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PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

-2PREZIDENT ZASLAL SOUSTRASTNÝ TELEGRAM
PREZIDENTCE CHILSKÉ REPUBLIKY
(1.3.2010)

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v pondělí dne 1. března 2010 soustrastný
telegram prezidentce Chilské republiky Michelle Bacheletové v souvislosti s ničivým
zemětřesením, které Chile postihlo:
Vážená paní prezidentko,
s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o ničivém zemětřesení, které postihlo Vaši
zemi a které si vyžádalo stovky lidských životů.
Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem
svým hlubokou soustrast Vám i nešťastným pozůstalým.
S úctou
Václav Klaus

-3PREZIDENT ZASLAL BLAHOPŘEJNÝ TELEGRAM
LOTYŠSKÉMU PREZIDENTOVI
(19.3.2010)

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v pátek dne 19. března 2010 blahopřejný
telegram lotyšskému prezidentovi Valdisu Zatlersovi, který v těchto dnech slaví své
55. narozeniny.
Vážený pane prezidente,
dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně
poblahopřál k Vašim nadcházejícím 55. narozeninám. Přeji Vám pevné zdraví a
mnoho úspěchů ve Vaší prezidentské funkci i v osobním životě.
Současné dobré vztahy mezi Lotyšskou republikou a Českou republikou se opírají o
spolupráci našich zemí v mnoha oblastech a já věřím, že má státní návštěva v
Lotyšsku, která proběhne v dubnu tohoto roku, přispěje k tomu, že se budou nadále
rozvíjet a prohlubovat.
Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám ještě jednou popřál vše nejlepší k
Vašemu jubileu.
S úctou
Václav Klaus

-4TISKOVÉ OZNÁMENÍ
(24.3.2010)

Dnes v odpoledních hodinách navštívil Pražský hrad velvyslanec Ruské federace
Alexej Fedotov, který prostřednictvím vedoucího Kanceláře prezidenta republiky ČR
informoval prezidenta Václava Klause o záměru prezidentů Ruské federace a
Spojených států amerických podepsat dohodu START o jaderném odzbrojení v
Praze. Sdělil i termín, který bude zveřejněn po vzájemné dohodě všech tří stran.
Prezident republiky vyjádřil za českou stranu s ruským a americkým návrhem
souhlas.

-5PREZIDENT ZASLAL SOUSTRASTNÝ TELEGRAM PREZIDENTOVI RUSKÉ
FEDERACE
(29.3.2010)

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v pondělí dne 29. března soustrastný
telegram prezidentovi Ruské federace Dmitriji Medveděvovi v souvislosti se
sebevražednými atentáty v moskevském metru.
Vážený pane prezidente,
s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o sebevražedných atentátech, které
byly spáchány v Moskvě a vyžádaly si životy mnoha Vašich občanů.
Dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím také rodinám obětí vyjádřil jménem
svým i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast.
Chci Vás ujistit, že Česká republika stojí v této těžké chvíli na Vaší straně. Dovolte,
abych Vám ještě jednou vyjádřil svou hlubokou lítost nad tragédií, která způsobila
obyvatelům Vaší země nečekané ztráty.
S úctou
Václav Klaus
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

-7TEXT PROHLÁŠENÍ RAKOUSKÉHO PREZIDENTA
K BENEŠOVÝM DEKRETŮM
(4.3.2010)
Neoficiální překlad ČTK výňatku ze zdravice, v níž rakouský prezident Heinz Fischer
reaguje na pozvání na sobotní slavnost Sudetoněmeckého krajanského sdružení v
Rakousku (SLÖ) pod názvem "Odmítané sebeurčení - včera a dnes". Akce se konala
při příležitosti výročí událostí z 4. března 1919, kdy sudetští Němci demonstrovali za
odtržení pohraničí od vznikajícího Československa:
"...Vážené dámy a pánové!
Chtěl bych se na závěr z aktuálního popudu ve stručnosti dotknout ještě jednoho
tématu: V souvislosti s ratifikací lisabonské smlouvy se v posledních měsících opět v
širší veřejnosti diskutovalo o bolestném tématu Benešových dekretů. Chtěl bych k
tomu zaujmout dvě jasná stanoviska.
1. U Benešových dekretů se svého času jednalo nepochybně o těžké bezpráví. Na
tom není co zastírat.
2. Skutečnost, že český prezident Václav Klaus si pro svůj podpis lisabonské
smlouvy dal jako podmínku, že evropská charta lidských práv v České republice
nenabude platnosti, nemá na Benešovy dekrety ve skutečnosti žádný vliv.
Bohužel ani pozitivní vliv v tom smyslu, že by se změnilo stanovisko České republiky;
ale ani negativní vliv v tom smyslu, že by tím ostatní evropské státy Benešovy
dekrety 'legalizovaly'. O tom nemůže být řeči, a to bylo také ve vší jasnosti
vysvětleno.
Jako rakouský spolkový prezident se budu nadále snažit spolupracovat při
objasňování temných stránek našich dějin a budu se zasazovat, aby lidská práva jak
uvnitř naší země, tak vně hranic naší země byla respektována a vysoce ceněna. V
Evropské unii jsou pro to výrazně lepší šance než v Evropě 20. století."
Zdroj: Kancelář rakouského prezidenta

-8PREMIÉR ZASLAL KONDOLENCI K NEŠTĚSTÍ V MOSKVĚ
(29.3.2010)

Jan Fischer zaslal kondolenční dopis ruskému premiérovi V. Putinovi.
Vážený pane předsedo vlády,
dovolte mi vyjádřit Vám svou hlubokou lítost nad událostmi z dnešního rána a nad
oběťmi, které si tento odsouzeníhodný akt nenávisti vyžádal. Vláda České republiky,
její občané a já osobně zásadně odsuzujeme jakýkoliv projev násilí a terorismu jako
nepřijatelný a zavrženíhodný.
Pane premiére, chci Vaším prostřednictvím především projevit soustrast rodinám a
blízkým všech obětí a všem zraněným popřát co nejdřívější uzdravení.

S úctou
Jan Fischer
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- 10 TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MZV ČR
U PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ MINISTRŮ ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
V BERLÍNĚ
(4.3.2010)

Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo při svém
setkání v Berlíně zdůraznili význam dalšího prohlubování dobrých česko-německých
sousedských vztahů založených na spojenectví v rámci Severoatlantické aliance a
partnerství v Evropské unii, podtrhli společný zájem na posilování vztahů se třetími
zeměmi v rámci evropské sousedské politiky a navázali na závěry vzájemného
jednání v Praze dne 2. prosince 2009, kde navrhli užší spolupráci obou ministerstev
zahraničních věcí zaměřenou zvláště na oblast Východního partnerství a energetické
politiky.
V této souvislosti se ministři zahraničních věcí shodli na tom, že bude ustavena
konzultační platforma pro pravidelnou a substantivní komunikaci obou ministerstev
zahraničních věcí sloužící k výměně informací, analýz a stanovisek k zásadním
zahraničněpolitickým otázkám oboustranného zájmu, včetně identifikace možných
společných projektů, a to jak na multilaterální, tak především na bilaterální úrovni se
zvláštním důrazem na agendu Východního partnerství a energetické politiky.
Bylo dohodnuto, že tento konzultační mechanismus na úrovni vrchních ředitelů a
ředitelů odborů zastřeší pravidelnými setkáváními příslušní náměstci ministrů, kteří
budou posílenou spolupráci pravidelně vyhodnocovat a předkládat ministrům
zahraničních věcí návrhy případných opatření. Dohodnuty byly rovněž pravidelné
reciproční stáže diplomatů obou zemí na ministerstvech zahraničních věcí zaměřené
především do oblastí působení konzultační platformy.

