
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. 

6. Vztahy ČR k zemím Severní a Jižní Ameriky 

ANTIGUA A BARBUDA 

 Česká republika má s  Antiguou a Barbudou, konstituční monarchií v rámci Britského 

společenství národů, jejíž hlavou je britská královna, navázány diplomatické styky na bázi 

nerezidentních zastupitelských úřadů. Vzhledem k tomu, že se dosud neuskutečnily žádné 

vzájemné cesty ani návštěvy vrcholných představitelů, relace zůstává na úrovni návštěv 

akreditovaných velvyslanců a vzájemných podpor na poli OSN. Česká republika a Antigua  

a Barbuda udržují malou, ale permanentní obchodní výměnu. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Z Antiguy a Barbudy nejsou prakticky žádné poptávky po českém zboží a službách. 

Vzájemné obchodní vztahy se odvíjejí na bázi ad hoc, jelikož v posledních letech nebyly 

zaznamenány opakované vývozy stejných zbožových položek.  

Hlavní vývozní komodity ČR: ložiska, antény standardní i parabolické a jejich 

součásti, kovová a plastická těsnění, části a příslušenství strojů a pletacích stavů, části a 

příslušenství traktorů a aut osobních i nákladních, řídící jednotky a procesory. 

Hlavní dovozní komdity ČR: tkaniny bavlněné, perly skleněné a imitace perel  

a drahokamů, arašídové oříšky pražené a drcené, střižová vlákna akrylová, modakryl, 

mykaná, česaná, filé rybí zmrazené, části a příslušenství hudebních strunných smyčcových 

nástrojů, citrony a limety, materiály rostlinné a nerostné. 



Rozvojová spolupráce 

 V červenci 2007 byl schválen malý rozvojový projekt z oblasti rozvoje vzdělání pod 

názvem „Výpočetní přístupové středisko pro společenství pěti ostrovů“, v jehož rámci byla 

Antigui a Barbudě věnována Českou republikou výpočetní technika v hodnotě 20 000 USD. 

ARGENTINA 
(Argentinská republika) 

V roce 2007 došlo k dalšímu prohloubení vzájemných česko-argentinských 

bilaterálních vztahů, jejichž těžištěm je především obchodní spolupráce. Argentina tradičně 

patří k předním partnerům České republiky v Latinské Americe, a to jak pro svůj 

zahraničněpolitický význam a regionální váhu, tak také z hlediska rozšiřování exportních 

možností českých subjektů. Nové možnosti se nabízejí zejména v sektoru energetického 

průmyslu, strojírenství, zemědělské techniky a biotechnologií, hornictví a dalších oborech. 

V závěru roku 2007 byla v Buenos Aires zřízena kancelář Českých center, od níž se očekává 

podstatné zintenzivnění spolupráce na kulturním poli. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 23. – 29. 9. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra kultury F. Mikeše. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

V roce 2007 vzrostl objem vzájemné obchodní výměny. Argentina zůstává jedním 

z klasických a perspektivních odběratelů výrobků z ČR v Latinské Americe. V rámci světové 

obchodní relace ČR je Argentina na 64. místě, obchodní bilance je v neprospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: motory a elektrické generátory, ložiska, chemické 

prvky, izotopy a radioaktivní směsi, klimatizační přístroje, pneumatické ruční nářadí, 

buldozery, srovnávače a rypadla, žárovky, výbojky a obloukovky, sulfonamidy, konstrukce 

a jejich části ze železa a oceli, alkaloidy, rostlinné soli a estery. 

Hlavní dovozní komodity ČR: nemykaná a nečesaná vlna, citrusové plody čerstvé  

i sušené, neupravené arašídové oříšky, vinné hrozny čerstvé a sušené, surový hliník, části  

a součásti motorových vozidel a traktorů, vlna a zvířecí chlupy mykané a česané, víno 



z čerstvých hroznů a vinný mošt, látky, odpady a zbytky rostlin pro výživu zvířat, čerstvá 

jablka, hrušky a kdoule. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období  

• Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních 

věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 

2008 - 2010, Buenos Aires, 26. 9. 2007. 

Kulturní vztahy 

Mezi nejdůležitější kulturní akce patřil další ročník festivalu „Praha v Buenos Aires – 

od Franze Kafky k Jorge Luis Borgesovi, dva významní spisovatelé, dvě významná města“, 

který se uskutečnil v červnu. V rámci festivalu, který zahrnoval výstavu fotografií J. Jindry, 

přehlídku filmů vážících se k životu a dílu F. Kafky a sérii literárních seminářů, podepsala 

zástupkyně pražské Společnosti Franze Kafky spolu s ředitelkou světově známé Nadace 

 J. L. Borgese M. Kodamou dohodu o vzájemné spolupráci mezi oběma organizacemi. Další 

významnou akcí byl v září 2007 vědeckotechnický seminář „E-Golem“ týkající se zejména 

aplikací informačních technologií v oblasti kultury a umění. V oblasti vědeckotechnických 

vztahů došlo v únoru 2007 k významné události v podobě otevření vědecké a výzkumné 

stanice ČR v Antarktidě, která nese jméno J. G. Mendela; v průběhu roku 2007 také 

pokračovala příprava Dohody o vzájemné spolupráci při výzkumu Antarktidy. Velvyslanectví 

ČR zorganizovalo rovněž řadu menších kulturních akcí, mezi nimiž vynikl v prosinci 2007 

vánoční koncert, na němž se hosté mohli v Argentině vůbec poprvé seznámit s Českou mší 

vánoční J. J. Ryby v podání argentinského sboru Cantoría Lugano a sólistů Teatro Colón. 

BELIZE  

Vztahy ČR s Belize jsou přátelské, ne však intenzivní. Česká republika požaduje po 

Belize právní pomoc v několika případech pachatelů významných hospodářských trestných 

činů, kteří se v Belize ukrývají. ČR poskytuje Belize humanitární a rozvojovou pomoc. Na 

VS OSN v roce 2007 jednala náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasová s ministryní 

zahraničí L. Shoman. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

Belize nadále patří k zemím, s nimiž má ČR minimální obchodní vztahy. 

Hlavní vývozní komodity ČR: pneumatiky, revolvery a pistole, hliníkové konstrukce, 

motory a jejich části, sloučeniny, sklo, polymery, výrobky ze železa, části moto a jízdních kol, 

reprodukční přístroje, čerpadla, střelivo a svítidla aj. 

Hlavní dovozní komodity: reaktory, kotle, zemědělské a chemické výrobky, ovocné 

šťávy, rostlinné a včelí vosky, oděvy aj. 

Humanitární a rozvojová pomoc 

Česká republika na zahlazení pustošivých následků hurikánu Felix poskytla Belize 

humanitární pomoc 500 tis. Kč. V Belize realizuje GET s.r.o. rozvojový geologický projekt 

evaluace nalezišť průmyslových minerálů. 

