
Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, 
kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l. 2005 – 2007. (Ve snaze o redukci objemu textu 
zabývajícího se bilaterálními vztahy ČR jsou, oproti minulým ročníkům Zprávy, tabulky s údaji o vzájemných ekonomických 
vztazích uvedeny pouze v případě 30 nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR.) Údaj „Podíl na celkových ukazatelích 
roku 2007 (%)“ je vztažen k souhrnným hodnotám zahraničního obchodu ČR v roce 2007. Údaje o zahraničních investicích 
zahrnují tři složky – základní jmění, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál (charakterizovaný především úvěrovými vztahy). 
Pokud se  
u položky objeví znak „minus“, znamená to: 

3. u přímých zahraničních investic do ČR pokles hodnoty investic dané země v ČR (např. zisk nebyl 
reinvestován v ČR, zahraniční podniky splácely dříve čerpané úvěry do zahraničí); 

4. u českých investic do zahraničí pokles hodnoty českých přímých investic v dané zemi (např. odprodejem 
základního jmění, vygenerováním hospodářské ztráty nebo poskytnutím úvěru mimo hranice hostitelské země). 
Souhrnné údaje o zahraničním obchodu ČR s dalšími zeměmi a celními územími neuvedenými v textu kapitoly II. 
Bilaterální vztahy ČR obsahuje tabulka „Zahraniční obchod České republiky v letech 2005 – 2007“ v oddílu 
PŘÍLOHY této publikace. 

4. Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a Afriky 

ALŽÍRSKO 
(Alžírská demokratická a lidová republika) 

Alžírsko je dlouhodobě nejvýznamnějším a tradičním partnerem ČR v oblasti 

Maghrebu a bilaterální vztahy se v roce 2007 orientovaly zejména na obchodně-ekonomickou 

a kulturní spolupráci. 

Vzájemné ekonomické vztahy  

Alžírsko je dlouhodobě nejvýznamnějším a tradičním partnerem České republiky 

v oblasti Maghrebu.  

Vzájemná obchodní výměna pokračovala v nastoupených trendech. Po několikaletém 

útlumu vzrostly nákupy zásob alžírské ropy pro české rafinerie do celkové výše přibližně 

3.096 mil. Kč. Saldo obchodní bilance se tak při deklarovaném přímém vývozu zboží z ČR do 

Alžírska ve výši 1.296 mil. Kč poprvé po několika letech propadlo do záporných čísel. Nadále 

však zůstává skutečností, že přibližně 2/3 českého zboží se dostávají do Alžírska přes třetí 

země, většinou členy EU, a v oficiálních českých vývozních statistikách se tak neobjeví.  

V roce 2007 byl založen jeden česko-alžírský společný podnik na montáž 

automobilových nástaveb, nepodařilo se ho však dosud uvést v činnost.  

Hlavní vývozní komodity ČR: za pozitivní jev lze považovat zlepšení struktury 

vývozu. Výpočetní technika (26 %) se zařadila na první místo před stavební železo (23 % ). 

Mezi dalšími významnějšími vývozními položkami byly silniční stavební stroje, hliníkové 



sudy, vozy Škoda, různé pneumatiky a duše, především pro nákladní automobily  

a elektroinstalační materiál. Z dalších zajímavějších komodit lze zmínit součásti k letadlům  

a vrtulníkům. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ropné oleje využívané v petrochemickém průmyslu. 

Tato komodita tvořila 99,7 % z celkové hodnoty dovozu do ČR. Kromě ropných olejů byly do 

ČR dovezeny datle a zdobené čepice.   

Rozvojová spolupráce 

Na akademický rok 2007/2008 poskytla ČR Alžírsku dvě stipendia. Celkem ke konci 

roku 2007 v ČR studovali tři studenti, dva v magisterském a jeden v doktorském studijním 

programu.  

Kulturní vztahy 

V roce 2007 byla kulturní spolupráce na vysoké úrovni, zejména díky akcím 

pořádaným Velvyslanectvím ČR v Alžírsku. Začátkem roku 2007 proběhla v Národní 

knihovně v Alžíru výstava fotografií „Pražský chodec“ autora J. Všetečky. Výstava, která 

měla mezi publikem velký ohlas, byla veřejnosti představena prostřednictvím TV programu 

Bonjour d´Algerie. V rámci „Festivalu evropské kultury“ pak vystoupila v květnu 2007 

v Alžíru skupina Jablkoň s houslistou J. Svěceným. Velký ohlas měl rovněž koncert duchovní 

hudby houslisty J. Svěceného a varhanisty J. Uhlíře, který se konal 25. 10. 2007 v katedrále 

Notre Dame D´Afrique. Koncert, který představil interpretační virtuozitu českých umělců, 

vyslechlo téměř 400 posluchačů. Kulturní spolupráci v roce 2007 pak završila výstava „České 

památky UNESCO“, instalovaná ve dnech 26. 11. – 7. 12. 2007 ve výstavní síni Bastion 23, 

která popularizovala bohatství kulturního dědictví ČR. 



BAHRAJN  
(Království Bahrajn) 

Vzájemné vztahy s Královstvím Bahrajn lze hodnotit jako stabilní a přátelské, přičemž 

jejich těžištěm je především oblast obchodně-ekonomická. Království Bahrajn je členem 

Rady spolupráce arabských států Perského zálivu (GCC), s níž EU jedná o uzavření dohody  

o volném obchodu. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 23. – 24. 4. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí  D. Gladiše 

s podnikatelskou delegací. 

 

Návštěvy představitelů Státu Bahrajn v ČR: 

• 15. 10. 2007 - návštěva ministra financí J. V. šejcha Ahmeda bin Mohameda bin 

Hamada bin Abdalláha al-Chalífy.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

V absolutních hodnotách sice patří náš obchod s Bahrajnem k nejnižším s arabskými 

zeměmi, ale v přepočtu na jednoho jejich obyvatele je relativně vyšší než například  

s Alžírskem nebo Egyptem. Vývoz se v roce 2007 oproti předchozím letům opět mírně zvýšil, 

došlo však i ke zvýšení dovozu z Bahrajnu do ČR, byť je jeho podíl v absolutní bilanci 

dovozu do ČR minimální. 

Hlavní vývozní komodity ČR: Hlavní vývozní komoditou z ČR jsou především osobní 

automobily. V roce 2007 se podařilo realizovat rovněž významnější zakázky v dodávkách 

elektrických rozvodných skříní, komponentů pro zpracování dat, sanitární keramiky či skla. 

Hlavní dovozní komodity ČR: Hlavní dovozní komoditou byl v roce 2007 stejně jako 

v roce předchozím zejména hliník a jeho slitiny, jehož dovoz se podílel rovněž nejvyšší 

měrou na zvýšení dovozu z Bahrajnu do ČR. Další významnější komoditou byly např. 

plastové stavební materiály. 



Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic, 15. 10. 2007. 

EGYPT   
(Egyptská arabská republika) 

Egyptská arabská republika je pro Českou republiku tradičně důležitým partnerem 

v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi mají 

svoji dlouholetou tradici a od návštěvy premiéra ČR V. Špidly v EAR v roce 2003, kterou obě 

strany označily za průlomovou, se úroveň vzájemných politických, ekonomických, kulturních 

a školských vztahů neustále zvyšuje a zintenzivňuje. Tomu odpovídá nejen větší počet 

návštěv v EAR, resp. ČR, ale i neustále se zvyšující saldo vzájemného obchodu. Potvrzením 

dobrých vztahů se stala mj. i historicky první návštěva egyptského ministra zahraničních věcí 

A. Abú el-Gheita v ČR. Vrcholem kulturní spolupráce se stalo otevření české egyptologické 

výstavy v Asuánu u příležitosti oslav 50. výročí založení  Českého egyptologického ústavu 

a jeho působení v Egyptě. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 12. – 17. 5. 2007 - návštěva náměstka ministra zahraničí pro ekonomické vztahy 

D. Gladiše v doprovodu zástupců 21 českých firem v Káhiře a Alexandrii; 

• 25. – 29. 11. 2007 - oficiální návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády  

C. Svobody v zastoupení předsedy vlády u příležitosti zahájení výstavy „Saving the 

Monuments of Nubia – The Czech Participation in the International Campaign to Save 

the Monuments in Nubia“ v Núbijském muzeu v Asuánu.  

 

Návštěvy představitelů EAR: 

• 15. – 19. 5. 2007 – návštěva delegace, vedená ministrem životního prostředí 

M. Ghattasem; 

• 22. – 24. 8. 2007 – návštěva ministra zemědělství a rekultivace půdy (Minister of 

Agriculture and Land reclamation) A. Abáze; 



• 10. – 12. 9. 2007 - návštěva guvernéra Alexandrie A. Labíba v doprovodu delegace 

tvořené zástupci Alexandria Businessmen Association a Chamber of Commerce in 

Alexandria; 

• 4. – 7. 9. 2007 - návštěva ministra turistiky Z. Garranaha; 

• 9. – 10. 10. 2007 – historicky první návštěva ČR ministra zahraničních věcí A. Abú el-

Gheita. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Egypt je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR v oblasti Blízkého 

východu a severní Afriky. Za pozitivní lze označit zvyšující se podíl egyptského exportu na 

vzájemné obchodní výměně a probíhající jednání mezi firmami obou zemí na založení 

společných podniků, zahrnující technologické transfery. 

V ekologické oblasti zahájili čeští experti s egyptskou stranou jednání na téma 

recyklace a zpracování rýžové slámy.  

 Hlavní vývozní komodity ČR: jsou motorová vozidla, stroje a zařízení, výrobky 

a oceli, chemická vlákna a elektrotechnické a elektronické výrobky. 

Hlavní dovozní komodity  ČR: nejdůležitější komoditou egyptského exportu do ČR je 

stále bavlna, bavlněné prádlo, čerstvé ovoce a zelenina. 

Rozvojová spolupráce 

Česká erepublika poskytla EAR v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce 

2007/2008 sedm vládních stipendií. Celkem na konci roku 2007 v ČR studovalo dvacet 

studentů, jeden bakalářském, čtyři v magisterském a patnáct v doktorském studijním 

programu. 

 

Kulturní vztahy 

Spolupráce v oblastech vědy a kultury je tradičně na vysoké úrovni. Velvyslanectví  

ČR v Káhiře představilo českou kinematografii (Je třeba zabít Sekala, Skřítek aj.), výtvarníky 

(J. Votruba, M. Knížák) a českou hudbu. Egyptské děti se zúčastnily mezinárodní výtvarné 

soutěže „Lidice 2007“. 



Velmi důležité místo na poli vědy zaujímá Český egyptologický ústav Univerzity 

Karlovy, který od 60. let působí na lokalitě v Abúsíru a od roku 2003 rovněž v oáze al-Hajez. 

Zastupitelský úřad uspořádal v průběhu roku několik exkurzí do Abúsíru, přední čeští 

egyptologové přednášeli pro širokou laickou a odbornou veřejnost. V listopadu 2007 byly 

v Núbijském muzeu v Asuánu odstartovány výstavou o práci našich egyptologů  na záchranné 

akci UNESCO v Asuánu oslavy 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu. 

Výstavu osobně zahájil ministr a předseda Legislativní rady vlády v zastoupení předsedy 

vlády C. Svoboda. 

Na základě Prováděcího protokolu na léta 2003 - 2006 podepsaného mezi Akademií 

věd ČR a Akademií vědeckého výzkumu a technologií EAR se uskutečňují krátké studijní 

pobyty mezi vědci ČR a EAR.  

 
IRÁK 
(Irácká republika) 

Česká republika se i nadále aktivně podílí na stabilizaci a rekonstrukci Iráku. 

Kontingent Armády ČR v počtu 100 osob působil v souladu se změněným mandátem při 

monitoringu a mentoringu výcviku irácké policie a ochraně základny koaličních sil v Basře 

(Basrah). V rámci výcvikové mise NATO v Iráku působilo pět českých vojáků (od července 

2007 byl jejich počet snížen na tři). 

Česká repubika měla své dva zástupce ve styčné kanceláři delegace Evropské komise 

v Bagdádu a jednoho v Bruselu, kteří zde zastávali funkci koordinátorů integrované právní 

mise EUJUST LEX, jejímž cílem je podpora reformy irácké trestní justice prostřednictvím 

vyškolení odborníků v této oblasti (policistů, soudců, státních zástupců, vězeňského 

personálu).  

 Ve druhé polovině roku zahájila činnost Kontaktní kancelář obchodně-ekonomického 

úseku v Basře. Velvyslanectví ČR v Iráku tak zvýšilo počet svých kanceláří na tři (Bagdád, 

Erbil, Basra). 



Návštěvy představitelů ČR: 

• 2. 2. - 5. 2. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro vnější 

ekonomické vztahy a prezentaci ČR v zahraničí D. Gladiše v iráckém kurdském 

regionu. 