- 11 PROHLÁŠENÍ MZV ČR K NADCHÁZEJÍCÍM
IRÁCKÝM PARLAMENTNÍM VOLBÁM
A K VYSLÁNÍ VOLEBNÍ POZOROVATELSKÉ MISE ČR
(6.3.2010)
MZV ČR vítá konání parlamentních voleb v Iráku 7. března 2010 a věří, že půjde o
volby svobodné, spravedlivé, transparentní, legitimní a maximálně otevřené. Jde o
třetí parlamentní volby v Iráku v post-saddámovské éře. Velmi povzbudivý je
všeobecný zájem obyvatel o účast. Považujeme za důležité, aby vláda, která z těchto
voleb vzejde, reflektovala vůli iráckých občanů jako celku.

- 12 ČLÁNEK MINISTRA JANA KOHOUTA V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH
NATO PRO 21. STOLETÍ
(9.3.2010)
Uplynulých deset let našeho členství v NATO potvrdilo strategický význam vstupu do
této v historii nejúspěšnější politicko-vojenské organizace.
Očekávání spojená s členstvím v alianci nebyla spjata pouze se zajištěním teritoriální
bezpečnosti země, ale i s ukotvením demokratických hodnot v období transformace
naší společnosti. Politické, vojenské a ekonomické turbulence globálních rozměrů v
poslední dekádě přinesly široké spektrum bezpečnostních hrozeb.
Považujeme však již za samozřejmost, že je aliance schopna se adaptovat a
nacházet adekvátní politické a vojenské nástroje na nové výzvy. Nedávná pražská
bezpečnostní konference byla součástí probíhající diskuse aliance a bezpečnostních
expertů, která má nastínit další strategické směřování NATO. Do této debaty
vstupujeme s jasnými představami, z nichž některé si zasluhují veřejnou diskusi.
Vynikající historik J. L. Gaddis konstatoval, že jsme za studené války zažívali mír v
době války, ale nyní zažíváme opak, je zde válka v době míru. Skutečně – málokdo
před deseti lety tušil, že bude euroatlantická bezpečnost čelit takovým úskalím, jako
byly humanitární katastrofa na Balkáně nebo teroristické útoky proti členským zemím
NATO, vedené náboženskými extremisty.
Společným rysem těchto událostí je nutnost bránit naši bezpečnost, někdy i daleko
za hranicemi území aliance. Kromě vnitrostátních konfliktů či teroristických útoků se
objevují další netradiční bezpečnostní problémy spjaté s používáním strategických
komodit k prosazování zahraničněpolitických cílů a podkopáváním kybernetické
bezpečnosti.
Jak ukázal konflikt v Gruzii, použití síly při řešení sporů není stále přežitkem
minulého století. Celkový vývoj je tak charakterizován nestabilitou, nejistotou a
nepředvídatelností. Problém umocňuje fakt, že země aliance odlišně posuzují nové i
staronové hrozby. Objevily se otazníky nad hodnověrností původního smyslu NATO,
nad poskytováním kolektivní obrany území před vnějším zásahem. Pražská diskuse
nás přiblížila k porozumění, že klíčem k další adaptaci na nové hrozby je strategická
připravenost a politická odhodlanost dostát základnímu principu spojenectví –
solidaritě – za všech okolností.
Nejde jen o politickou rétoriku. Alianční cvičení na území nových členů, bezpečnostní
investice nebo budování infrastruktury mohou rozptýlit nejistotu.
Česko nespojuje takové kroky s vývojem v žádné zemi. Jen a pouze usilujeme o
rovnováhu mezi původními a novými funkcemi aliance, základního pilíře naší
bezpečnosti. Stejná úroveň bezpečnosti pro všechny je morálním imperativem, jež
umožní i malým zemím se lépe podílet na případných misích přispívajících k bezpečí
naší země tisíce kilometrů od našich hranic.

- 13 ROZHOVOR REDAKTORA KLAUSE BRILLA S MINISTREM JANEM
KOHOUTEM V DENÍKU SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
DIE NATO MUSS ZUR TERRITORIALEN VERTEIDIGUNG ZURÜCKKEHREN.
(15.3.2010)

Tschechien verlangt, dass die NATO ihre Missionen wie den Einsatz in
Afghanistan zurückfährt und sich auf die Territorialverteidigung ihrer
Mitglieder besinnt. Außenminister Jan Kohout sagt, für die neuen NatoMitglieder in Mittel- und Osteuropa gebe es noch keinen Notfallplan. Bei einem
Besuch an diesem Donnerstag in Berlin will Kohout auch über die geplante
Erweiterung des tschechischen Atomkraftwerk in Temelin sprechen, die in
Bayern und Ősterreich auf Widerstand stößt.
SZ: Bis vor einem halben Jahr gab es den Plan, einen amerikanischen
Raketenschild in Polen und Tschechien zu errichten. Dann hat Präsident
Obama dieses Projekt seines Vorgängers Bush geändert. Er will jetzt ein
Abwehrsystem gegen Raketen aus dem Iran in Südosteuropa, es gibt
Gespräche in Rumänien und Bulgarien. Wie weit berührt das die Tschechische
Republik?
Kohout: Wir unterstützen diese neue Architektur, sie hat mehrere Vorteile. Es geht
nicht nur um bilaterale Projekte, das Ganze vollzieht sich im Rahmen der Nato.
Außerdem fusst das Projekt auf bewährten Technologien, und alle Nato-Län-der
können sich einbringen. Das bringt aber auch ein größeres Maß an Verantwortung
mit sich, auch finanziell.
SZ: Wird Ihr Land eine besondere Rolle spielen?
Kohout: Ich würde das nicht eine besondere Rolle nennen, sondern eine aktive
Rolle. Dieses Vorhaben fußt ja nicht auf der Exklusivität einiger, sondern auf der
Kooperation aller.
SZ: Wird in Tschechien eine Art Kommandoposten für das System installiert?
Kohout: Ein Kommandoposten wäre das nicht, eher ein Posten für den
Informationsaustausch. Und bei der Errichtung dieses Raketenschildes wollen wir in
maximalem Maße auch mit Russland zusammenarbeiten. So war es schon bei der
alten Architektur, aber bei der neuen gibt es noch mehr Möglichkeiten für die
Einbindung Russlands.
SZ: In Tschechien haben Intellektuelle und Politiker die Befürchtung geäußert,
Mitteleuropa genieße nicht mehr die volle Aufmerksamkeit der USA in der
Sicherheitspolitik. Befürchten Sie das auch?
Kohout: Das Hauptinteresse der USA liegt anderswo als in Europa. Die USA und
Präsident Obama erwarten von uns eine Partnerschaft und keine Art
Kundenbeziehungen. Es wird von uns erwartet, dass wir Verantwortung für die
eigene Sicherheit übernehmen und dass Europa dafür auch Mittel investiert, damit es
zu einem Partner der USA wird. Das heißt, wir müssen die bestehenden Institutionen
der Nato und der EU stärken.
SZ: Die Nato will zum Jahresende ein neues strategisches Konzept beschließen. Im
Vorfeld kam die Frage auf: was bedeutet es für die neuen Nato-Länder in
Mitteleuropa, wenn die Nato nach Afghanistan und Somalia geht oder sich die
Bekämpfung des Terrorismus und des Cyberterrorismus als neue Aufgabe
stellt?