BOLÍVIE 
(Bolivijská republika) 

Českou republiku a Bolivijskou republiku pojí přátelské a bezproblémové vztahy, 

nicméně jejich intenzita z dlouhodobého pohledu neodpovídá existujícímu potenciálu. Dne 

2. 4. 2007 předala velvyslankyně ČR V. Zemanová pověřovací listiny  do rukou bolivijského 

prezidenta E. Moralese.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Obchodní výměna zaznamenala v roce 2007 mírný nárůst oproti předcházejícím 

rokům. Celkové umístění Bolívie ve světové obchodní relaci ČR je na 141. místě, obchodní 

bilance je ve  prospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: motory, trubky, tužky, dlaždice, sklo, pletací stroje, 

soustruhy a ložiska. 

Hlavní dovozní komodity ČR: cín, ořechy, dýhy, artesánie. 



Rozvojová spolupráce 

Česká republika nabídla Bolívii pro školní rok 2007/2008 čtyři vládní stipendia ke 

studiu  na vysokých školách v ČR. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 18 studentů, 

sedm v bakalářském, čtyři v magisterském a sedm v doktorském studijním programu. 

V březnu 2007 poskytla ČR Bolívii humanitární pomoc ve výši 2,2 mil. Kč na 

překonání následků záplav, které postihly na počátku roku rozsáhlou část bolivijského území.  

BRAZÍLIE 

(Brazilská federativní republika) 

Brazílie patří trvale k nejdůležitějším partnerům ČR v Latinské Americe v bilaterální 

oblasti i na multilaterálních fórech, především v rámci OSN. Vzájemné vztahy se orientují 

zejména na obchodně-ekonomickou spolupráci. V rámci Latinské Ameriky je Brazílie 

v současnosti na prvním místě z hlediska objemu českého exportu i celkové obchodní 

výměny. Je tradičním a perspektivním trhem. V rámci EU došlo ve vztazích s Brazílií 

k významnému posunu, když v červenci 2007, během summitu EU - Brazílie v Lisabonu, 

bylo zahájeno tzv. strategické partnerství EU s Brazílii. V květnu 2007 proběhly konzultace 

na úrovni teritoriálních vrchních ředitelů ministerstev zahraničních věcí v Praze. 

 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 13. 5. - 19. 5. 2007 – návštěva 1. místopředsedy Senátu PČR P. Pitharta s delegací 

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Z dlouhodobého pohledu je Brazílie hospodářsky největším partnerem České 

republiky v Latinské Americe. V rámci Latinské Ameriky zaujímá první místo ve vzájemné 

obchodní výměně, je tradičním a navíc pro ČR perspektivním trhem. V posledních letech 

dynamicky rostou vývozy i dovozy, přičemž výše obchodního obratu byla v roce 2007 

rekordní. Celkové umístění Brazílie ve světové obchodní relaci ČR je na 41. místě a obchodní 

bilance je v neprospěch ČR. V roce 2007 se uskutečnilo několik prezentací ČR v regionech 

(státy Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro) a byla uspořádána „Česká národní výstava“ 

v Riu de Janeiru (15. – 18. 10. 2007). 



Hlavní vývozní komodity ČR: spalovací motory pro motorová vozidla, části 

motorových vozidel, čerpadla, části motorů, elektrické motory, letadla, převodové hřídele  

a klimatizační zařízení. Mezi významné položky patří bezešvé ocelové trouby, perly a jejich 

imitace, plastové trubky a kolejnice.  

Hlavní dovozní komodity ČR: maso a masné výrobky, letadla, surový hliník, ovocné 

šťávy, nezpracovaný tabák, části motorových vozidel, sójové pokrutiny a části televizních 

přijímačů. 

Kulturní vztahy 

Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR se v březnu uskutečnila v Brasílii a v Riu de 

Janeiru výstava šperků K. Votipky. V dubnu proběhl v Brasílii minifestival českých filmů.  

V květnu byl v Manausu představen film Fimfárum II a v červnu byl uveden rovněž 

v hlavním městě. V Brasílii vystoupil také dechový kvintet Národního divadla. V srpnu se 

komorní orchestr z Brna zúčastnil Mezinárodního festivalu klasické hudby v Recife. V říjnu 

se v muzeu Centrální banky v Brasílii uskutečnila výstava „Historické peníze 1759-1918“. 

V roce 2007 pokračovalo působení učitelek českého jazyka v São Paulu a v Portu Alegre. 

Kulturní styky jsou v současnosti realizovány především na komerčním základě. 

 



DOMINIKA 

(Dominické společenství) 
 Česká republika má s Dominickým společenstvím navázány diplomatické styky na 

bázi nerezidentních zastupitelských úřadů. Vzhledem k tomu, že se dosud neuskutečnily 

žádné vzájemné cesty ani návštěvy vrcholných představitelů, relace zůstává na úrovni návštěv 

akreditovaných velvyslanců a vzájemných podpor na poli OSN.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Česká republika a Dominika mají nízkou úroveň obchodní výměny. 

  Hlavní vývozní komodity ČR: rámy traktorů, automobilů osobních a nákladních 

zvláštního účelu, antény standardní i parabolické a jejich součásti, zařízení pro automatické 

zpracování dat. 

Hlavní dovozní komodity ČR: Výrobky z plastů, výrobky pro přepravu, balení zboží 

z plastů, tkaniny bavlněné různobarevné, plátnová vazba, vypínače, zdravotnické  

a farmaceutické výrobky z kaučuku vulkanizovaného ne tvrdého, trička, dámské a dívčí šaty 

ze syntetických a umělých vláken. 

Humanitární pomoc 

 V říjnu 2007 poskytla Česká republika Dominice finanční humanitární pomoc ve výši 

ekvivalentu 500 tis. Kč k odstraňování škod po hurikánu Dean. 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

 Bilaterální relace České republiky a Dominikánské republiky má dlouhou tradici. 

Vztahy jsou založeny na principu vzájemně výhodné spolupráce, zejména při kooperaci na 

multilaterálních fórech. V posledních letech mají styky vzestupnou tendenci, byl otevřen 

rezidentní generální konzulát Dominikánské republiky v Praze a Santo Domingo navštívil 

český ministr zahraničních věcí C. Svoboda s podnikatelskou misí (2005), což byla doposud 

nejvyšší oficiální návštěva ve vzájemné relaci. Záslužnou činnost vyvíjí honorární konzulát 

ČR v Santo Domingu. 



 

Návštěvy představitelů ČR 

• 18. – 20. 4. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové  

u příležitosti summitu ministrů zahraničních věcí mezi  Skupinou RIO a Evropskou 

unií v Santo Domingu. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Dominikánská republika zaujímá ve vývozu ČR 103. místo a v dovozu 95. místo. 