 

Návštěvy představitelů Irácké republiky: 

• 16. - 18. 9. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí H. Zíbárího; 

• 2. - 5. 10. 2007 – návštěva delegace Sněmovny reprezentantů, vedené předsedou  

M.  Davúdem al-Mašhadáním; 

• 8. - 12. 11. 2007 – návštěva delegace Sněmovny reprezentantů, vedené 

1. místopředsedou  Chálidem Aba Thar Attijou; 

• 5. - 15. 12. 2007 – pracovní návštěva delegace Ministerstva vodních zdrojů Kurdské 

regionální vlády, vedené ministrem Tahsinem Kádirem Alím. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Česká republika, vedle již fungující pobočky obchodně-ekonomického úseku 

velvyslanectví  v Erbilu, zřídila v roce 2007 pobočku obchodně-ekonomického úseku 

velvyslanectví i v Basře. V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie realizovalo 

Velvyslaectví ČR v Bagdádu v roce 2007 také projekt „Využití ekonomických výhod 

plynoucích z pokračování rekonstrukce citadely v Erbíl“ (výše příspěvku 1 mil Kč) a projekt 

„Experti do Iráku – vodohospodářství a energetika“ (výše příspěvku 750 tis. Kč): 

Významně se zvýšila dynamika vzájemné obchodní výměny. Vývoz z ČR dosáhl 

v roce 2007 historické úrovně 77,5 mil. USD. 

Hlavní vývozní komodity ČR: komponenty pro modernizaci rafinerií, vodní čerpadla  

a potrubí, motorová vozidla, elektrické přístroje a zařízení pro domácnosti, zbraně a střelivo, 

sklo, optické přístroje,  

Hlavní dovozní komodity: nejsou známy. 

 



Rozvojová a transformační spolupráce  

Česká republika pokračovala v transformační pomoci v oblasti vzdělávacích projektů  

a podílela se na záchraně iráckého kulturního dědictví. Významná byla okamžitá reakce ČR   

a poskytnutí materiální a odborné pomoci při řešení epidemie cholery v severních provinciích 

Iráku.  

V rámci humanitární pomoci byl z vládní rezervy poskytnut dar ve výši 2,2 mil. Kč 

pro vybavení Nemocnice primární péče pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin 

v Bagdádu. Prostřednictvím UNHCR přispěla ČR částkou 3 mil. Kč řešení situace iráckých 

uprchlíků v Jordánsku a Sýrii. 

Česká republika poskytla Iráku i pro akademický rok 2007/2008 v rámci rozvojové 

spolupráce dvě vysokoškolská stipendia. Ke konci roku 2007 studovali v ČR celkem tři 

studenti, jeden v bakalářském a dva v magisterském studijním programu. 

 

Kulturní vztahy 

I přes dlouhotrvající špatnou bezpečnostní situaci pokračovalo Velvysanectví ČR  

v Bagdádu v úspěšném pořádání kulturních akcí. V únoru 2007 se uskutečnila výstava děl 

akademické malířky T. Patrick v kurdském Erbilu. Putovní výstava „Krásy a tajemství České 

republiky“ byla v Iráku vystavena naposledy v únoru 2007 v Dohúku v kurdském regionu. Na 

počátku března byla uskutečněna výstava „Czech Press Photo 2002“ v kurdském Erbilu, která 

zde zakončila své putování po Iráku. Velvyslanectví ČR v Bagdádu pokračovalo v sérii 

úspěšných koncertů z české tvorby; dne 5. 4. 2007 připravilo klavírní koncert z děl klasiků 

české vážné hudby B. Smetany a A. Dvořáka. Ve druhé polovině června 2007 pak české 

velvyslanectví uspořádalo koncert ke Dni Armády ČR. V návaznosti na oslavy státního 

svátku ČR proběhl 29. 10. 2007 na Velvyslanectví ČR v Bagdádu koncert k 220. výročí 

premiéry opery W. A. Mozarta Don Giovanni. 

 

 

ÍRÁN 
(Íránská islámská republika) 

Přestože v roce 2007 došlo z oboustranné vůle k oživení diplomatických kontaktů, 

setrvaly diplomatické vztahy na nižší úrovni. (Írán roku 1999 neudělil agrément českému 



velvyslanci; od té doby zůstávají vztahy na úrovni CDA.) Významným úspěchem ve 

vzájemných vztazích je odvolání neoficiálních obchodních restrikcí íránské strany vůči 

dovozům z ČR.  

V otázce íránského jaderného programu postupovala ČR v souladu s politikou EU, 

podpořila přijetí druhé sankční rezoluce (1747/2007) a transpozici sankcí do režimu EU. ČR 

rovněž podporuje dvoukolejný přístup EU k Íránu, jehož součástí je společný postoj 

v otázce jaderného programu, ale který zároveň ponechává možnost vést s Íránem dialog 

v oblastech společného zájmu. 

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 19. - 20. 6. 2007  - konzultace mezi náměstkyní MZV ČR H. Bambasovou  

a náměstkem MZV Íránu S. Džalílím;  

• 24. 9. 2007 - bilaterální schůzka ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga 

s ministrem zahraničních věcí Íránu M. Mottakím na okraj 62. zasedání Valného 

shromáždění OSN.   

 

Návštěvy představitelů Íránu: 

• 20. - 21. 2. 2007 - konzultace na úrovni vrchních ředitelů ministerstev zahraničních 

věcí;  

• 16. 10. 2007 - návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost 

Poradního shromáždění Íránské islámské republiky, vedené jeho předsedou  

A. Borúdžerdím.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vývoz z ČR do Íránu v roce 2007 činil cca 715 mil. Kč. Dovoz z Íránu do ČR čini 

v roce 2007 cca 381 mil. Kč. 

V srpnu 2007 zrušil Irán jednostranné překážky na přímý dovoz zboží české 

provenience, což se projevilo na stoupajícím zájmu českých subjektů o export do Íránu. 

Koncem roku 2007 byl podepsán první významný obchod v objemu cca 1 mld. Kč - výstavba 

koksovny v oblasti města Tabás. Rovněž tak se jeví zcela reálnými podpis dalšího 

miliardového projektu, koksovny v Isfahánu, a dodávka letounů L410 (objem první fáze tvoří 

cca 1,1 mld. Kč). Odstranění obchodních překážek se projevilo ve zvýšení vzájemné přímé 



obchodní výměny. Přesto však vnější ekonomické prostředí (sankce 1737 a 1747 RB OSN  

a další postup evropských bank zamezující sofistikovanému bankovnímu styku) vede české 

exportéry k dodávkám do tohoto teritoria nepřímo, a to prostřednictvím dceřiných společností 

íránských dovozců ve Spojených arabských emirátech, Německu, Itálii atd. Objem tohoto 

obchodu se ve srovnání s přímým cca dvojnásobný. 

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a jejich části včetně příslušenství a náhradních 

dílů (cca 35 % veškerého vývozu), sklo technické a užitkové (celkem cca 30 % veškerého 

vývozu), suroviny (převážně pro výrobu léků, pro vyzdívky vysokých pecí)(cca 10 %) 

a průmyslové polotovary (elektro, měřící zařízení, nápravy aj.) (cca 10 %).  