- 14 Kohout: Wir müssen feststellen, dass es für die neuen Nato-Länder nichts gibt, was
wir einen Notfallplan nennen können. Es wurde auch keine Allianz-Infrastruk-tur in
diesen Ländern eingerichtet, obwohl es in der Nähe dieser Länder zu Militärübungen
kommt, mit hypothetischen Szenarios eines Angriffs. Es hat seit Jahren keine NatoÜbung in den neuen Mitgliedsstaaten stattgefunden. Daher sollte die neue
strategische Konzeption der Nato gerade in diese Richtung führen, zur Stärkung der
territorialen Integrität der einzelnen Nato-Staaten und auch zur Stärkung der
Solidarität. Wir sollten uns auch auf ein anderes Verhältnis zu den so genannten
Expeditions-Missionen der Nato einstellen. Das war in den letzten zehn Jahren die
Haupttätigkeit. Wir sollten zu den Wurzeln der Nato zurückkehren, also zur
territorialen Verteidigung.
SZ: In Tschechien gibt es Befürchtungen, dass Russland seinen Einfluss in
Mitteleuropa ausdehnt, vor allem in der Energiepolitik.
Kohout: Für die Tschechische Republik und die EU ist Russland ein Partner, mit
dem wir gute und seriöse Beziehungen pflegen wollen, im gegenseitigen Respekt.
Die Geschäftsinteressen, die ein Land hat, sind vollkommen legitim. Wir müssen
aber gleichzeitig die Sicherheitsinteressen mit im Auge behalten.
SZ: Die zentrale Frage ist dabei die geplante Erweiterung des Atomkraftwerks
in Temelin. Es sollen zwei weitere Blöcke gebaut werden, um den Auftrag
bewerben sich die US-Firma Westinghouse, die französische Gesellschaft
Areva und die russische Staatsfirma Atomstrojexport.
Kohout: Ich als Außenminister sehe meine legitime Aufgabe darin, jedes Angebot
mit Blick auf die außenpolitischen Beziehungen und das staatliche Programm für die
Energiesicherheit und die angestrebte Diversifikation auf diesem Gebiet zu prüfen.
Es ist kein Geheimnis, dass wir eine erhöhte Aufmerksamkeit der Russischen
Föderation und ein erhöhtes nachrichtendienstliches Interesse im Energiebereich
wahrnehmen.
SZ: Es hat sogar einen Eklat gegeben. Die tschechische Regierung hat zwei
russische Diplomaten wegen Spionage ausgewiesen.
Kohout: Das Außenministerium kommentiert derartige Fragen nicht.
SZ: Bedeutet es für Ihr Land eine zu große Abhängigkeit von Russland, wenn
der Auftrag zum Neubau zweier weiterer Reaktoren in Temelin an die Firma
Atomstrojexport geht? Schon Block I und II besteht aus sowjetischen
Reaktoren, die mit US-Technologie ergänzt wurden. Außerdem gibt es die
russischen Gaslieferungen.
Kohout: Es findet eine Ausschreibung statt, und die hat bestimmte Parameter. Jede
Äußerung zu den Angeboten wäre meinerseits verantwortungslos. Aber unser
Energiekonzept basiert auf Diversifikation. Atomkraftwerke sind keine Projekte für
zehn, sondern für 40 oder 50 Jahre. Deshalb ist in Temelin eine Abwägung aller
Aspekte angebracht, auch der Frage, ob eine Entscheidung die Ansprüche auf
Diversifikation erfüllt.
SZ: Temelin ist auch ein Streitpunkt mit Österreich und Bayern. Die dortigen
Umweltschützer sind gegen einen Ausbau der Atomanlage.
Kohout: Die tschechische Regierung und der Energiekonzern CEZ wollen, dass die
Fertigstellung von Temelin mit den neuesten Technologien der vierten Generation
erfolgt. Im eigenen Interesse und in Verantwortung gegenüber unseren Bürgern
wollen wir, dass Temelin so sicher wird wie möglich. Wir sind uns bewusst, wie
empfindlich diese Frage mit Blick auf Bayern und Österreich ist. Wir bemühen uns
deshalb um maximale Transparenz und Kooperation, damit es in keiner Phase zu
Befürchtungen oder Zweifeln kommt.

- 15 SZ: Werden Sie darüber jetzt auch bei Ihrem Besuch in Berlin reden?
Kohout: Ich glaube, dass wir auch auf dieses Thema zu sprechen kommen werden,
und ich habe, so meine ich, gute Argumente für meine Thesen. Wir sehen doch, dass
es in ganz Europa zu einer Art Renaissance der Kernenergie kommt. Diese
Technologie hat hinsichtlich der Sicherheit und Umweltfreundlichkeit riesige
Fortschritte gemacht. Wir sehen in der Kernenergie auch einen Beitrag zum
Klimaschutz. In der Tschechischen Republik gibt es keine Lösung für eine
energiepolitische Unabhängigkeit oder Eigenständigkeit ohne Kernenergie. Wir
haben sehr beschränke Kohlevorräte, die erneuerbaren Energiequellen wie
Photovoltaik, Biomasse oder Windenergie sind ebenfalls beschränkt. Wenn wir die
Kernenergie zum Beispiel durch aus Gas gewonnene Energie ersetzen wollten,
würde das zu einer weit höheren Abhängigkeit von den Gasförderländern führen.
SZ: Der bayerische Ministerpräsident will schon seit langer Zeit nach Prag
reisen. Aber dazu wird es jetzt wohl bis zur Neuwahl des tschechischen
Parlaments Ende Mai nicht mehr kommen.
Kohout: Wir haben natürlich Interesse daran, dass ein derartiger Besuch stattfindet.
Die Zeit bis zur Parlamentswahl ist sehr kurz, aber wir würden gerne Schritte
unternehmen, damit der Besuch in absehbarer Zeit nach der Wahl stattfinden kann.
Bayern ist für uns ein sehr wichtiges Bundesland. Wenn wir Bayern als
eigenständiges Land betrachten würden, hätten wir mit diesem Land den größten
Handelsaustausch überhaupt. Bayern ist für uns ein technologisches Mekka, und
daher haben wir auch ein Interesse an der weiteren Entwicklung der Wirtschaft und
der Investitionen. Dabei könnte ein Besuch von Herrn Seehofer in Prag behilflich
sein. In die nachbarschaftlichen Beziehungen muss man beständig investieren, und
das ist die beste Investition. Wir können uns nicht damit zufriedengeben, dass wir
immer wieder feststellen, dass wir überhaupt die besten deutsch-tschechischen
Beziehungen bislang haben. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

- 16 PROHLÁŠENÍ MZV ODSUZUJÍCÍ TERORISTICKÉ ÚTOKY V MOSKVĚ
(29.3.2010)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR co nejdůrazněji odsuzuje teroristické atentáty,
které 29.března v ranních hodinách otřásly moskevským metrem. Tento otřesný
barbarský akt násilí připravil o život desítky nevinných civilistů. Ministr zahraničí Jan
Kohout dnes zaslal kondolenci příbuzným obětí a celému ruskému národu.