Obchodní bilance je ve prospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní vozidla, dále pístové motory a náhradní díly 

osobních vozidel, traktorů a nákladních aut a výrobky ze dřeva, turbovrtulové pohony do 

1,1 kW, soli, hydroxidy, kruhové pletací stavy, tužky  aj.  

Hlavní dovozní komodity ČR: výrobky z plastů a podobných materiálů, lékařské, 

chirurgické, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje, zboží s přilnavou vrstvou, vypínače, 

doutníky, plastové pytle a sáčky, toaletní zboží hygienické a k nemocničním účelům, rum, 

přístupové karty a štítky, části elektrických signalizačních přístrojů.    

Rozvojová spolupráce 

 Dominikánská republika je další zemí karibského regionu, do níž bude pravděpodobně 

směřovat rozvojová spolupráce České republiky v oboru vyhledávání a průzkumu nerostných 

surovin.  Další projekt se připravuje v oboru zalesňování. Vláda ČR poskytla v akademickém 

roce 2007/2008 Dominikánské republice jedno místo k vysokoškolskému studiu v naší 

republice. 

EKVÁDOR 
(Ekvádorská republika) 

V průběhu roku 2007 se vzájemné vztahy mezi Českou Republikou a Ekvádorem 

nadále úspěšně rozvíjely. Ekvádor je zpracováván nerezidentně, ve spolupráci s „Ekvádorsko-

českou obchodní komorou“, založenou v roce 2006 a dvěma honorárními konzuláty 

v Guayaquilu a Quitu. Důraz je kladen především na obchodně-ekonomickou oblast.  



 

Návštěvy představitelů ČR 

• 3. – 4. 12. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové v Quitu 

v souvislosti s nadcházejícím otevřením honorárního konzulátu ČR. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Celkový obchodní obrat mezi oběma zeměmi dosáhl v roce 2007 hodnoty 40,3 mil. 

USD.  Ve vývozu ČR je Ekvádor na 97. místě, v dovozu do ČR na 71. místě. Celkový obrat je 

ve prospěch Ekvádoru.  

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní auta, skleněné zboží, náhradní díly vozidel, 

textilní a kožedělné stroje, hnojiva umělá, plastové trubky, zařízení automatického zpracování 

dat, zbraně a munice, osvětlovací technika, nářadí, kaučukové výrobky, kovové výrobky, 

papír, léčiva, čerpadla, ložiska, tkaniny, kancelářské stroje, součásti strojů a zařízení aj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a ořechy, léčiva, suroviny rostlinného původu, 

ryby, korýši konzervovaní, cukrovinky, škroby a klihy, ovoce konzervované, káva  

a náhražky, dále mýdla, čerpadla, čerstvá zelenina, dřevo, textilní výrobky,  sanitární výrobky, 

ruční nářadí aj. 

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byly v Ekvádoru zahájeny práce na schváleném projektu rozvojové 

spolupráce v hodnotě 3,7 mil. Kč s názvem „Snížení zranitelnosti a udržení městské 

infrastruktury v nepříznivých geologických podmínkách města Loja v  jižním Ekvádoru“. 

Koncem roku 2007 byl rozpracován návrh na poskytnutí finančních prostředků MZV ČR ve 

výši 400.000 Kč na projekt geologické studie k zabránění sesuvů půdy na silniční komunikaci 

Lago Agrio - Quito 



GUYANA 
(Guyanská kooperativní republika) 

Česká republika má s Guyanskou kooperativní republikou navázány vzájemně 

přátelské vztahy, navazující na spolupráci z období Československé republiky, kdy u nás 

vystudovala řada guyanských odborníků, lékařů, a dokonce i někteří dnešní ministři.  

V  Guyaně dnes stoupá zájem o zvýšení spolupráce s Českou republikou, a to nejen na 

tradiční obchodně-ekonomické bázi, ale rovněž v letectví, vojenství, kultuře, školství aj. 

Tomu by měl napomoci i nově otevíraný honorární konzulát ČR v guyanském hlavním městě 

Georgetownu.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Hlavní vývozní komodity ČR: konstrukce, desky a tyče pro železné konstrukce, stroje 

ke zpracování materiálu změnou teplot, ohřívače vody neelektrické, tyče, pruty ze železa, 

oceli nelegované kované, tažené ap. za tepla, úhelníky, tvarovky, profily ze železa, pásy 

z vulkanizovaného kaučuku, pily ruční, listové, včetně kotoučů a neozubených listů, nože, 

destičky břitové pro stroje, zařízení mechanická. 

Hlavní dovozní komodity ČR: banány, ethylalkohol pod 80 %, destiláty, likéry, části 

strojů psacích, počítacích aj. automatického zpracování dat, části přístrojů vysílacích, 

přijímacích, televizních, rozhlasových aj. 

Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 byl na Guyanu rozšířen český rozvojový projekt „Těžba a úprava 

průmyslových nerostů na Jamajce a ve vybraných státech CARICOM“, v jehož rámci budou 

zkoumána ložiska kaolínů, stavebních surovin a sklářských písků. Na projekt by měly navázat 

dodávky českých zpracovatelských zařízení pro uvedené typy nerostů a na nich založený 

průmysl. 



HAITI 
(Haitská republika) 

Česká republika navázala s Haiti diplomatické styky až v roce 2006 a snaží se v rámci 

členství v EU o navýšení ekonomické, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci této 

nejchudší zemi západní polokoule. V roce 2007 byl v hlavním městě Port-au-Prince otevřen 

honorární konzulát ČR 

 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Během roku 2007 se dále zvýšil český export na Haiti. 

Hlavní vývozní komodity ČR: pohony turbovrtulové do 1,1 kW, válce a silniční stroje, 

vrtule, rotory letadel, kartáčnické zboží, části a díly traktorů, osobních a nákladních 

automobilů, antény, pneumatiky, optika, ložiska a zapalovací svíčky, papír kraft, pytlový, 

nebělený, zbraně. 

Hlavní dovozní komodity ČR: mikrosoustavy, slupky citrusových plodů a melounů 

čerstvé, zmrazené, sušené aj., trička, rostliny a plody pro parfumerii a lékařství, čerstvé  

i sušené. 

Humanitární pomoc 

 Už od roku 2005 probíhá na Haiti česká nevládní humanitární pomoc Arcidiecéze 

Olomouc v rámci projektu „Adopce na dálku“, k němuž v roce 2007 přibyl další projekt 

„Daruj střechu nad hlavou“. 