Hlavní dovozní komodity ČR: nejvyšší podíl tvoří sušené plody (pistácie, rozinky, 

mandle, datle aj. celkem 58 %), suroviny (cca 15 %), koberce a tkaná příze (cca 7 %). 

Kulturní vztahy 

Rozvoji vztahů měl napomoci i projekt „Českých dnů v Íránu“ 17. - 19. 10. 2007, 

jehož náplní měla být prezentace významných českých firem a koncert české vážné hudby.  

Íránská strana ale nakonec nevydala povolení ke konání této akce, když podporu již dříve 

přislíbilo íránské MZV. 

IZRAEL  
(Stát Izrael) 

Vzájemné vztahy mezi ČR a Státem Izrael jsou dlouhodobě velmi dobré a dále se 

posilují. Česká republika přikládá jejich úrovni mimořádný význam a jejich stálý rozvoj 

považuje za jednu z  priorit své zahraniční politiky na Blízkém východě. ČR ve svém přístupu 

k  blízkovýchodnímu konfliktu zdůrazňuje objektivitu k oběma jeho stranám. ČR podporuje 

zejména mírotvornou linii současné izraelské vlády. ČR uvítala obnovení politického dialogu 

s palestinskou stranou, který by měl přinést především ukončení násilí v oblasti a jehož 

výsledkem by se mělo stát ustavení nezávislého, demokratického a životaschopného 

palestinského státu, který bude schopen zaručit Státu Izrael bezpečnost. 

Vysokou úroveň vzájemných vztahů dotvrzuje také frekvence kontaktů 

na nejrůznějších úrovních. Izrael je tradičně jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů 



ČR v oblasti Blízkého východu, uskutečnilo se několik významných akcí, které tyto vztahy 

posilují.  

Návštěvy představitelů ČR: 

• 21. - 23. 1. 2007 – návštěva místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti 

A. Vondry v Izraeli; 

• 26. 3. 2007 - konzultace NM1 T. Pojara v Izraeli; 

• 22. – 25. 10. 2007 - konzultace VŘ SBM M. Povejšila v Izraeli; 

• (Na dny 26.11. a 27.11., kdy byla naplánována návštěva ministra zahraničních věcí 

ČR K. Schwarzenberga v Izraeli, připadlo konání mezinárodní konference o Blízkém 

východě v Annapolis, jehož se zúčastnila izraelská reprezentace. Ministr tedy navštívil 

pouze PAÚ, izraelská návštěva byla z důvodu kolize termínů odložena.). 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Dynamika vzájemné obchodní výměny se nadále zvyšuje, rok 2007 byl rekordní jak 

objemem českého exportu, tak i celkovým obratem. Dochází k podstatnému nárůstu českého 

exportu produktů s vyšší přidanou hodnotou. 

Hlavní vývozní komodity ČR:  reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické, vozidla 

motorová, letadla a jejich součásti, přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu, přístroje optické, 

fotografické, lékařské, sklo a výrobky skleněné, výrobky ze železa nebo oceli, vláknina ze 

dřeva, výrobky dřevěné, papír, karton, lepenka, nábytek, lůžkoviny, svítidla. 

Hlavní dovozní komodity ČR: letadla a jejich součásti, přístroje pro reprodukci zvuku 

a obrazu, výrobky farmaceutické, přístroje optické,fotografické, lékařské, reaktory, 

kotle,přístroje, nástroje mechanické, plasty a výrobky z nich, náčiní a výrobky nožířské, 

výrobky chemické různé, výrobky chemické organické, přípravky ze zeleniny, ovoce  

a ořechů, výrobky různé z kovu obecných, perly, drahokamy, přípravky potravinové různé. 

 

Kulturní vztahy 

Spolupráce v oblastech vědy a kultury je tradičně na vysoké úrovni. Velvyslanectví 

ČR v Tel Avivu v roce 2007 zorganizovalo či se významně podílelo na 39 kulturních akcích. 



Z nich 22 akcí mělo čistě kulturní charakter, osm akcí podporovalo školské a vědecké styky 

a devět akcí mělo za úkol prohloubit krajanské styky.  

Návštěvníci měli možnost shlédnout např. výstavu o české hudební skupině Plastic 

People of the Universe; výstavu kreseb českých dětí na téma holocaust či výstavu karikatur 

J. Slívy. V rámci „Mezinárodního filmového festivalu“ byly prezentovány filmy režiséra 

J. Menzela. K 80. výročí návštěvy TGM v Palestině proběhlo vědecké sympozium na 

univerzitě v Tel Avivu.  

Jako každoročně, velvyslanectví zajistilo finanční podporu MZV výročnímu zasedání 

krajanské organizace Beit Terezín a účastnilo se zasedání Společnosti Židů pocházejících 

z Československa a Izraelské společnosti přátel ČR, kde zajistilo promítání filmu  

o T. G. Masarykovi s přednáškou. 

JEMEN 
(Jemenská republika) 

Česko-jemenské vztahy jsou dlouhodobě stabilní a dále se rozvíjely i v roce 2007. 

Do Jemenu byla připravována (ale na pozdější dobu nakonec odložena) cesta předsedy vlády 

ČR a uskutečněna cesta delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 

Senátu PČR. Dále byl na expertní úrovni dojednán text návrhu Dohody o ochraně a vzájemné 

podpoře investic. Jemen je rovněž jednou z osmi prioritních zemí rozvojové spolupráce pro 

ČR na léta 2006 - 2010.  

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 16. - 21. 11. 2007 - návštěva delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 

práva a petice Senátu PČR, vedené předsedou výboru K. Bartákem. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Ekonomické vztahy s Jemenem se rozvíjejí především v oblasti obchodní výměny 

zboží, která však vzhledem ke svému dosud relativně nízkému objemu z roku na rok značně 

kolísá. Náš vývoz do Jemenu je přitom výrazně vyšší než dovoz. V roce 2007 činil tento 

vývoz 9,2 mil. a dovoz 0,04 mil. USD. 



Obchodní výměna v oblasti služeb a toky investic nebyly mezi oběma zeměmi zatím 

ještě zaznamenány. 

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, pažnice a vrtné trubky, osvětlovací 

technika, kompresory a čerpadla, armatury, elektrická a telekomunikační zařízení, tlakové 

nádoby, záznamová média, průmyslová zařízení, zdravotnický nábytek, civilní zbraně 

a měřicí přístroje. 

Hlavní dovozní komodita ČR: mražené rybí filé. 