- 17 INTERVIEW S MILENOU VICENOVOU,
ČESKOU VELVYSLANKYNÍ V BRUSELU
V POŘADU INTERVIEW ČT24
(31.3.2010)
František LUTONSKÝ, moderátor
Dobrý den, vítejte u Interview ČT 24. Možná, že si vzpomínáte, že včerejší rozhovor
s ministrem zahraničí Janem Kohoutem jsme končili úvahami o výměnách na
postech českých velvyslanců, což se bytostně dotýká našeho dnešního hosta, který
krom toho řeší i takové lahůdky, jako jsou třeba zadlužené Řecko, kanadská víza
nebo vznik evropské diplomatické služby. A tím hostem je dnes velvyslankyně České
republiky a stálá představitelka Česka při Evropské unii Milena Vicenová. Dobrý den.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Dobrý den a děkuji za pozvání.
František LUTONSKÝ, moderátor
Paní velvyslankyně, začněme tím, čím jsme tedy včera skončili s ministrem zahraničí
Janem Kohoutem. My jsme se totiž bavili o tom vašem nedávném odvolávání
neodvolávání mediálním. Jaký vy jste si z toho vzala závěr?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Brusel
Já jsem ráda, že tahle nepříjemná aféra skončila. Byla opravdu nepříjemná a kromě
mě naštvala spoustu lidí na stálém zastoupením, protože poslouchat řeči, jak jsme
neschopní po tom, co jsme ustáli předsednictví, opravdu nebylo fér. A mně potěšilo,
že to jasně řekl i ministr Kohout, řekl, že to byla nefér fáma a lež a to je pro mě
zadostiučinění. Pak pokud se jedná o tu druhou část, odvolání nebo moje setrvání na
stálém zastoupení, to je úplně jiná záležitost. Všichni bereme to, že post velvyslance
nikdy není na věky, že velvyslanci rotují, to už je /nesrozumitelné/.
František LUTONSKÝ, moderátor
A je to tak, že vy jste tu smlouvu měla nebo máte zejména na dobu předsednictví
nebo že byl takový mandát?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Tady je to složitější. Všichni velvyslanci jsou jmenováni na určitou dobu, ale zvlášť na
postu v Bruselu je jasné, že tahle funkce vždycky je brána, že má jistý takový
politický podtext. A od začátku jsem počítala s tím, že po předsednictví se uvidí, po
volbách se uvidí.
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak my si můžeme slova ministra zahraničí Jana Kohouta připomenout ze včerejšího
Interview ČT 24, protože on se právě vyjadřoval k tomu spojení politiky a řekněme
kariéry profesního diplomata.
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Paní Milena Vicenová, která skutečně zvládla předsednictví dobře a se ctí, byla
ministryní v předchozí vládě. Toto jsou posty, které ..., to je post, který je obsazován
profesionálním kariérním diplomatem a s paní Vicenovou já počítám, že bude
pokračovat v diplomacii, že se velmi osvědčila a že má prostě perspektivu jako
pracovnice české diplomatické služby.
František LUTONSKÝ, moderátor
Paní Vicenová, až tedy jednou skončíte v Bruselu, to může být možná že i po
volbách, protože jak jsem pochopil ze slov ministra zahraničí Jana Kohouta, tak on
připraví takový harmonogram na střídání českých velvyslanců, ve kterém bude i post
v Bruselu. A on tady mluvil o tom, že mu vadí to spojení s politikou a že chce ten
Brusel, řekněme, od tohoto nějakým způsobem očistit. Očekáváte, že už do Bruselu
nastoupí kariérní diplomat, že už to nebude tak v hledáčku politiků?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Je to možné a docela chápu, že nějaké takové standardní řešení by bylo zvoleno. To
je klidně možné. Proč ne?
František LUTONSKÝ, moderátor
Jako kdybych z těch včerejších slov ministra zahraničí Jana Kohouta pochopil, že pro
vás má další nabídku. Tentokrát už, řekněme, pro profesi kariérního diplomata.
Uvažujete o něčem takovém, že byste zůstala v diplomacii, nebo že byste se vrátila
ke své původní profesi?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Je to jedna z možností, je to pěkná zajímavá možnost. Do podzimu uvidíme.
František LUTONSKÝ, moderátor
Dobře, ale tak předpokládám, že už o něčem přemýšlíte.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Přemýšlím, ale těch možností je víc. Každopádně s panem ministrem Kohoutem
jsme měli velmi rozumnou dohodu, velice korektní jednání a je to možnost, kterou
zvažuji.
František LUTONSKÝ, moderátor
Říkala jste do podzimu. To znamená, že v podzimu, na podzim v Bruselu končíte?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To bych rozhodně neříkala. Nespekulujme, ale uvidíme také, jaký bude výsledek
voleb.
František LUTONSKÝ, moderátor
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Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Já bych nepředjímala. Počkejme, jaký bude výsledek voleb, počkejme, jak rozhodne
vláda, která přijde po volbách. Je to plné právo ministra zahraničí ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Dobře, ale to asi nepochybně, ale teda tím pádem asi vzhledem k tomu, že jste
říkala, že do podzimu, tak to vypadá tedy, že nějaká taková dohoda tady je.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Ono se říká, že do podzimu budu přemýšlet.
František LUTONSKÝ, moderátor
Do podzimu budete přemýšlet, až vám skončí velvyslancování v Bruselu. Co vlastně
teď v Bruselu máte jako největší úkol? Řekněme teda, když si to ohraničíme tím
podzimem, do podzimu je potřeba dotáhnout co?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Tak je tam spousta práce. Můžu říct buďto moje tři priority, to je maximálně zúročit
předsednictví, maximálně jasně prosazovat pozice České republiky jako priorita
jedna. Priorita dvě projekt podnikatelé a legislativa. A projekt číslo tři o Evropě jasně,
srozumitelně a věcně. To jsou takové moje osobní priority pro předsednictví, ale
máme taky práce, které jsou ..., prostě které na nás čekají. Jednak to bude
dokončení práce na budování diplomatické služby evropské, takový ...
František LUTONSKÝ, moderátor
K tomu se dostaneme určitě.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
... z Lisabonské smlouvy. Určitě pro nás jako Čechy je velice žhavé téma kanadská
víza. No, a ekonomická krize je, trápí prostě nás všechny Evropany. Nejenom
Evropany, ale trápí celý svět. Takže řešení ekonomické krize je samozřejmě velice
těžké a důležité téma.
František LUTONSKÝ, moderátor
Vy si v rozhovorech velmi často stěžujete, že pro Brusel nejsme až tak moc čitelní
jako Česká republika, ať už to bylo svržení vlády v době předsednictví, ať už to byly
odložené volby a vůbec situace na domácí politické scéně. Jak vám to v Bruselu
komplikuje situaci?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Já opravdu mám za to, že nejsme vždycky jasní, že nejsme vždycky srozumitelní a já
to převrátím do toho pozitivního. Pokud vždycky budeme říkat jedno stanovisko jako
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úrovni vyšších expertů, na úrovni diplomatů, ministrů, premiérů, je to to nejlepší, co
můžeme udělat. Pokud se domluvíme s europoslanci, je to ještě lepší a naše
vyjednávací síla bude mnohem větší.
František LUTONSKÝ, moderátor
Může být v tuhle chvíli odleskem té problematičtější pozice Česka v Bruselu třeba i
právě otázka kanadských víz?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To bych dala jako ten příklad, kde opravdu táhneme za jeden provaz, kde opravdu
pěkně spolupracujeme, a můžu to říct naprosto ...
František LUTONSKÝ, moderátor
A s kým?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
... na konkrétním případě. Víza byla vyhlášena třináctého července. Čtrnáctého
července paní europoslankyně Roithová už interpelovala v Evropském parlamentu.
Všichni ministři na svých sektorových radách, tedy ministr zahraničí, pan ministr
Kohout, byl to pan ministr Pecina a byl to i pan ministr Chmiel, všichni jasně
vystupovali na svých radách ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Jako my Češi dobře spolupracujeme. Já jsem vás špatně pochopil, já jsem myslel, že
jako v Evropské unii se dobře spolupracuje v tuhle chvíli.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No, tam je to někdy složitější. A právě u takové otázky, jako jsou kanadská víza, to je
opravdu těžké, protože máme různé zájmy. My máme jasný a naprosto jednoznačný
zájem. Češi chtějí cestovat do Kanady bez víz. Nemáme žádnou jinou prioritu, žádný
jiný cíl. Tady je to naprosto jasné. Maďaři mají totéž přání a doufají, že jim cestování
bez víz ještě dlouho vydrží. Totéž bych mohla mluvit ještě ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak nad Maďarskem se hodně smráká v tuhle chvíli.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Podobně na tom mohou být i některé další země z našeho regionu. Jsou také země,
které mají trochu jiný cíl a chtějí obchodovat s Kanadou, obchodovat co nejlépe a
nechtějí si tyhle vztahy s Kanadou nijak pohoršit. A třeba otázka víz je momentálně
tolik nepálí. A teď musíme najít společné stanovisko. To není ...
František LUTONSKÝ, moderátor
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Kanada pro Českou republiku ta víza zrušila?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
My jsme přesvědčeni, že Kanada musí ta víza zrušit ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak Kanada sama říká, že to bude trvat, že to je poměrně běh na dlouhou trať.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Ano, ale už se nám spousta věcí podařila. Jednak máme od prosince možnost žádat
o víza v Praze. Nestačí to, znovu říkám ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak to byla jedna z podmínek, které dala Evropské komise.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To byla ale naše podmínka, kterou my jsme jasně prezentovali Evropské komisi.
Další podmínka byla, chtěli jsme, aby Kanada uznala, že problém je hlavně u nich na
straně azylového zákona, který je příliš takový snadný, příliš měkký. A dneska zrovna
jsem četla výpis, kde Kanada jasně uznává, že se musí jejich azylový zákon změnit.
Abych to řekla naprosto jasně, vyřizování žádosti trvá až 19 měsíců a někteří lidé tam
jedou, i když třeba vědí, že vůbec nedostanou azyl. Ale těch 19 měsíců vůbec není
špatné pobýt v Kanadě. A spousta žadatelů se vrací zpátky, protože žádost byla
neoprávněná.
František LUTONSKÝ, moderátor
No, a když to vrátím zpátky k roli vás jako velvyslankyně, která by měla přesvědčit,
řekněme, ostatní evropské země, aby nám s tímhle problémem trochu pomohly, byť
teda jste popsala, jak jsou tam samozřejmě komplikované ty zájmy, tak jakým
způsobem my teď naše partnery v Evropské unii můžeme přesvědčit, aby buď teda
tlačili na Kanadu, aby ta víza zrušila, nebo aby zavedla Evropská unie jako celek
nějaké odvetné opatření? To asi nepřipadá vůbec v úvahu v tuhle chvíli nějaká
odveta?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No, počkejme. Já bych neříkala odveta, my diplomaté říkáme opatření. Abych řekla
konkrétně je tady taková teoretická možnost, že bychom chtěli, aby kanadští
diplomaté, diplomaté, nikoli třeba podnikatelé, cestovali do Evropy s vízy. To by se
nám líbilo, aby si uvědomili, co to znamená pro naše občany. Já co můžu dělat ...
Jasně přesvědčovat, vysvětlovat, proč je to pro nás důležité. V Eurobarometru právě
otázka svobody cestování se ukázala jako nejdůležitější pro občany České republiky.
To říkám a vysvětluji to na spoustě příkladů. Apeluji taky na to, že to je citlivá věc i
pro naše sousední státy, hledám spojence a to jsou věci, které říkám naprosto jasně.
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některé věci říkám jasně, některé můžu spíš naznačit ...
František LUTONSKÝ, moderátor
A kdo je teď naším velkým spojencem a kdo stojí přímo proti nám?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Naším spojencem jsou země sousedící nebo země visegrádské čtyřky. Hlavně
Maďarsko, Slovensko, u Polska je otázka trošku citlivější, protože Polsko stále ještě
nemá bezvízový styk do Spojených států a je to pro něj citlivé. V podstatě řekla bych,
že máme jasnou podporu těch států, které vstoupily po roce 2004. Velice nám rozumí
Rumunsko, Bulharsko, protože ti ještě stále nemají bezvízový styk, ale rozumí nám
taky Španělsko nebo Itálie. To mě moc těší. Kdo stojí na té druhé straně, to jsou
státy, které jsou tradičními obchodními partnery Kanady. No, tak jsou to velké silné
státy, které s Kanadou hodně obchodují ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Které teď taky mohou dělat, když použiju teda diplomatický slovník, opatření vůči
České republice za to, jak my jsme se zachovali s vízy s Američany?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To ne, tím jsme si spíš ... Já opravdu si myslím, že jsme si spíš získali respekt,
protože jsme ta víza opravdu chtěli dostat důrazně, jasně a podařilo se nám je
prosadit. Já bych řekla, že některá, některé věci říkám jasně, některé musím spíš tak
diplomaticky naznačit, a to je třeba otázka obchodování. Za našeho předsednictví se
nám podařilo dokončit mandát pro jednání s Kanadou o prohloubené ekonomické
spolupráci. A byli jsme za to poplácáni po rameni. Vzpomínám si, že to byl konec
našeho předsednictví třicáté nebo třicátého června a to Kanada s námi slavila. No, a
třináct dní na to jsme dostali víza. A já bych se znovu vrátila k tomu, co můžu
naznačit, já můžu naznačit, že během těch dvou let projednávání smlouvy o hlubší
ekonomické spolupráci může být Česká republika třeba problém, jak vysvětlí svým
občanům, že máme třeba v našich obou komorách být velmi vstřícní k této smlouvě,
když hledáme tak těžko pochopení, pokud jde o víza.
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak shodou okolností někdy na začátku května, pátého května tuším, že se bude
odehrávat summit Kanada - Evropská unie. Co tam by se mělo tedy dohadovat?
Protože předpokládám, že tohle bude třeba asi pro českou delegaci poměrně silný
argument, víza.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No, na summitu, který se bude konat pátého května v Bruselu, se bude mluvit hlavně
o spolupráci, o ekonomické spolupráci.
František LUTONSKÝ, moderátor
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problémovým článkem celého toho summitu.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
My jsme jasně požadovali, aby v takovémto rámcovém dokumentu projednání byla
otázka jasně zmíněna a je tam. Ta otázka je tam jasně zmíněna.
František LUTONSKÝ, moderátor
S tím, že by se mělo dospět k nějakému cíli, nebo se tam očekává, že Kanada třeba
předloží nějaký návrh na zrušení víz pro Českou republiku? Je vůbec nějaký návrh
na stole v tuhle chvíli?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
My jsme měli tři podmínky. První podmínka byla, aby bylo možné tedy víza vyřizovat
v Kanadě, to je taková ta mezipodmínka, druhá podmínka byla, aby Kanada opravdu
uznala, že je problém na straně příliš měkkého kanadského azylového zákona a třetí
podmínka byla jasná cesta, jasný plán, jak opět dojdeme k naší prioritě, opět
cestovat do Kanady bez víz. Ta třetí, ta podmínka dosud nebyla splněna. Zatím ale
na schůzce, která se odehrála patnáctého března, jsme zaznamenali takový jistý
pokrok. Kanada připravila takový nesmělý návrh té jasné cesty, já tomu říkám takové
světýlko na konci tunelu. Pro mě je ten tunel příliš dlouhý, ale je to, je to takový
náznak. A my chceme tu cestu jasnější, s jasnými termíny. Ale víte, zase není
realistické předpokládat, že třeba na Radě ministrů vnitra dvaadvacátého dubna v
Lucemburku padne nějaké silné jasné rozhodnutí, když pátého května máme summit.
František LUTONSKÝ, moderátor
Ještě když jsem zmínil to Maďarsko, a to je poslední věc ke kanadským vízům,
změnilo by se něco na pozici Unie, kdyby Kanada třeba do toho summitu zavedla
víza i pro Maďary?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No, změnilo. Myslím, že by to bylo takový pádnější důvod, i když my všude říkáme,
že to je problém evropský, že to není problém bilaterální Česká republika - Kanada,
že to je evropský problém, ale pokud záležitost pálí více států, vždycky je ta cesta k
řešení taková snadnější.
František LUTONSKÝ, moderátor
Naším hostem v Interview ČT 24 je dnes velvyslankyně České republiky a stálá
představitelka Česka při Evropské unii Milena Vicenová.
Paní velvyslankyně, vy teď v Unii taky řešíte hodně problémy Řecka. Zkuste mi
nějakým způsobem popsat pozici České republiky.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
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pádná jasná doporučení. Pro nás je důležité respektování paktu růstu a stability.
Takové ty principy správného hospodaření, správného zacházení s veřejnými
financemi.
František LUTONSKÝ, moderátor
Asi je to poměrně asi složitá pozice v okamžiku, kdy je sama Česká republika
nedodržuje, tyto principy.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Ale jsou to principy, které opravdu důrazně hájíme. Jsme tak odpůrci protekcionismu,
což není zrovna v této chvíli případ Řecka, ale to jsou ty naše obecné pozice.
Sledovali jsme velice napjatě, jestli se podaří na Evropské radě, která se konala
minulý týden, těžký oříšek Řecka rozlousknout. Bylo to opravdu velice těžké, ale
nakonec se podařilo to řešení najít vlastně na samotném začátku summitu. Hlavní
roli tam hrála kancléřka Angela Merkelová a hlavním jejím partnerem byl Sarkozy.
František LUTONSKÝ, moderátor
Nevšiml jsem si ale nějaké přímo dohodnuté částky na pomoc Řecku.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Tam se nemluví o částce. Tam bylo základním takovým, takovou základní
podmínkou bylo vytvoření mechanismu, způsobu, jakým by se teoreticky
postupovalo. Tady bylo důležité i to, že Řecko nezažádalo o peníze. Řecko nechtělo
peníze. Co potřebovalo Řecko nejvíc, bylo, aby se zklidnila situace na finančních
trzích. Jejich dluhopisy se prodávaly za opravdu takový velmi tvrdý úrok 6,6% a tím
se jim nesmírně prodražovaly peníze. A i ta úsporná opatření, která Řecko navrhlo,
mohla jenom mírně snížit ten schodek. A naopak ten vysoký úrok byl opravdu pro ně
velice těžký. Německo prodávalo dluhopisy například s úrokem asi 3,6 pro srovnání.
František LUTONSKÝ, moderátor
A není to v tuhle chvíli tak, když se vrátím zase zpátky k té pozici České republiky, že
se s námi o tom nikdo vůbec nebaví, protože nejsme v eurozóně, nikdo vlastně
nežádá o pomoc, myšleno Řecko. My nabízíme nějakou pomoc, nebo ...?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To tak není, že by se nikdo nebavil. Otázky finanční se týkají vždycky celé evropské
sedmadvacítky. Problém eurozóny se musí řešit ještě úžeji v eurozóně. Ale ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Takže je to prostě v pořádku, že si, řekněme, ty problémy Řecka řeší v tuhle chvíli
jenom eurozóna bez ...
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu

- 25 Primárně, primárně ano. Tady bylo zajímavé, k jakému výsledku došli. Dost dlouho
se rozhodovalo, zda Mezinárodní měnový fond má vstoupit, nebo nemá vstoupit. Je
to citlivá otázka, má svoje pro. Mezinárodní měnový fond je přísná instituce, která
pomůže dohlédnout na jasné sledování pravidel. To je to pozitivní. Na druhé straně
je to poprvé, co Mezinárodní měnový fond zasahuje v eurozóně. To je trošku citlivé a
bylo to zvlášť citlivé pro evropskou centrální banku. Ale hlavní roli tady budou hrát
státy eurozóny, které jsou připraveny, ale za normálních tržních podmínek
poskytnout úvěry Řecku, pokud o to v budoucnu Řecko požádá. Mezinárodní
měnový fond také, ale větší část nadpoloviční by měly právě přispět země eurozóny.
Tak a postupovalo by se v takovém klíči, jaký je majetek v Evropské centrální bance
těchto členských států.
František LUTONSKÝ, moderátor
No, a teď když namaluju čerta na zeď, tak ví Evropa, co by si počala, kdyby se ta
krize, hrozba bankrotu přelila ještě do dalších zemí? V tuhle chvíli horcí kandidáti
Španělsko, Portugalsko, v podstatě Itálie taky.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No proto taky ten problém Řecka byl brán tak velice vážně, tak velice citlivě, a proto
si všichni oddechli, když ten mechanismus byl nastolen. To je případ, který je
připraven, a pokud mám informace, opravdu se finanční trhy zklidňují. A to je to, co
Řecku v této chvíli nejvíc pomůže.
František LUTONSKÝ, moderátor
Nebylo by lepší, kdyby Řecko vyhlásilo státní bankrot?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
To není tak jednoduché v rámci eurozóny.
František LUTONSKÝ, moderátor
Tak řekněme, že do té pomoci se stejně nikomu zas až tolik moc nechce, že v tuhle
chvíli jsou to jenom takové veřejné proklamace pro trhy.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Já myslím, že ne, že ten mechanismus je opravdu připravený a pokud Řecko
požádá, pokud bude zapotřebí, ten mechanismus bude použit.
František LUTONSKÝ, moderátor
Řekla byste to jako diplomatka?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Ano, řekla.
František LUTONSKÝ, moderátor