CHILE 

(Chilská republika) 

Vztahy mezi Chile a ČR jsou v současné době na velmi dobré úrovni. Jsou založeny 

na dynamicky rostoucí obchodní výměně, ale i na poměrně intenzivní politické spolupráci, 

vyjádřené vysokou frekvencí vzájemných návštěv. Chile patří mezi země s nejdynamičtější 



a nejstabilnější ekonomikou v Latinské Americe. Nabízí řadu obchodních a investičních 

příležitostí pro české subjekty (především v důlním a energetickém sektoru). Chile má 

podepsánu s Evropskou unií Dohodu o politickém a hospodářském přidružení, která platí od 

roku 2003. Tato skutečnost znamená, že po vstupu ČR do EU získalo partnerství s Chile 

novou dimenzi značně přesahující bilaterální rámec. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 21. - 24. 1. 2007 – pracovní návštěva delegace vedené bývalým náměstkem ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy P. Matějů, která v Chile učinila svou první zastávku 

před cestou na antarktický kontinent s cílem oficiálně inaugurovat stálou českou 

antarktickou stanici. 

Návštěvy představitelů Chile: 

• 28. - 29. 3. 2007 - pracovní návštěva delegace poslanců chilské Poslanecké sněmovn, 

vedené předsedou Finančního výboru a bývalým předsedou chilského Kongresu 

P. Lorenzinim.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Obrat vzájemného obchodu oproti roku 2006 vzrostl. Vzájemný obchod vykazuje růst, 

jeho výše však neodpovídá možnostem obou zemí. Celkové umístění Chile ve světové 

obchodní relaci ČR je na 66. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: kancelářské stroje, lékařský nábytek, toaletní výrobky 

z papíru, osobní motorová vozidla, pneumatické nářadí, zápalky jiné než pyrotechnické, 

světelné reklamy. 

Hlavní dovozní komodity ČR: feroslitiny, víno, čerstvé ovoce, sušené ovoce, buničina, 

hrozny vinné sušené. 

Rozvojová spolupráce 

V druhé fázi se v roce 2007 nacházel projekt rozvojové spolupráce zaměřený 

na odstranění následků požáru Národního parku Torres del Paine, který v roce 2005 



neúmyslně založil český občan. Celková hodnota projektu zalesňování s použitím 

originálních českých technologií, plánovaného do roku 2010, je 19 mil. Kč.  

Česká republika poskytla Chile ve školním roce 2007/2008 jedno vládní stipendium. 

Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem pět studentů, jeden v bakalářském, tři  

v magisterském a jeden v doktorském studijním programu.  

Kulturní vztahy 

Česká republika se v Santiagu de Chile a dalších významných městech již tradičně 

zúčastnila „Festivalu evropského filmu“ pořádaného společně členskými státy EU.  

V jihochilském městě Puerto Natales se uskutečnila výstava fotografií „Poutní místa ČR“  

a vystoupil zde folklorní soubor Vsacan. Největší akcí prezentující Českou republiku v Chile 

byly ve sledovaném období „České dny“ (říjen 2007), které se uskutečnily s finančním 

příspěvkem MZV ČR a zahrnovaly oblast prezentace českých firem, české kultury  

a gastronomie. Česká republika byla představena jako vyspělá evropská země, solidní partner 

pro spolupráci a atraktivní turistická destinace. Prezentace touto formou se setkala 

s mimořádným zájmem chilské veřejnosti. 

JAMAJKA 

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Jamajkou mají poměrně dlouhou tradici  

a jsou založeny na principu přátelství a spolupráce. Zejména se to projevuje v kooperaci při 

vzájemné podpoře kandidatur v mezinárodních organizacích.  V posledních letech roste  

i počet českých turistů navštěvujících Jamajku. Ta je také dlouhodobě největším příjemcem 

rozvojové pomoci  ze strany ČR v zemích  Latinské Ameriky a  Karibské oblasti. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Jamajka zaujímá v obchodní relaci ČR ve vývozu 181. místo a v dovozu 139. místo. 

Obchodní bilance je mírně ve prospěch Jamajky 

Hlavní vývozní komodity ČR: části a díly traktorů a osobních a nákladních 

motorových vozidel, zrcadla, papír a kartony nebělené, textilie, telefonní přístroje, porcelán, 

sklo. 



Hlavní dovozní komodity ČR: rum a destiláty z kvašených produktů cukrové třtiny, 

likéry, ovoce a ořechy, paprika sušená, drcená v prášku, káva s kofeinem, lepidla a plasty. 

Rozvojová spolupráce 

 Od roku 2006 na Jamajce úspěšně probíhá český rozvojový projekt „Těžba a úprava 

průmyslových nerostů na Jamajce a ve vybraných státech CARICOM“, navazující na 

podobný projekt z předchozích let, na jehož základě byla vyhledána nová ložiska vápenců 

a navržena jejich ekologická sanace.  

Byla rovněž nalezena ložiska kvalitního kameniva na štěrk ke stavbě a opravám silnic 

na ostrově. Práce českých odborníků je v zemi vysoce ceněna a měla by najít příslušnou 

odezvu v dodávkách zpracovatelských strojů a zařízení z ČR. 

KANADA 

Kanada představuje významného transatlantického spojence ČR. Bilaterální vztahy 

jsou velmi dobré, přičemž rok 2007 navíc přinesl zásadní průlom v jediné citlivé otázce 

vzájemných vztahů - vízové asymetrii. Konzervativní vláda S. Harpera poté, co nejprve jasně 

definovala svá kritéria pro bezvízový styk v září 2007, přistoupila dne 31.10.2007 ke zrušení 

vízové povinnosti pro občany ČR. Jedná se o nesporný úspěch celé české zahraniční služby, 

která o zrušení vízové povinnosti intenzívně jednala v bilaterální i unijní rovině od roku 2004. 

Dne 1. 10. 2007 vstoupila v platnost Dohoda o usnadňování dočasných pracovních 

pobytů mládeže, která umožňuje studijní a pracovní pobyty občanům obou států, kteří splňují 

určitá kritéria. Po letitém vyjednávání byla dokončena jednání o Dohodě o podpoře a ochraně 

investic, která již byla ratifikována v ČR a nyní se čeká na ratifikaci v Kanadě. Obě země 

zaujaly velmi blízké pozice k řadě multilaterálních otázek, jako jsou např. modality reformy 

OSN, nutnost spolupráce při poskytování transformační pomoci vybraným zemím atd. Prostor 

pro velmi úzkou spolupráci skýtá oboustranný zájem o řešení krize v Afghánistánu 

v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR vyslat do Afghánistánu český provinční rekonstrukční 

tým (PRT). 