Rozvojová spolupráce 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Čerpání v r. 
2007 (v tis. Kč) 

Celkový rozpočet 
projektu (v tis. Kč) 

Zásobování a úprava pitné vody 
v oblasti Socotra Archipelago 

ASIO, a.s. 
Jiříkovice 

2005-2007 5 090 12 000 Průmyslový 
rozvoj 

Modernizace a zvýšení účinnosti 
elektrárny al-Hiswa 

ZAT, a.s. 
Příbram 

2006-2010 8 110 49 000 

Zemědělství Pomoc při řešení likvidace a recyklace 
odpadních vod v intravilánu města 
Hadibo 

ASIO, a.s. 
Jiříkovice 

2005-2007 7 293 12 500 

Celkem    20 493 73 500 
 
Malé lokální projekty při zastupitelském úřadu 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Objem čerpání v r. 2007 
(v tis. Kč) 

Celkový rozpočet (v 
tis. Kč) 

Generátor pro všeobecnou 
nemocnici v Hadibo 

ASIO,a.s. 
Jiříkovice 

2007 750 x ZÚ 
Sanaá 

Základní vybavení škol v Cheisa 
Selah a Samha 

ZÚ Sanaá 2007 245 x 

Celkem    995 x 
 

 
Trilaterální projekty 
Sektor Název projektu/spolupracující organizace Realizátor Doba 

realizace 
Objem 
čerpání v r. 
2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový 
rozpočet (v 
tis. Kč) 

MZV Improved Food Plant Cultivation and Restoration 
of Flagship Woodland on Socotra Island-MAB 
Biosphere Reserve/CIDA Foundation 

Mendelova 
zemědělská a 
lesnická univerzita v 
Brně 

2007 850 x 

Celkem    850  
 
Vládní stipendia    
Studijní program Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů 1 11 8 
 
 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Jemen 20 22 338 
 



Kulturní vztahy 

 Na filmovém festivalu pořádaném ZÚ evropských zemí "11th European Film Festival 

2007" v Sanaá, Adenu a Hodejdě byl promítán český film Tmavomodrý svět, pro místní 

veřejnost byla prezentována česká kuchyně na gastronomickém festivalu Velvyslanectví ČR  

v Sanaá a pro zájemce z řad jemenských absolventů českých vysokých škol se uskutečnilo 

setkání s delegací Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. 

KUVAJT 
(Stát Kuvajt) 

Vzájemné vztahy mezi ČR a Kuvajtem jsou tradičně přátelské a stabilní, přičemž 

jejich těžištěm je, stejně jako v ostatních zemích Arabského poloostrova, především 

ekonomická spolupráce. Politické vztahy s Kuvajtem jsou rozvíjeny zejména po linii EU. 

Kuvajt je členem Rady spolupráce arabských států Perského zálivu (GCC), s níž EU jedná 

o uzavření dohody o volném obchodu. V Kuvajtu i v průběhu roku 2007 působili příslušníci 

Armády ČR, kteří zajišťují logistiku pro kontingent AČR v irácké Basře.  

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 21. – 22. 4. 2007 - návštěva náměstka ministra zahraničních věcí  D. Gladiše.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vztahy mezi Státem Kuvajt a Českou republikou nejsou zatíženy žádnými 

ekonomickými problémy či pohledávkami. Česká republika se řídí ve svých vztazích stejnými 

pravidly jako ostatní státy Evropské unie, jíž je ČR součástí. Kuvajt vnímá Česká republika 

jako významného partnera v GCC a jako perspektivního obchodního partnera.  

V roce 2007 došlo opět k výraznému růstu vývozu (o 14,8 %), v dovozu došlo 

k poklesu ve srovnání s předchozím rokem.  

Hlavní vývozní komodity ČR: Stroje a přepravní zařízení (zejména osobní automobily 

vozy Škoda), příslušenství a náhradní díly, ocelové roury, čerpadla, kovoobráběcí stroje, 

papírenské výrobky, telekomunikační zařízení, potřavinářské stroje, sklo, chladící zařízení, 



kovové a ocelové výrobky, zdravotnická a instalační technika, zbraně a munice, potravinářské 

výrobky. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: Organické chemikálie, polymery etylénu, 

telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury, výrobky 

osvětlovací techniky, potravinářské výrobky. 

 

Kulturní vztahy 

Smluvní základnou pro vzájemné styky ve školské, vědecké a kulturní spolupráci je 

Kulturní dohoda mezi oběma vládami. V jejím rámci se v roce 2007 uskutečnilo v Kuvajtu 

několik kulturních akcí - prezentace země na půdě Kuvajtské univerzity a výstava obrazů 

moravských umělců v galerii Kuvajtské asociace pro umění. Kuvajtská vláda pro akademický 

rok 2007/2008 udělila dvě stipendia pro studium arabistiky na Kuvajtské univerzitě. I v roce 

2007 pokračoval nárůst počtu občanů Kuvajtu, pro které se ČR stala oblíbenou turistickou  

a lázeňskou destinací. 

LIBANON 
(Libanonská republika) 

Vztahy České republiky a Libanonu jsou tradičně přátelské a vyvážené. Česká 

republika podporuje nezávislost, suverenitu a demokratizační proces země. V tomto duchu 

také Česká republika vyzývala k naplnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

týkajících se zklidnění situace v Libanonu a její stabilizace a v rámci mezinárodního 

společenství se rovněž aktivně podílela na postkonfliktní obnově země. Česká republika 

poskytla dobrovolný příspěvek ve výši 50.000 USD na  financování činnosti Zvláštního 

tribunálu pro Libanon.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Těžištěm česko-libanonských hospodářských vztahů je obchodní výměna; saldo České 

republiky je tradičně výrazně aktivní. Nezanedbatelnou roli ve vzájemných ekonomických 

vztazích sehrává i incomingový turismus Libanonců do ČR, zaměřený na léčebné lázeňské 

pobyty.   



 Hlavní vývozní komodity ČR: mléko a mléčné výrobky, sklo a skleněné výrobky, 

papír, bižuterie, železo a ocel, vozidla jiná než kolejová, stroje a mechanická zařízení a jejich 

části a součásti. 

Hlavní dovozní komodity ČR: tabák, výrobky ze železa a oceli, nápoje.  

Rozvojová spolupráce 

V návaznosti na cestu delegace libanonských Vnitřních bezpečnostních sil (Internal 

Security Forces) v roce 2006 Ministerstvo vnitra ČR proškolilo v září 2007 libanonské 

policisty v oblasti ochrany veřejného pořádku při tzv. pouličních nepokojích a v oblasti 

speciálního výcviku směřovaného proti zvlášť nebezpečným pachatelům trestné činnosti  

a pachatelům organizované trestné činnosti.   

Česká republika poskytla Libanonu v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce 

2007/2008 dvě vládní stipendia. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem devět studentů, 

tři v bakalářském a šest v magisterském studijním programu. 