- 26 Naplno se taky věnujete evropské diplomatické službě, což je věc, která tady vlastně
vzniká podle Lisabonské smlouvy. Co to bude znamenat prakticky?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Této otázce se věnujeme vlastně už skoro 2 roky. Je to vytvoření takové evropské
diplomatické služby. Opravdu představme si velkou i diplomatickou službu, která
bude mít několik tisíc zaměstnanců ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Kolik?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
No, několik tisíc skutečně a bude mít takzvané delegace Evropské unie ve třetích
zemích.
František LUTONSKÝ, moderátor
Mám si představit dvacet tisíc, nebo si mám představit pět tisíc?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Pět až šest tisíc, ale pozor, velká část toho jsou i takzvané místní síly. To mohou být
lidé, kteří jsou najímáni na místě a dělají třeba některé takové práce technického
typu. No, bude to velká silná diplomatická služba a ta má hlavně být takovou
podporou pro vysokou představitelku Catherine Ashton, která se ujala své funkce ...,
ona má dvě role. Jedné role se ujala prakticky počátkem prosince jako
představitelka, vysoká představitelka pro společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku, a ta druhá coby místopředsedkyně komise, té se ujala počátkem února.
František LUTONSKÝ, moderátor
Co kdyby na to někdo reagoval, proč je to vůbec potřeba, v podstatě takovou,
takovým zděšením? V okamžiku, kdy Evropská unie nemluví moc jednotným hlasem,
kdy tady máme něco jako prezidenta, něco jako ministryni zahraničí, máme tady šéfa
Evropské komise, máme tady Evropský parlament, já nevím kdo všechno ještě a do
toho ještě bude promlouvat pět tisíc, šest tisíc diplomatů?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Já bych řekla, proč to musíme. Můžu dát jednu otázku formální, protože to tak říká
Lisabonská smlouva. Ale já chci dát odpověď věcnou, protože se často stává, a já
jsem toho byla mnohdy svědkem třeba na jednání nás velvyslanců, jak moc se liší
pozice jednotlivých států. To je i, myslím, normální a zdravé. Ale když se vystupuje
potom například vůči třetím zemím, je opravdu dobré, když se ty třetí země setkávají
s jednou tváří, s jedním člověkem, který umí pozici členských států předat dál. Já ale
upozorňuji, že vysoká představitelka není tím, kdo rozhoduje. Důležitou roli tady
pořád mají ministři zahraničí členských států Evropské unie.
František LUTONSKÝ, moderátor