Česká republika pokračovala v intenzivní spolupráci i s jednotlivými kanadskými 

provinciemi. Po prezentacích ČR v provinciích Alberta a Manitoba se v roce 2007 ČR 



zaměřila na Nové Skotsko, v jehož hlavním městě Halifaxu se uskutečnila rozsáhlá obchodně-

turistická prezentační akce. V této souvislosti se v Halifaxu zvažuje otevření dalšího, v pořadí 

již čtvrtého honorárního konzulátu ČR v Kanadě. I v lidskoprávní oblasti existuje několik 

společných témat, a to dokonce přímo v Kanadě. ČR podporuje myšlenku vzniku Muzea 

lidských práv v hlavním městě provincie Manitoba Winnipegu. ČR je přitom přesvědčena, že 

právě období boje za lidská práva v komunistických režimech střední a východní Evropy by 

mělo mít v muzeu své nezastupitelné místo, a to nejen jako připomínka časů minulých, ale 

rovněž současnosti. Z iniciativy Velvyslanectví ČR v Ottawě se nyní intenzivně diskutuje 

projekt vybudování památníku obětem komunismu v hlavním městě Ottawě. 

Ve dnech 7. - 9.10. 2007 se uskutečnila soukromá návštěva generální guvernérky 

M. Jean v ČR v rámci účasti na konferenci „Fórum 2000“. Ačkoliv se jednalo o soukromou 

návštěvu, podařilo se s kanadskou stranou vytvořit velmi zajímavý a obsažný program, včetně 

setkání s prezidentem republiky V. Klausem. V průběhu roku 2007 navštívily Kanadu celkem 

tři parlamentní delegace, včetně Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR. K posunutí 

dynamiky bilaterálních styků výrazně přispějí návštěvy českého premiéra v Kanadě  

a následně kanadské generální guvernérky v ČR. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. – 31. 3. 2007 -  návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství  

a dopravu Senátu PČR, vedené místopředsedou Senátu PČR J. Šnebergerem; 

• 27. 5. – 1. 6. 2007 - návštěva delegace Zahraničního výboru PS PČ, vedené předsedou 

J. Hamáčkem; 

• 23. -25. 9. 2007 – návštěva delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící 

v zahraničí, vedené jejím předsedou J. Zoserem. 

 

Návštěvy představitelů Kanady: 

• 7. – 9. 10. 2007 – soukromá návštěva generální guvernérky Kanady M. Jean. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

Velká část objemu českých vývozů do Kanady je uskutečňována prostřednictvím 

nadnárodních společností, investic kanadských firem v ČR a českých majetkových účastí 

v Kanadě. 

Obchodní výměna mezi ČR a Kanadou se v posledních letech příznivě strukturálně 

mění ve prospěch položek s vyšším stupněm zpracování. 

Hlavní vývozní komodity ČR: kolejnice, ploché válcované výrobky z křemíkové 

elektrotechnické oceli, části elektrických strojů točivých, soukolí železničních vozů, 

automatické pračky,armatury, vakuové pumpy, pivo a obráběcí stroje. 

Hlavní dovozní komodity ČR: léky ve spotřebitelském balení, mobilní telefony, 

radiotelegraficé a radiotelefonní přístroje, části a součásti letounů nebo vrtulníků, krmivo pro 

zvířata, měřicí optické přístroje a zařízení, sportovní vybavení, potraviny. 

Kulturní vztahy 

Česká kultura se v roce 2007 prezentovala zejména výtvarným uměním (výstava 

grafika A. Borna v Ottawě v září 2007, výstava V. Havel v proměnách Evropy, výstava 

architekta B. Šípka v říjnu 2007), kinematografií (účast na několika komerčních 

i nekomerčních filmových festivalech) a hudbou (turné dětského sboru Boni Pueri). 

Rozsáhlou expozicí se ČR představila na největším folklorním festivalu „Folklorama“ ve 

Winnipegu. 

Česká republika nadále rozvíjela spolupráci s krajany v Kanadě. Projekty krajanských 

spolků byly podpořeny částkou 875.000 Kč a opravy historických budov částkou 230.000 Kč. 

Zástupci krajanské komunity obsadili čtyři místa v jazykovém kurzu pro krajany v Dobrušce. 

Ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg udělil cenu Gratias agit dirigentu torontské 

filharmonie K. Strattonovi a diplomatu P. Bakewellovi. 



KOLUMBIE 

(Kolumbijská republika) 

Kolumbijská republika je z obchodněpolitického hlediska významným partnerem ČR 

v Latinské Americe. V průběhu roku 2007 se vzájemné obchodní a politické vztahy mezi 

Českou republikou a Kolumbií rozvíjely velmi intenzivně. Během roku 2007 byl projednán 

text tří dohod na ministerské úrovni, jejichž podpis je předpokládán v roce 2008; jedná se  

o  Dohodu o ochraně a podpoře investic“, Dohodu o spolupráci v oblasti životního prostředí 

a Dohodu o spolupráci v energetice a hornictví. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 29. 11. – 2. 12. 2007  - návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí 

H. Bambasové.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

V průběhu roku 2007 se vzájemné obchodní vztahy mezi Českou republikou  

a Kolumbií dále rozvíjely. Celkové umístění Kolumbie ve světové obchodní relaci ČR je na 

85. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní auta a náhradní díly, sušená syrovátka, 

elektronika, kosmetické přípravky, stavební stroje, plastové trubky, stroje a motory 

neelektrické, textilní a kožedělné stroje, průmyslové stroje, pístové motory, hračky  

a sportovní potřeby, krátké zbraně a náboje, dále léčiva, traktory a součásti traktorů, sklo, 

papír, ložiska, železné a ocelové trubky, nářadí, imitace perel, chemikálie, čerpadla, léky, 

sedadla lékařská, hřídele, převody aj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ovoce a ořechy, káva a náhražky, suroviny rostlinného 

původu, cukrovinky, ryby čerstvé živé, zabité, plastické výrobky, osvětlovací technika, tuky, 

papír, ovocné štávy aj. 



Rozvojová spolupráce 

  Koncem roku 2007 byly rozpracovány návrhy na dva rozvojové projekty: na projekt 

s názvem „Založení střediska cévní a kardiovaskulární péče v ústřední vojenské nemocnici 

v Bogotě“ a dále na projekt „Vyslání technické pomoci českých expertů v oblasti energetiky 

pro státní firmu IPSE“.  

Česká republika poskytla Kolumbii šest stipendijních míst ke studiu ve školním roce  

2007/2008 Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 23 studentů, šest bakalářském, pět 

v magisterském a dvanáct v doktorském studijním programu.  

Kulturní vztahy 

 Velvyslanectví ČR v Bogotě uspořádalo následující kulturní akce: „Týden českého 

filmu“ na Národní univerzitě, kytarový koncert P. Víta, přednášky o ČR, výstavy „Krása 

krojů mé země“ a „Franz Kafka“, výstavu fotografií J. Kratochvíla a v rámci festivalu 

evropského filmu „Eurocine“ byl promítán film Fimfárum II. 