 

Humanitární pomoc 

V roce 2007 pokračovala ČR v projektech humanitární postkonfliktní obnovy 

Libanonu, jmenovitě se jednalo o projekt budování sociálních středisek pro starší a opuštěné 

obyvatele vysídlené z jihu Libanonu české nevládní neziskové organizace Člověk v tísni  

a projekt obnovy přístupu k pitné vodě ve vesnicích na jih od Súru (Tyr) české nevládní 

neziskové organizace Adra. Dále byly poskytnuty finance na finalizaci opravy knihovny 

v Haret Hreiku  a na pomoc při odminování tábora Nahr el-Bárid  a zřízení regionálního 

odminovacího centra. Česká republika poskytla humanitární dar ve výši 3 mil. Kč v reakci na 

urgentní žádost premiéra F. Siniory a UNRWA o poskytnutí humanitární pomoci 

přesídlencům z palestinského uprchlického tábora Nahr el-Bárid v důsledku probíhající 

vojenské operace proti teroristické skupině Fatáh al-Islám. 

 

Kulturní vztahy  

U příležitosti oslav státního svátku ČR vystoupil  ve spolupráci s Národním 

libanonským symfonickým orchestrem český dirigent J. Štván.  V kostele Sv. Josefa u této 

příležitosti zazněla díla A. Dvořáka Slovanské tance a Novosvětská symfonie. Ve spolupráci 



s prestižním ústavem středního frankofonního školství Collége Notre-Dame de Jamhour byly 

uspořádány „České vánoce“. 

LIBYE 
(Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije) 

Přestože v srpnu 2007 uzavřela Libye v ČR své zastoupení, ČR má dále zájem na 

rozvoji bilaterálních ekonomických vztahů, ale také na standardním diplomatickém 

zastoupení Libye v Praze. Nedořešeným problémem prozatím zůstává otázka pohledávek ČR 

v Libyi. 

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. – 28. 11. 2007 – návštěva delegace ministerstva financí, vedené náměstkem 

ministra T. Zídkem. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Došlo významnému nárůstu vývozu ČR o 57,8 % a ke zlepšení salda vzájemného 

obchodu z důvodu snížení dovozu ropy z Libye do ČR. Nebylo však zatím využito všech 

možností zvýšení exportu, a to i z důvodu, že zatím na rozdíl od jiných zemí nedošlo 

k výměně  vysokých státních návštěv, přičemž dalším negativním faktorem jsou složité 

podmínky místního trhu. Nedořešeným problémem i nadále zůstává otázka pohledávek ČR 

v Libyi, kde se situace v současné době spíše zkomplikovala. 

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z nekovových nerostů (sklo určené ke 

stolování, lustry), dodávka náhradních dílů pro opravárenský závod tanků T-72, železo a ocel 

(trubky do ropných vrtů, profily duté), oděvní výrobky, těžká stavební technika, výrobky 

z pryže (pneumatiky nové pro nákladní auta), nemocniční lůžka, silniční vozidla (osobní 

automobily) a další výrobky průmyslového i spotřebního charakteru. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ropa, chemikálie (dovoz se v roce 2007 snížil o 70 % 

v porovnání s rokem 2006). 



Kulturní vztahy 

Velvyslanectví ČR v Tripolisu uspořádalo u příležitosti oslav státního svátku ČR 

koncert houslisty J. Svěceného. 

MAROKO 
(Marocké království) 

Marocké království je v rámci regionu severní Afriky významnou zemí, jež se 

dlouhodobě snaží profilovat jako stabilní most mezi Afrikou, arabskými zeměmi a Evropou – 

odtud jeho vůle aktivně spolupracovat s EU, která je v mnoha oblastech jeho hlavním 

partnerem. Po vstupu ČR do EU se na obou stranách projevil zvýšený zájem o rozvoj 

bilaterální spolupráce, který pokračoval i v roce 2007, a to především v oblasti obchodně-

ekonomické a kulturní spolupráce. Pozitivním krokem k dalšímu rozšíření obrazu ČR byla 

také česká účast na zahraničněpolitickém semináři o visegrádské spolupráci v listopadu 2007. 

Oslavy desátého výročí vzniku prvního českého honorárního konzulátu v Casablance 

v listopadu 2007 byly příležitostí k podtržení stability a tradičnosti česko-marockých vztahů  

a jejich potenciálu.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemné ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi se i během roku 2007 úspěšně 

rozvíjely. Důležitým momentem v tomto směru bylo otevření prvního samostatného show-

roomu firmy Škoda Auto v Casablance, spojeného s rozsáhlou mediální kampaní.  

Obchodní výměna v roce 2007 byla mimořádně zvýšená díky zakázce v oblasti repasů 

letadel – meziročně došlo k cca čtyřnásobnému nárůstu vývozu ČR.   

Hlavní vývozní komodity ČR: počítače, přístroje ke spínání a ochraně elektrických 

obvodů, motorová vozidla k dopravě osob, železo a ocel, dřevo, kancelářské stroje elektrická 

zařízení, přístroje a spotřebiče, mléčné výrobky (sušené mléko), papír a lepenka, textilní příze, 

výrobky z pryže (pneu), silniční vozidla, stroje (především pro textilní a kožedělný průmysl), 

strojní zařízení a příslušenství (ložiska, formy), chemikálie. 



Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a zelenina (především rajčata), textilní oděvy, 

obuv, kožené výrobky, mořské ryby, relé, oděvní výrobky a obuv, tranzistory, polovodičové 

prvky. 

Rozvojová spolupráce 

Česká republika poskytla Maroku v rámci rozvojové spolupráce v akademickém  roce 

2007/2008 jedno vládní stipendium. 

 

Kulturní vztahy 

V roce 2007 se ČR v Maroku prezentovala především rozsáhlým turné po pěti 

městech (Rabat, Casablanca, Meknes, Azrou, Laayoun), které v první polovině května 

realizovalo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s českou jazzovou zpěvačkou J. Koubkovou  

a marockým tradičním hudebníkem M. Bekkasem. Z dalších akcí připravených přímo 

zastupitelským úřadem lze jmenovat úspěšnou výstavu „Poklady architektury českého 

baroka“, která se uskutečnila v Casablance v listopadu 2007.  

Velvyslanectví ČR v Rabatu uspořádalo na rezidenci velvyslankyně během roku 2007 

celkem tři projekce českých filmů (Fimfárum, Dáma na kolejích, Kytice), spojených 

s kulturním večerem pro krajany a česky hovořící marocké osobnosti.   

