivo Vykydal  KDU-ČSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu 
Parlamentu ČR (personální složení) 
 

 

 předseda:  Josef Jařab   není členem žádné strany 

 místopředsedové: Jiří Pospíšil   ODS 

Rostislav Slavotínek  KDU-ČSL 

    Josef Zoser     HNHRM 

ověřovatelé:   Vlastimil Sehnal  ODS 

Rostislav Slavotínek  KDU-ČSL 

    Josef Zoser   HNHRM 

 členové:   Tomáš Jirsa   ODS 

Alexandr Novák  ODS 

    Vlastimil Sehnal  ODS 

    Jiří Stříteský   ODS 

    Ladislav Svoboda  ČSSD 

    Jaromír Štětina  není členem žádné strany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výbor pro záležitosti Evropské unie v Senátu Paralamentu 
ČR (personální složení) 
 
 

                            
 předseda:  Luděk Sefzig     ODS 

 místopředsedové: Alena Gajdůšková  ČSSD  

    Ludmila Müllerová    KDU-ČSL 

    Jiří Oberfalzer    ODS 

     Helena Rögnerová    není členkou žádné strany 

 ověřovatelé:  Alena Gajdůšková  ČSSD 

    Eduard Matykiewicz   KSČM 

     Alena Venhodová  ODS 

 členové:  Jan Hadrava     US 

    Eduard Matykiewicz   KSČM 

    Karel Schwarzenberg   ODA 

    Miroslav Škaloud    ODSD 

    Karel Tejnora    ODS 

     Alena Venhodová    ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního 
shromáždění NATO (personální složení) 
 
 
 členové - Poslanecká sněmovna: 

    Pavel Severa (vedoucí)  KDU-ČSL 

    Vladimír Doležal   ODS 

    Petr Nečas     ODS  

    Vlasta Parkanová   KDU-ČSL  

    Břetislav Petr      ČSSD 

    Antonín Seďa    ČSSD  

    Pavel Svoboda    US-DEU   

    Miloš Titz    ČSSD  

    Radim Turek    ČSSD  

    Jan Vidím         ODS 

 členové - Senát: 

Karel Schwarzenberg    ODA 

      Vítězslav Vavroušek    ODS 

 náhradníci - Senát: 

    Jaroslav Mitlener     ODS 

     Rostislav Slavotínek    KDU-ČSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy (personální složení) 
 
 
členové - Poslanecká sněmovna: 

   Miroslav Beneš (vedoucí)   ODS  

   Anna Čurdová    ČSSD  

Václav Exner    KSČM 

  Kateřina Konečná   KSČM 

   Miloš Kužvart    ČSSD 

   Petr Lachnit    ČSSD  

   Jaroslav Lobkowicz   KDU-ČSL   

   Miloš Melčák    ČSSD  

   Miroslava Němcová   ODS  

   Oldřich Vojíř    ODS  

 

členové  - Senát:  

   Daniela Filipiová   ODS 

        Josef Jařab    není členem žádné strany 

 

náhradníci  - Senát:  

   Alena Gajdůšková   ČSSD 

        Tomáš Jirsa    ODS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního 
shromáždění OBSE (personální složení) 
 
 členové - Poslanecká sněmovna: 

    Petr Šulák (vedoucí)   ČSSD 

    Petr Bratský   ODS 

    Jiří Karas   KDU-ČSL  

    Jaroslav Plachý  ODS  

    Marie Rusová   KSČM 
  

členové - Senát: 

   Jiří Liška   ODS 

    Edvard Outrata  není členem žádné strany 

    Jaromír Volný   ODS 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laureáti ceny GRATIAS AGIT  2004 
 

 Vilma Abelesová–Iggersová, Německo – za aktivní přínos v oblasti česko-německého 

porozumění a dobrovolnou práci při zlepšování česko-německo-židovských vztahů. 

 

 Gerhard H. Bauer, Rakousko – zasloužil se o objektivní prezentaci zaměřenou na 

vytvoření pozitivního pohledu rakouských občanů na rozšíření EU o sousední země a 

problematická témata – tzv. Benešovy dekrety a jadernou elektrárnu Temelín. 

 

 Vladimír M. Kabeš, USA – vynikající a dlouholetý pracovník v oblasti lidských práv a 

v česko-amerických organizacích, který vytrvale a účinně prosazuje zájmy České 

republiky v USA i jinde ve světě a mimořádně se zasloužil o rozvoj česko-amerických 

vztahů. 

 

 Ferdinand Knobloch a Jiřina Knoblochová, Kanada – manželé Knoblochovi 

představují nejvýznamnější osobnosti české psychiatrie poválečného období; svojí 

činností mimořádně přispěli české a světové psychiatrii a zásadním způsobem 

zviditelnili českou vědu ve světě. 

 

 Riad Kudsi, Spojené Asrabské Emiráty – dlouholetý propagátor české hudební kultury 

ve Spojených arabských emirátech, organizátor koncertů české hudby a benefičních 

koncertů určených k financování oprav Národního divadla a Rudolfina po povodních 

v roce 2002. 

 

 Antonín J. Liehm, Francie – neúnavný propagátor české kultury, jedno z velkých jmen 

českého exilu. 

 
 František Listopad, Portugalsko – básník, prozaik, esejista, divadelní a televizní 

režisér, propagátor české literatury a kultury v zahraničí, pokládaný za znalce 

středoevropského myšlení a tvorby. 

 

 Robert Burton Pynsent, Velká Británie – britský bohemista evropského formátu, 

univerzitní profesor, překladatel děl české literatury, významný publicista, propagátor 

české kultury v zahraničí. 