 

KOSTARIKA 

(Kostarická republika) 

Kostarika je jedním z důležitých partnerů České republiky v Latinské Americe, a to 

zejména v ekonomické a obchodní oblasti. Vztahy politické jsou dlouhodobě harmonické  

a vycházejí ze společně sdílených hodnot – obrany demokracie a lidských práv a rozvíjení 

volného obchodu se zřetelem na sociální kohezi. Proto se daří česko-kostarické spolupráci na 

multilaterálních fórech. Úspěšně se v roce 2007 rozvíjela také spolupráce v oblasti ochrany 

životního prostředí. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Kostarika udržela v roce 2007 pozici ekonomicky stabilní a investorsky důvěryhodné 

země. Došlo k posílení domácí měny vůči USD. Celkové umístění Kostariky ve světové 

obchodní relaci ČR je na 74. místě a obchodní bilance je tradičně v neprospěch ČR.   



Hlavní vývozní komodity ČR: umělá střeva, trubky z plastů, čepelky do holicích 

strojků, papír, karton a lepenka, profily z železa a oceli za tepla aj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: počítačové komponenty firmy Intel, banány a ananasy 

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byl realizován projekt v Kostarice, Nikaragui a Salvadoru v sektoru 

životního prostředí s cílem predikce přírodních rizik. Alikvotní hodnota projektu v Kostarice 

činila za rok 2007 cca 1,4 mil. Kč; celkový rozpočet projektu na roky 2007-2009 ve 

zmíněných třech zemích dosahuje 17,2 mil. Kč. 

Česká republika poskytla Kostarice ve školním roce tři vládní stipendia. Ke konci roku 

2007 studovalo v ČR celkem deset studentů, čtyři v bakalářském a čest v magisterském 

studijním programu.  

Kulturní vztahy 

V Muzeu dětí proběhla výstava fotografií žen a matek kubánských politických vězňů 

nazvaná „Je to i tvůj problém“, připravená nevládní organizací Člověk v tísni. Kostarického 

festivalu klasické hudby „Credomatic“ se zúčastnilo duo M. Hromek a K. Doležalová. 

V Muzeu Guardií Calderóna proběhla výstava plakátů A. Muchy. V ČR hostoval  kostarický 

smíšený sbor Café Coral. 

 

KUBA 
(Kubánská republika) 

Úroveň vzájemných kontaktů je v současné době nízká. Česká republika se již tradičně 

vyslovuje pro zahájení transformace Kuby v pluralitní společnost s otevřenou tržní 

ekonomikou. Zvláštní pozornost věnuje porušování lidských práv. Svou pozici ČR vyjadřuje 

jak na mezinárodních fórech, tak při bilaterálních jednáních. V březnu 2007 přijela do ČR 

skupina deseti kubánských uprchlíků ze základny Guantánamo. V říjnu 2007 kubánské úřady   

zatkly a vyhostily českého občana. MZV ČR si předvolalo chargé d´ affaires Kuby v Praze, 

aby chování kubánských úřadů vysvětlila; MZV ČR zároveň protestovalo proti tomu, že 



občanu ČR nebylo umožněno spojení se zastupitelským úřadem. Těžištěm bilaterálních 

vztahů zůstává  ekonomická oblast.  

Vzájemné ekonomické vztahy  

Obchodní výměna mezi ČR a Kubou zaznamenala v roce 2007 klesající tendenci ve 

srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Kuby ve světové obchodní relaci ČR je 

na 99. místě, obchodní bilance je ve prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení, průmyslové spotřební zboží, 

potraviny, kovové výrobky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: doutníky a výrobky z tabáku, rum, vinný mošt, ovoce 

a ovocné šťávy. 

Transformační spolupráce 

MZV ČR podpořilo některé projekty zaměřené na demokratizaci a ochranu lidských 

práv na Kubě.  

Kulturní vztahy 

Ze strany Kuby je spolupráce v oblasti kultury vázána na oblast politickou, což 

v důsledku znamená omezené možnosti pro prezentaci české kultury. Zastupitelský úřad ČR 

v Havaně vydává informační bulletin ve španělském jazyce. 

MEXIKO 

(Spojené státy mexické) 

Bilaterální vztahy Mexika a České republiky se těší od oficiálního navázání 

diplomatických vztahů v roce 1922 tradičně výborné úrovni. V roce 2007 si obě země 

připomněly oficiálními akcemi 85. výročí navázání diplomatických vztahů. Mexiko patří mezi 

nejvýznamnější politické a obchodní partnery České republiky v Latinské Americe. Intenzivní 

je tradičně spolupráce kulturní a v posledních letech i školská; rozvíjí se spolupráce v oblasti 

energetiky a ochrany životního prostředí. V roce 2007 se Česká republika snažila posílit své 

postavení v Mexiku v oblasti ekonomické, cestovního ruchu a kulturní. Mexiko podepsalo  



s Evropskou unií Dohodu o politickém a hospodářském přidružení. Tato skutečnost znamená, 

že po vstupu ČR do EU získalo partnerství s Mexikem zcela novou dimenzi, značně 

přesahující dosavadní bilaterální rámec. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 9. - 13. 6. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničí D. Gladiše v rámci 

programu obchodně-propagačního projektu „České dny v Mexiku“; 

• 7. - 15. 10. 2007 – pracovní návštěva delegace Hospodářského výboru Poslanecké 

sněmovny PČR, vedené jeho předsedou O. Vojířem. 

Vzájemné ekonomické vztahy  

Mexiko je tradičním obchodním partnerem ČR v Latinské Americe. Vzájemná 

obchodní bilance má trvale stoupající trend. Posílení bilaterální obchodní relace by měla 

přispět dříve podepsaná dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a  obchodu ČR a Ministerstva 

hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni. Celkové umístění 

Mexika ve světové obchodní relaci ČR je na 45. místě, došlo k nárůstu vývozu i dovoz 

a obchodní bilance je mírně v neprospěch ČR. 

Hlavní vývozní komodity ČR: reaktory, kotle, přístroje a nástroje, el. záznamové 

přístroje zvuku, TV a obrazu, vozidla motorová, traktory, kola a jiná vozidla, sklo a výrobky 

skleněné, výrobky chemické organické. 

Hlavní dovozní komodity ČR: záznamové el. přístroje zvuku, TV a obrazu, reaktory, 

kotle, přístroje a nástroje mechanické, přístroje optické, fotografické, kinematografické  

a lékařské,vozidla motorová, traktory, kola a jiná vozidla, gumy, pryskyřice, šťávy, výtažky 

z rostlin. 