- 27 Ještě navíc je v tuhle chvíli jasné, kolik z těch míst by měla obsadit Česká republika v
evropské diplomatické službě, nebo to jsou jenom teprve počátky?
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Teď asi když řeknu číslo, které čekáme, asi to bude pro diváky zklamání. My jsme
taky byli zklamáni, když jsme to slyšeli jako velvyslanci. Nemluvím o České republice.
Všechny členské země. Existuje taková dohoda, že třetinu míst má obsadit rada,
generální sekretariát rady, třetinu míst komise. To jsou instituce. A tu zbývající třetinu
diplomaté členských států. Když odečteme místní síly, když odečteme lidi, kteří už v
institucích pracují, dostáváme se k číslu, které není nijak převratně vysoké. Mluvíme
o několika stech zástupců členských států. Když to vydělíme 27, není to příliš velké
číslo. Ale nám jde o to, aby naši zástupci, aby naši diplomaté byli zastoupeni ...
František LUTONSKÝ, moderátor
Takže třeba do deseti.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Asi tak, asi tak, to je asi číslo, které je realistické, když jsme optimisté. Ale nám jde o
to taky, abychom tam měli naše lidi na různých pozicích, tedy i na těch vyšších.
František LUTONSKÝ, moderátor
To jste teď diváky určitě potěšila, že vzniká evropská diplomatická služba, ve které
bude pět nebo šest tisíc lidí a z toho do deseti Čechů, když to dobře půjde.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Já jsem ale řekla, že přibližně tři tisíce lidí jsou skutečně najímáni a jsou to i
technické práce. A podobně na to reagují i ostatní státy. My nepatříme mezi
nejmenší, my jsme země střední velikosti, takže nebude to nějaký výrazný rozdíl. A
my opravdu od začátku po celé dva roky velmi usilujeme o to, a já to nahlas říkám,
že chceme rovnoměrné zastoupení všech členských států a rovnoměrné znamená,
že tam chceme hodně našich diplomatů.
František LUTONSKÝ, moderátor
Hostem Interview ČT 24 byla Milena Vicenová. Já vám mockrát děkuji za rozhovor.
Milena VICENOVÁ, česká velvyslankyně v Bruselu
Děkuju taky.
František LUTONSKÝ, moderátor
No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a na
shledanou.
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- 29 ROZHOVOR VELVYSLANKYNĚ ČR PŘI EU MILENY VICENOVÉ
PRO DENÍK LIDOVÉ NOVINY
SNAD SE PODAŘÍ HLAS EU SLADIT
(18.3.2010)
LN: Pod Catherine Ashtonovou vzniklo jakési ministerstvo zahraničí EU. Co
bude s národními diplomaciemi, nezaniknou?
Národní diplomacie samozřejmě nezaniknou a zahraniční a bezpečnostní politiku
Evropské unie budou stejně jako dosud vytvářet ministři zahraničních věcí členských
států Evropské unie. Evropská služba pro vnější činnost (unijní úřad, který má nyní
Ashtonová pod sebou, pozn. LN) nemá za cíl nahradit diplomacii členských zemí
Evropské unie, nemůže obsáhnout specifické vztahy a vazby členských států k třetím
zemím a různým mezinárodním organizacím.
LN : Jak tedy bude Evropská služba vnější činnosti fungovat?
Raději než k ministerstvu zahraničí bych ji přirovnala k podpůrnému expertnímu
týmu. Jeho úkolem bude sledovat vývoj ve světě a připravovat informace a podklady
pro rozhodnutí politiků. Evropská služba pro vnější činnost bude také spolupracovat s
národními diplomaciemi. Ty do ní ostatně budou vysílat své pracovníky. Na tento
zajímavý prvek bych ráda upozornila: diplomaté členských států budou v Evropské
službě pro vnější činnost uplatňovat zkušenosti z národních diplomacií. Po návratu
zpět na svá ministerstva zase budou moci využít poznatků, které získali během své
práce v Evropské službě pro vnější činnost. Snad se postupně podaří sladit
vystupování Evropské unie na mezinárodním poli. Pokud dokážeme mluvit jedním
hlasem, naše pozice 27 členských států při jednáních se třetími zeměmi je mnohem
silnější.
LN: Jak jasně vymezuje Lisabonská smlouva kompetence mezi unijní
diplomacii a diplomacií členských států?
Lisabonská smlouva stanoví základní obrysy dělby kompetencí mezi unii a členské
státy a tomu musejí odpovídat i pravomoci Evropské služby pro vnější činnost. Ladí
se i další podrobnosti, třeba to, kdo bude moci v nově vnikající službě pracovat. Už
řadu měsíců s mými kolegy v Bruselu i v Praze tvrdě pracujeme na tom, aby ve
službě byli rovnoměrně zastoupeni odborníci ze všech zemí EU. Naší prioritou
samozřejmě je, aby v ní dosáhli patřičného uplatnění Češi.
LN: V jaké fázi je nyní vznik této Evropské služby? Existuje nějaký
harmonogram, kdy by měla začít plnohodnotně fungovat?
Ano, existuje. Rozhodnutí o Evropské službě pro vnější činnost by mělo být přijato do
konce dubna 2010. Rada EU, tedy členské státy, bude tento právní text schvalovat
jednomyslně, se souhlasem Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.
Evropská služba pro vnější činnost by měla být plně funkční od roku 2012.
LN : Co budou mít jednotlivá zastoupení EU na starosti?
Delegace EU budou sledovat vývoj v zemích mimo unii a i nadále budou zastupovat
EU u jiných mezinárodních organizací či uskutečňovat rozvojovou pomoc. Naše
velvyslanectví budou i nadále reprezentovat naši zemi, poskytovat konzulární služby
a napomáhat posílení našeho zahraničního obchodu.
LN: Jak se mohou zapojit do této nové unijní diplomacie Češi?
I o těchto otázkách intenzivně jednáme. Do konce dubna by mělo být jasné, kolik lidí
bude Evropská služba vnější činnosti zaměstnávat celkem, kolik z nich do ní dočasně
přejde z národních diplomatických sborů a kolik z unijních institucí. Pak budeme moci