 Dubravka Sesarová, Chorvatsko – nejvýznamnější a nejaktivnější chorvatská 

bohemistka, filoložka a překladatelka. 

 
 Alexandra Šapovalová, Mexiko – za dlouhodobý a vynikající přínos pro prezentaci 

České republiky ve Spojených státech mexických a a za přínos pro rozvoj vzájemných 

vztahů v oblasti politiky, vědy a školství. 

 

 Miroslav Turek, USA – významný humanitární a odbojový pracovník, dlouholetý 

neúnavný propagátor České republiky a české kultury v USA a ve světě, mj. též 

vynikající pracovník čsl. zahraniční služby. 

 

 Monika Zgustová, Španělsko – nejvýznamnější a nejaktivnější překladatelka a 

vydavatelka děl českých autorů ve Španělsku a propagátorka české kultury. 

 

 Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku 
 

 Československý ústav zahraniční, ČR 
 

 Krajanský spolek „Beseda volnosti“ v Belgii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem 
mezinárodních vztahů 
 

Bezpečnostní strategie České republiky 2003 

 (2004, brož., 28 s., ISBN 80-86506-34-7, česky) 

 

Security strategy of the Czech Republic 2003 

Anglická verze Bezpečnostní strategie České republiky 2003. 

 (2004, brož., 28 s., ISBN 80-86506-35-5, česky) 

 

Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2003 do prosince 2003 

Publikaci  připravil kolektiv pracovníků MZV ČR. 

(2004, brož., 344 s., ISBN 80-86506-36-3,  česky) 

 

Report on the Foreign Policy of the Czech Republic between January 2003 and 
December 2003 

Anglická  verze titulu  Zpráva o  zahraniční politice  České republiky za období od ledna 
2003 do prosince 2003. 

(2004, brož., 320 s., ISBN 80-86506-37-1, anglicky) 

 

Kontrola exportu v České republice v roce 2003.  Kontrola obchodu s vojenským 
materiálem. Objem výroby, vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní 

(2004, brož., 44 s. (včetně tabulek a barevných grafů), ISBN 80 86506-40-1, česky) 

 

Export Controls in the Czech epublic in 2003. Controls of Transfers of Military 
Equipment. Production,  Export  and  Import  of  Small  Arms  and Light Weapons 

Anglická verze publikace Kontrola  exportu v České republice v roce 2003. 

(2004, brož., 44 s. (včetně tabulek a barevných grafů), ISBN 80-86506-41-X, anglicky) 

 

Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy 

Otto Pick, Vladimír Handl a kol. 

Součástí knihy je CD-ROM  s výběrem  dokumentů. 

(2004, váz., 268 s., ISBN 80-86506-39-8, česky) 

 

 

 



Politický islám 

Jaroslav Bureš a kol. 

(2004, brož, 192 s., ISBN 80-86506-43-6) 

 

Protiraketová obrana. Americký projekt a jeho mezinárodní souvislosti 

Radek Khol, František Šulc a kol. 

(2004,   brož.,  160   s.  +   16  s.   bar.  přílohy,  ISBN 80-86506-42-8, česky) 

 

Příloha Mezinárodní politiky 

MP 3/2004 - Dohoda z Cotonou (64 s.) 
 

 



Publikace odborů MZV ČR 
 

Diplomatický protokol: 

 Diplomatic list (Diplomatická listina),  

 seznam velvyslanectví cizích států v ČR a jejich personálu, akreditovaného v ČR 

 (Praha 2004) 

 

Odbor administrativy a zpracování informací: 

 Zahraniční politika ČR – data, (vychází 1 x měsíčně), ISSN 1210-5600   

 Zahraniční politika ČR – dokumenty, (vychází 1 x měsíčně), ISSN 1210-5619 

Seznam Zastupitelských úřadů ČR v zahraničí 

 

Odbor komunikační strategie: 

Průvodce podnikatele vybranými oblastmi podnikání po vstupu do Evropské 

unie, 

(brož., CD ROM., 124 s., ISBN 80-86345-47-5, česky), distribuce: Eurobody, 

semináře, profesní svazy, komory 

Zpráva Logon 2000 a 2002 

(CD ROM., 105 s.), distribuce: Svaz měst a obcí 

Czech in brief 

(brož., 30 s., anglicky, francouzsky, německy, rusky, španělsky), distribuce: ZÚ 
 

Odbor mezinárodněprávní: 

Sborník z diskusního semináře o Mezinárodním trestním soudu  

(2004, brož., 23 s., česky)  

 Metodická příručka ke sjednávání mezinárodních smluv  

 (2004, brož., 90 s., česky) 

 

Odbor tiskového mluvčího: 

Vítejte v Srdci Evropy, (vychází 6x ročně anglicky, francouzsky, německy, rusky, 

španělsky, ISSN 1210-7727 )  + 2 speciální čísla: jedno zaměřené na EU  

a druhé na téma velikáni české hudby (to bylo zcela mimořáně vydáno i v japonštině)   

 



Sekce Evropské unie: 

 Kuchařka k Evropské unii 

 Příručka pro státní správu k zapojení do činnosti Evropské unie 

 

Odbor kulturních a krajanských vztahů: 

 České listy (vychází 11x ročně česky, ISSN 1213-1784) 

 Kandidáti další existence (Z osudů novodobé české emigrace). Praha, 2004. 125 s.   

 Knihovnička Českých listů, sv.2. – Vydáno ve spolupráci s Etnologickým ústavem  

 Akademie věd ČR. ISBN: 80-903568-1-8 (F+J Mediaservis), 80-85010-64-X (Etnolo- 

gický ústav AV ČR).      