Kulturní vztahy 

V roce 2007 byly v Mexiku realizovány četné kulturní aktivity. Účast českých 

hudebníků, stejně jako tomu bylo v minulých letech, byla opět velmi zřetelná především na 

velkých kulturních festivalech (J. Svěcený, M. Svoboda, M. Gera, manželé Tichotovi). V roce 

2007 se uskutečnil v Tijuaně další ročník projektu „Česká umělecká dílna“, který navazoval 

na předchozí dva běhy z roku 2006 (Mexico City a Oaxaca). Dílna byla doprovázena 



představeními českého loutkového divadla. Do kulturního povědomí mexické veřejnosti vešel 

svým programem samozřejmě i velký obchodně–kulturní propagační projekt „České dny 

v Mexiku“ (český design, móda, umělecké sklo, bižuterie, česká gastronomie atd.). Svou 

účastí přispěla k mimořádnému zviditelnění ČR ve sdělovacích prostředcích také úřadující 

Miss World 2007 T. Kuchařová. Hlavní myšlenkou projektu bylo představení moderní České 

republiky nejen v konceptu obchodním, ale i turistickém a kulturně – historickém. Projekt měl 

v zemi mimořádný ohlas. Pozitivně je třeba hodnotit, že v roce 2007 převzala odpovědnost za 

širší kulturní prezentaci ČR v Mexiku přímo krajanská komunita. Rovněž česká filmová 

tvorba našla v roce 2007 v Mexiku své široké publikum v rámci jednorázových bilaterálních 

projektů i multikulturních akcí evropského rozměru.  

NIKARAGUA 
(Nikaragujská republika) 

Nikaragua patří tradičně mezi významnější partnery České republiky ve Střední 

Americe, nicméně v poslední době úroveň vzájemných kontaktů poklesla. Intenzivní nicméně 

zůstává rozvojová spolupráce a zájem České republiky o Moravskou církev v Nikaragui. 

Vzájemné ekonomické vztahy  

Ve vzájemném obchodu České republiky se zeměmi světa se Nikaragua umístila 

v roce 2007 ve vývozu z ČR na 166. místě a v dovozu do ČR na 151. místě. Nízký celkový 

obrat je ve prospěch Nikaragui.  

Hlavní vývozní komodity ČR: kotle, reaktory, silniční stroje, titan a součásti z něj, 

součásti pro pístové motory, revolvery, pistole, a střelné zbraně, psací potřeby, trubky, hadice 

a příslušenství z plastů, části vysílacích a přijímacích přístrojů, čerpadla, stroje na zpracování 

kůží. 

Hlavní dovozní komodity ČR: etylalkohol, destiláty, doutníky a cigarety. arašídové 

oříšky, káva, pletené a háčkované výrobky, olejnatá semena a plody, koření, síťoviny 

z motouzů, rybářské sítě, keramické sošky a ozdobné předměty. 

  



Rozvojová pomoc 

Koncem června 2007 Česká geologická služba opětovně zahájila v Nikaragui práce na 

projektu rozvojové pomoci nazvaném Prevence geologických rizik, jehož gestorem je MŽP 

ČR, a to na základě nového tříletého projektu na léta 2007 - 2009. Skupina ČGS dva měsíce 

pracovala v okolí města Boaco. 

Česká republika poskytla Moravské církvi v Nikaragui peněžitý dar ve výši  

100 000 Kč  na vybudování pomníku M. Jana Husa a na opravu gymnázia J. A. Komenského. 

Památku upálení M. Jana Husa místní Moravská církev poprvé uctila dnem pracovního klidu 

a nočním průvodem ulicemi města, kterého se zúčastnilo několik tisíc obyvatel města. 

V září navštívila ČR superintendantka Moravské církve v Nikaragui C. Antonio. Byla 

hostem Českobratrské církve evangelické, která jí v souvislosti s pustošivými následky 

hurikánu odevzdala peněžitý dar na opravu poškozených kostelů. 

PANAMA 

(Panamská republika) 

Vzájemné vztahy s Panamou jsou tradičně na dobré úrovni. Velmi dobře se spolupráce 

rozvíjela zejména v oblasti obchodní a hospodářské, kdy zejména vývoz z ČR dosáhl rekordu 

posledních dvaceti let. 

Návštěvy představitelů ČR 

• 4. – 6. 12. 2007 - návštěva náměstkyně ministra zahraničí ČR H. Bambasové  

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Protokol o meziministerských konzultacích mezi ministerstvy zahraničních věcí obou 

zemí, Panama City, 5. 12. 2007. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Obchodní obrat byl v roce 2007 prvně od roku  1993 ve prospěch ČR. Ve vývozu ČR 

figurovala Panama na 73. místě, v dovozu na 76. místě.  Obchodní bilance je ve prospěch ČR.  



Hlavní vývozní komodity ČR: keramika, umělá střeva, porcelán a sklo, trubky 

z plastů, čepelky do holicích strojků, papír, lůžkoviny, svítidla, karton a lepenka, profily 

ze železa a oceli za tepla aj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: banány, vč.plantejnů čerstvé/sušené, vodní melouny, 

ananas čerstvý/sušený, melouny, přístroje vysílací se zařízením přijímacím,  kontejnery aj.  

Rozvojová spolupráce 

Česká republika poskytla Panamě v roce 2007 dvě vysokoškolská stipendia.  

Kulturní vztahy 

V Panama City proběhla v červenci výstava plakátů A. Muchy. 

PERU 

(Peruánská republika) 

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Peruánskou republikou stojí na přátelské 

bezproblémové bázi s důrazem na rozšiřování spolupráce v ekonomické a obchodní oblasti. 

Peru představuje pro české návštěvníky jednu z nejatraktivnějších turistických destinací 

v Jižní Americe. 

Návštěvy představitelů Peru: 

• 4. - 6. 12. 2007 –  oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Peru J. A. Garcíi 

Belaundeho. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Obchodní výměna mezi ČR a Peru zaznamenala v roce 2007 stoupající tendenci ve 

srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Peru ve světové obchodní relaci ČR je na 

95. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.  



Hlavní vývozní komodity ČR: motory a jejich části, chemické a farmaceutické 

výrobky, hadice, trubky, zvukové reproduktory, pletací stroje, ložiska, dráty, zápalky, sklo, 

hračky 

Hlavní dovozní komodity ČR: káva, zinek, cín,  rybí produkty, ořechy, bavlněná příze, 

vlna, textil, ovoce, přírodní barviva  

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Dohoda o spolupráci mezi Parazitologickým ústavem AV ČR a veterinární  

a zootechnickou fakultou peruánské univerzity Cayetano Heredia s platností do roku 

2009; 12. 11. 2007; 

• Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu  

a cestovního ruchu Peru, Praha, 5. 12. 2007; 

• Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany 

Peru o vzájemné spolupráci, Praha, 5. 12. 2007; 

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Peru o hospodářské a průmyslové spolupráci, Praha, 

6. 12. 2007. 