Během roku 2007 došlo také prostřednictvím zastupitelského úřadu k navázání 

spolupráce s první Školou klasického tance a baletu ve městě Tanger. Zkontaktovány byly  

význačné hudební školy v ČR s nabídkou krátkodobé i dlouhodobé práce pro české hudební 

profesory. ČR se tak definitivně zapsala do povědomí marockých uměleckých osobností jako 

kvalitní partner možné kulturní spolupráce. 

 

 

PALESTINA  
(Palestinská autonomní území) 

Po ročním zmrazení veškerých politických kontaktů s Palestinskou národní správou 

(PNS) v důsledku vlády extremistického hnutí Hamás došlo v první polovině roku 2007 

k částečnému uvolnění mezinárodní izolace poté, co byla sestavena vláda národní jednoty. 



Násilné převzetí Gazy Hamásem v červnu 2007 znamenalo zásadní přelom v rozložení sil na 

Palestinských autonomních územích (PAÚ). Vládu národní jednoty vystřídala poloúřednická 

vláda premiéra S. Fajáda, sestavená bez zastoupení Hamásu, která však přes formální 

odpovědnost za celé území PAÚ de facto kontroluje pouze Západní břeh. Obnovení vztahů 

mezi mezinárodním společenstvím a palestinskou proreformní vládou vyvrcholilo konferencí 

v americkém Annapolis (27. 11. 2007), která znamenala zahájení nového úsilí o mírové řešení 

izraelsko-palestinského konfliktu. Na ni navázala donorská konference v Paříži  

(17. 12. 2007), kde se ČR zavázala v následujících čtyřech letech poskytovat PAÚ 

každoročně 1 mil.USD na rozvojovou pomoc.  

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. – 27. 11. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga. 

 

 Vzájemné ekonomické vztahy 

Obchodní výměna je statisticky vykazována v rámci česko-izraelských obchodních 

vztahů.  

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní vozy a náhradní autodíly, elektrospotřebiče, 

kuchyňské potřeby, mléčné výrobky, křišťálové sklo, pivo. 

 

Rozvojová spolupráce 

 Česká republika poskytla PAÚ v rámci rozvojové spolupráce v akademickém roce 

2007/2008 jedno vysokoškolské stipendium. Palestinské ministerstvo školství však nedodalo 

kandidáty, a nabídka tak již zůstala nevyužita. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem  

26 palestinských studentů, tři v bakalářském, 21 v magisterském a dva v doktorském 

studijním programu. 

 Česká republika pokračovala v roce 2007 na PAÚ v realizaci významného projektu 

v sektoru průmyslového rozvoje, jehož rozpočtová hodnota pro rok 2007 byla 10,9 mil. Kč. 

Celkový rozpočet projektu „Budování malých a středních energetických zdrojů  

a souvisejících rozvodných sítí“ za roky 2006 – 2010 činí 53,9 mil. Kč. 

 

 



SAÚDSKÁ ARÁBIE 
(Království Saúdské Arábie) 

Království Saúdské Arábie (SAK) je důležitým partnerem ČR v regionu Blízkého  

a Středního východu. Vzájemné vztahy lze charakterizovat jako přátelské a bezproblémové. 

Pro ČR je dlouhodobě prioritou ekonomická a obchodní oblast, která je kontinuálně 

podporována i v vzájemnými aktivitami v politické rovině.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Království Saúdské Arábie je důležitým ekonomickým a obchodním partnerem České 

republiky. V roce 2007 došlo k opětovnému nárůstu obratu v zahraničním obchodě se SAK, 

přičemž stoupl i český vývoz do SAK. Byl tak překonán mírný pokles v roce 2006  

a vzájemný zahraniční obchod ve všech ukazatelích překonal i hodnoty dosud nejúspěšnějšího 

roku 2005.  

Hlavní vývozní komodity ČR:  komponenty a zařízení pro zpracování dat, osobní 

automobily, ocelové profily, stavební stroje, mléčné výrobky, zápalnice, lepenka, 

kompresory, oděvy atd. 

Hlavní dovozní komodity ČR: Převažující dovozní komoditou ze SAK do ČR byl 

zejména polyetylén, acyklické alkoholy, dále netkané a impregnované textilie, a další pestrá 

paleta produktů petrochemického průmyslu, železné a ocelové konstrukce, kůže, vlasová 

kosmetika atd. 

Počet saúdskoarabských občanů přijíždějících do České republiky na léčebné pobyty, 

za rekreací a obchodem dosahuje stabilních hodnot, které nelze považovat v rámci 

incomingové turistiky za zanedbatelné. 

 

Kulturní vztahy 

Na českých vysokých školách v současnosti studuje na vlastní náklady v oborech 

lékařství a techniky několik saúdskoarabských studentů. Saúdská oficiální místa potvrdila 

uznávání diplomů Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého 

učení technického v Brně. 

 



 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

Vzájemné vztahy ČR a Spojených arabských emirátů (SAE) jsou přátelské a úspěšně 

se rozvíjejí zejména v hospodářské oblasti. Spojené arabské emiráty patří k nejvýznamnějším 

obchodním partnerům ČR a po USA a Číně jsou naším největším vývozním trhem v rámci 

mimoevropských zemí. Zatímco v ekonomické sféře jsou vzájemné styky velmi četné  

a obchod mezi oběma státy má stále stoupající tendenci, politické styky prozatím 

neodpovídají oboustranným možnostem.  

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 17. - 19. 2. 2007 - návštěva ministryně obrany V. Parkanové v rámci veletrhu IDEX 

2007; 

• 24. - 26. 4. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí  D. Gladiše; 

• 11. - 15. 11. 2007 – návštěva 1. náměstka ministra obrany  M. Bartáka v rámci 

veletrhu Dubai Air Show 2007. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Spojené arabské emiráty jsou z hlediska obchodního obratu nejvýznamnějším 

obchodním partnerem České republiky v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.  

V meziročním srovnání se opět podařilo zvýšit vysokou hodnotu vývozu, který v roce 2007 

činil 542 mil. USD, dovoz se rovněž zvýšil a dosáhl 45 mil. USD. Obchodní bilance zůstává 

výrazně aktivní. 

Více než polovinu našeho exportu tvoří re-export, neboť mnoho českých firem 

využívá SAE jako obchodní a logistickou základnu pro celý region Blízkého a Středního 

východu, indického subkontinentu a východní Afriky.  

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky ze skla, komplexní digitální systémy na 

zpracování dat, pulty a panely k rozvodu elektřiny, železo a ocel atd. Známé jsou rovněž 

osobní automobily Škoda a nákladní vozy Tatra.  

Hlavní dovozní komodity ČR: převažuje surový hliník a jeho slitiny. Mnoho 

emirátských turistů navštěvuje pravidelně české lázně. 



Kulturní vztahy 

Kulturní styky ČR a Spojených arabských emirátů jsou z české strany rozvíjeny 

pořádáním výstav, koncertů a dalších akcí českých umělců v SAE. 