- 30 odhadnout, kolik se do ní dostane Čechů. Obsazení pozic na všech úrovních musí
být zeměpisně i jinak vyvážené.
LN: Kdo vybírá tyto uchazeče? Česká vláda?
Předpokládá se, že zájemci o práci v Evropské službě pro vnější činnost budou
procházet speciálními výběrovými řízeními EU, která budou připravena právě pro
Evropskou službu pro vnější činnost. Zájemci budou pocházet z národních
diplomatických služeb členských států, v našem případě tedy z ministerstva
zahraničních věcí. Tam již byla vytipována přibližně desítka českých kandidátů na
práci v evropském diplomatickém sboru.
autor: Tereza ŠUPOVÁ
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- 32 ROZHOVOR S PAVLEM STEHLÍKEM,
GENERÁLNÍM KOMISAŘEM ČESKÉ ÚČASTI NA EXPO 2010 V ŠANGHAJI,
PRO ČRO 1 RADIOŽURNÁL, POŘAD: RANNÍ INTERVIEW
ČESKÉ PŘÍPRAVY NA EXPO 2010 V ŠANGHAJI
(10.3.2010)

Petr KRÁL, moderátor
Vlastní parfém z typicky českých vůní i Spidermana utkaného z nanovláken slibují
autoři naší expozice na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Hlavním lákadlem
má být ale obří tunová kapka z ryzího zlata. Tento exponát nakonec možná bude ale
na výstavě chybět. Proti půjčení tuny zlata jsou některá ministerstva. Dnes o něm
rozhodne také vláda. Přímo do Šanghaje zdravím generálního komisaře české účasti
na EXPO 2010 Pavla Stehlíka. Dobrý den.
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
Dobré odpoledne.
Petr KRÁL, moderátor
Dobré ráno. Očekáváte, pane Stehlíku, že vláda vyslání zlata do Šanghaje schválí?
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
To opravdu nemůžu předjímat. Tak na tom zasedání vlády minulé pondělí, kterého
jsem se já účastnil, ten nápad vzbudil velký zájem, pozornost a musím říct, že ho
všichni přítomní ministři považovali úžasný, za skvělý, nicméně to, co zvažovali, byla
ta rizika, která jsou spojená spolu s tím zapůjčením jedné tuny zlata. A bude otázka,
co na té váze mezi marketingem České republiky a mezi potenciálními riziky, co
převáží v uvažování vlády. Necháme to na nich.
Petr KRÁL, moderátor
Rozhodnutí vlády tedy předjímat opravdu nelze, ale co je potřeba řešit dopředu, je
případně nějaké náhradní řešení. Máte ho, když zlato nebude?
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
No, samozřejmě, že ano.
Petr KRÁL, moderátor
Tím jste to možná vládě trošku ulehčil, když jste už naznačoval v rozhovorech, že
existuje nějaké náhradní řešení.
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
Já nemám s vládou žádný rozpor a nechci, abychom jednali v nějakém napětí. Jak
vláda, tak já máme na mysli reprezentaci a marketing České republiky. A já jsem
samozřejmě, když jsme šli do tohodlentoho projektu, i do toho exponátu

- 33 CZechnology s tou zlatou lagrimou, tak jsem samozřejmě měl před sebou náhradní
řešení, protože od začátku bylo jasné, že tady nějaká rizika toho, že by to nemuselo
vyjít, jsou. V každém případě ten exponát realizovat budeme ...
Petr KRÁL, moderátor
A proč se zapůjčení zlata ..., proč se, pardon, zapůjčení zlata řeší až tak na poslední
chvíli? Do zahájení výstavy zbývá padesát čtyři dní.
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
No, ono za prvé ten nápad samotný vznikl až v průběhu přípravy EXPO, ale byl tak
skvělý, že jsme řekli, že ho budeme realizovat. Za druhé s Českou národní bankou
jsme projednávali zapůjčení zlata a v té době, kdy jsme ho projednávali, to zapůjčení
zlata, bylo pro kancelář generálního komisaře EXPO. Česká národní banka ovšem
zjistila, že naše kancelář je, pokud jde o /nesrozumitelné/ akci s tak malou firmou,
nebo tak malou organizační složkou, že považovali za nevhodné jí zapůjčit hodnotu
majetku šest set miliónů plus. A to byl ten důvod, proč přišli asi před čtrnácti dny s
požadavkem, aby tím partnerem byla Vláda České republiky. A tohleto vzniklo
opravdu před řádově několika týdny. Takže my jsme okamžitě zpracovali materiál do
vlády a já jsem přesvědčil členy vlády, aby to přijali a oni byli tak laskaví, že to přijali
opravdu během jednoho týdne na program vlády. Tak tak rychle, jak jen to šlo, jsme
to dělali.
Petr KRÁL, moderátor
Můžeme to ještě přece jenom usadit na časové ose? Kdy jste se dozvěděl o
výhradách ministerstev financí a zahraničí k cestě zlata na EXPO?
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
No, o výhrady ministerstva jsem se dozvěděl minulý týden ve středu.
Petr KRÁL, moderátor
Jak byla zajištěna bezpečnost? Měli jste třeba vyřešeno nějak alespoň pojištění, když
už tam nebyla možná garance, vzhledem k velikosti vaší firmy?
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
Samozřejmě, že do vlády jsem to dával už s tím, že jsme vládě, vládu informovali o
rozsahu pojištění. To pojištění jsme konzultovali s Českou národní bankou,
rozšiřovali jsme běžná pojištění nad běžný rámec, daleko za něj. Takže jsme
připravili pojištění i proti teroristickému činu, i proti případnému zabavení toho
majetku čínskou stranou, kdyby například čínský soud rozhodl, že nějakou českou,
že nějakou pohledávku vůči České republice bude offsetovat zadržením toho zlata,
tak to pojištění má zcela výjimečný rozsah odpovídající hodnotě toho majetku.
Petr KRÁL, moderátor
Ještě bych vás poprosil, čím tedy nahradíte ryzí zlato, pokud nebude ryzí zlato?
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No, nebudeme nahrazovat ryzí zlato ničím jiným. Lagrima bude stále z ryzího zlata,
jenom je otázkou, jakého množství.
Petr KRÁL, moderátor
A jak to vypadá s přípravami naší expozice, kdy bude všechno hotovo?
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
Tak teď jsem právě, s vámi hovořím z pavilonu české expozice, teď tady máme
takový kontrolní den na stavbě. V současné době je stavba v plném proudu, jsme asi
deset dnů před naším časovým harmonogramem, takže s tím můžu být spokojen. A
první čtyři kontejnery s exponáty už jsou na místě a proclené, další čtyři jsou sice v
Šanghaji, ale čekají na celní odbavení a poslední dva jsou na cestě. Jediný, který se
vlastně dělá mimo ten původně schválený režim, je právě ten CZechnology, který
vznikl až mnohem později a ten se teprve vyrábí v České republice a budeme ho
expedovat samostatně.
Petr KRÁL, moderátor
Generální komisař české účasti na výstavě EXPO 2010, která začíná 1. května v
Šanghaji. Pan Pavel Stehlík byl naším hostem. Děkujeme a na slyšenou.
Pavel STEHLÍK, generální komisař české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji
Na slyšenou.
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