V březnu 2007 proběhla ve výstavním sále Zájedovy univerzity v Abú Dhabí výstava 

plakátů A. Muchy a fotografií E. Havlové, zachycující významné architektonické památky 

Prahy ve stylu secese.  

V dubnu 2007 hostoval v SAE soubor dvaceti mladých hudebníků ze Základní 

umělecké školy v Praze 11. Spolu s Emirates Youth Filharmonic Orchestra, založeným  

a řízeném R. Kudsím (českým hudebníkem syrského původu trvale žijícím v SAE, 

absolventem pražské AMU), vystoupili mladí hudebníci na koncertech v Abú Dhabí, Dubaji, 

Fudžaiře a Šardži s ukázkami z děl světových českých a světových mistrů.  

V první polovině roku 2007 probíhal v Abú Dhabí a Al Ainu šestý ročník přehlídky 

evropských filmů „European Art Movies“, jehož se s filmem Pupendo zúčastnila i česká 

strana 

SÝRIE 
(Syrská arabská republika ) 

Politické vztahy ČR se Sýrií jsou na standardní úrovni, i když snížená intenzita 

kontaktů odráží celkovou situaci na Blízkém východě. Při návštěvě 1. náměstka ministra  

zahraničních věcí byl nicméně obnoven mechanismus politických konzultací se syrskou 

stranou o aktuálních otázkách vzájemných vztahů a situaci v oblasti Blízkého východu. 

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. - 28. 11. 2007 - návštěva 1. náměstka ministra zahraničních věcí ČR T. Pojara.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Sýrie je tradičním partnerem České republiky v oblasti Blízkého východu. Stabilně 

stoupá český vývoz do Sýrie, zároveň klesá syrský dovoz do ČR. Dovozy byly zanedbatelné 

a celkový vývoz do Sýrie v roce 2007 činil 61,43 mil. USD, což představuje nárůst 18 % ve 

srovnání s rokem předcházejícím.  



Po složitých jednáních se v prosinci 2007 podařilo dojednat kompromisní způsob 

dořešení zbytkové české pohledávky vůči Sýrii a podpisem příslušné dohody bude v květnu 

2008 ukončena dlouholetá sporná záležitost státního dluhu Sýrie vůči české i slovenské 

straně. Významného pokroku bylo dosaženo v jednáních o Dohodě o zamezení dvojímu 

zdanění (byla již podepsána na expertní úrovni a schválena vládami obou zemí) a Dohodě  

o podpoře a ochraně investic, které by měly být podepsány v roce 2008. 

Hlavní vývozní komodity ČR: náhradní díly na v minulosti dodané investiční celky, 

průmyslové stroje, textilní příze a tkaniny, automobily Škoda. Nejvýznamnějším kontraktem 

roku 2007 byla dodávka produktovodu (170 km) na přepravu nafty v hodnotě 25 mil. EUR 

českou společností Tesla. Převažují jednoznačně stroje, dopravní prostředky a skupiny 

průmyslové zboží, které si udržují stabilní místo na syrském trhu.  

Hlavní dovozní komodity ČR: suroviny, bavlna a textilní výrobky. 

Kulturní vztahy 

Dne 18. 4. 2007 proběhlo v Homsu slavnostní předání ocenění v dětské výtvarné 

soutěži „Lidice 2006“. 

15. mezinárodního filmového festivalu v Damašku 1. – 10. 11. 2007 se osobně 

zúčastnila česká herečka K. Issová se svým filmem Grandhotel. K. Issová byla přijata 

v doprovodu velvyslance ministryní pro zahraniční Syřany B. Shaaban. Na programu její 

návštěvy byla i beseda s českými krajankami a krajany v prostorách Velvyslanectví ČR  

v Damašku. 

Dne 1. 12. 2007 byla pod patronací Velvyslanectví ČR v Damašku otevřena výstava 

„České památky na seznamu UNESCO“. Po vernisáži následoval koncert pražské vokální 

skupiny Gospel Time se sólistkou  Z. Stírskou. 

Ve dnech 27. – 30. 12. 2007 proběhla putovní výstava „České památky na seznamu 

UNESCO“ v městě Aleppo.  

 



TUNISKO 
(Tuniská republika) 

Bilaterální vztahy mezi ČR a Tuniskem lze charakterizovat jako korektní, 

bezproblémové a otevřené. Po delší dobu se soustřeďují na rozvoj obchodní, ekonomické 

a kulturní spolupráce. Oboustranně je deklarován zájem na jejich všestranném zintenzivnění. 

ČR podporuje Tunisko v jeho boji proti terorismu a nelegální migraci.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Tunisko představuje pro ČR tradičního a spolehlivého partnera v rámci zemí severní 

Afriky. Po uzavření asociační dohody Tuniska s Evropskou unií mají česko-tuniské 

ekonomické vztahy nový rozměr, charakteristický zintenzivněním ekonomické spolupráce. 

Díky příznivému ekonomickému prostředí, jež Tunisko nabízí, realizují české firmy v centru 

Tunisu již druhou fázi výstavby Paláce kultury – prezidentského projektu v hodnotě 

50 mil. EUR. Tunisko se také stalo oblíbenou destinací českých turistů, kterých v roce 2007 

navštívilo tuto zemi 153.356.  

Hlavní vývozní komodity ČR: letouny a jejich části, palivo pro tryskové motory, 

stavební železo a ocel, bednění pro stavby, ocelové trubky, radiátory, kompresory, textilní 

stroje, počítače, kabely, nábytek, plastové výrobky, kraftový papír, tkaniny a výrobky z nich, 

obilí, pneumatiky, farmaceutické výrobky, skleněné zboží a bižuterie. 

Hlavní dovozní komodity ČR: oděvní výrobky a doplňky, obuv, pokrývky hlavy, 

výrobky z kůže, nábytek, soupravy zapalovacích kabelů, tlumiče pérování, induktory, 

transformátory, reproduktory, chemické výrobky, datle a ořechy. 

Kulturní vztahy 

Česká republika se již tradičně zúčastnila “Kartážského hudebního festivalu“, kde byla 

reprezentována komorním souborem Trio Siraels, a „Festivalu evropského filmu“, 

pořádaného Delegací EK, kde byl s velkým úspěchem promítnut film Tmavomodrý svět.  

Velvyslanectví ČR v Tunisku dále ve spolupráci s tuniským sponzorem zorganizovalo 

úspěšný „Český den“ v letovisku Hammamet, v jehož rámci se uskutečnily prezentace 



českého skla a porcelánu, výstava českých smaltovaných obrazů a šperků, dále vystoupení 

mužského vokálního souboru z Prahy a módní přehlídka.  

 