Rozvojová spolupráce 

V Peru byly v roce 2007 realizovány projekty v hodnotě 9 mil. Kč. Jednalo se 

o projekt „Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie“ v sektoru 

zemědělství s čerpáním 3 mil. Kč, dále o projekty v sektoru životního prostředí „Rozvoj 

využití a ochrana podzemních, zvláště termálních a minerálních vod“ v Peru s čerpáním 

3,9 mil. Kč a projekt „Průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí 

řeky Puirake a snížení environmentálních faktorů omezujících rozvoj regionu“ s čerpáním 

2,1 mil. Kč. Celkové rozpočty těchto projektů za období 2006-2010 dosahují objemu 29 mil. 

Kč.  

Česká republika nabízí každoročně Peru vládní stipendia ke studiu na českých 

vysokých školách. Pro akademický rok 2007/2008 bylo peruánským studentům nabídnuto 

sedm stipendií. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR celkem 31 studentů, dvanáct 

v bakalářském, třináct v magisterském a šest v doktorském studijním programu. 



Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo v roce 2007 humanitární pomoc Peru ve 

výši 5 mil. Kč na odstranění následků zemětřesení, které postihlo 15. 8. 2007 jižní část 

peruánského pobřeží. 

Kulturní vztahy 

Rok 2007 byl rokem 85. výročí navázání diplomatických vztahů mezi tehdejším 

Československem a Peru. Pro připomenutí tohoto výročí se uskutečnila řada akcí – výstava 

dokumentů z archivních fondů MZV ČR a MZV Peru, výstava „České stopy na březích 

Amazonky“, koncert české klasické hudby v podání umělců Národní konzervatoře Peru. 

V říjnu 2007 byla vydána mimořádná příloha deníku El Comercio o ČR. V květnu 2007 

hostovalo v Limě Černé divadlo J. Srnce s představením „To nejlepší z černého divadla“; 

v září 2007 vystoupili v Limě Komorní sólisté z Brna. Česká filmová tvorba byla 

prezentována v rámci každoročního „Festivalu evropského filmu“.  

SALVADOR 

(Salvadorská republika) 

Salvador zůstal i v roce 2007 spolehlivým partnerem ČR v Latinské Americe. Usiluje 

o prohloubení politické a ekonomické spolupráce s ČR a EU. 

Návštěvy představitelů Salvadoru 

• 4. - 8. 11. 2007 -  pracovní návštěva viceprezidentky Salvadoru A. V. Escobar. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

V obchodní výměně ČR za rok 2007 figuruje Salvador na 72. místě, v dovozu na 84. 

místě. Obchodní bilance je ve prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z oceli, stroje na zpracování kaučuku a plastů, 

tantal, stroje na plnění lahví, mechanické stroje, obráběcí stroje, výrobky pro přepravu  

a balení zboží, zbraně a pistole, zápalky apod. 

Hlavní dovozní komodity ČR: kondenzátory, polymery, výrobky z oceli a káva. 



Kulturní vztahy 

V Muzeu výtvarných umění v San Salvadoru proběhla v září výstava plakátů  

A. Muchy.  

Rozvojová spolupráce 

Od roku 2003 je v Salvadoru realizován rozvojový projekt „Geologický průzkum 

přírodních rizik v jihovýchodním Salvadoru“, jehož gestory jsou MŽP ČR a Česká geologická 

služba. Celkový rozpočet první fáze projektu, jehož úkolem je vypracovat komplexní studii 

zaměřenou na předpověď přírodních nebezpečí geologického původu, představoval 9 mil. Kč. 

Projekt byl v roce 2006 úspěšně ukončen, nicméně v roce 2007 vláda ČR schválila jeho 

pokračování (společně s Nikaraguou a Kostarikou) na další tři roky s celkovým rozpočtem 

17,2 mil. Kč. 

URUGUAY 

(Uruguayská východní republika) 

Vzájemné česko-uruguayské vztahy jsou tradičně na dobré úrovni, orientované 

zejména na obchodně-ekonomickou spolupráci. Velký význam pro rozvoj vzájemných vztahů 

má skutečnost, že Uruguay je sídlem Mercosuru. V červenci 2007 rozhodlo MZV ČR v rámci 

úsporných opatření o zrušení Velvyslanectví ČR v Montevideu s platností od 30. 6. 2008. 

Výkon diplomatického zastoupení pro Uruguayskou východní republiku bude poté zajišťovat 

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires (Argentina).  

Vzájemné ekonomické vztahy  

Obchodní výměna mezi ČR a Uruguayí zaznamenala v roce 2007 klesající tendenci ve 

srovnání s předcházejícím rokem. Celkové umístění Uruguaye ve světové obchodní relaci ČR 

je na 105. místě a obchodní bilance je v neprospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: automaty na odbavování jízdenek, antibiotika, kožené 

výrobky, kufry, aktovky, brašny, ložiska, přírodní alkaloidy, příslušenství pro kotle, potřeby 

pro sváření a pájení, sklo pro domácnost, části strojů na zpracování dat, brusné kotouče.  



Hlavní dovozní komodity ČR: vlna mykaná a česaná, vlna nemykaná a nečesaná, 

maso hovězí a skopové, střeva, vyčiněné usně, plody citrusové, čerstvé ovoce, med. 

Rozvojová spolupráce 

Jedno nabídnuté stipendium k postgraduálnímu studiu ve školním roce 2006/2007 

nebylo uruguayskou stranou využito. 

Kulturní vztahy 

V březnu se uskutečnil koncert českých písní kytaristy R. Balcara. V červnu proběhly 

u příležitosti 65. výročí vyhlazení Lidic vzpomínkové akty u pomníků lidické tragédie 

v Montevideu a v Canelones. V červenci Velvyslanectví ČR v Montevideu uspořádalo  

v Canelones koncert české hudby. V prosinci v Punta del Este se uskutečnila výstava  kreseb 

F. Kupky.  

USA 
(Spojené státy americké) 

Vztahy ČR s USA jsou nadstandardní, mají spojenecký charakter a jsou založeny na 

společně sdílených hodnotách, na transatlantické vazbě a v neposlední řadě i na těsných 

vztazích mezi USA a EU. Politiky obou zemí mají mnoho společných prvků v oblasti boje 

proti terorismu a při podpoře demokracie a lidských práv.  

Hlavními tématy česko-americké relace byly v roce 2007 debata o umístění 

evropského prvku systému americké protiraketové obrany v ČR a jednání o zařazení ČR do 

programu „Visa Waiver“.  

Protiraketová obrana byla i jedním z hlavních témat dubnové pracovní návštěvy 

ministra zahraničí K. Schwarzenberga ve Washingtonu a rozhovorů prezidenta G. Bushe 

s klíčovými ústavními činiteli při jeho červnové návštěvě Prahy.  

V multilaterálním formátu proběhla na konci dubna 2007 důležitá ministerská jednání 

Severoatlantické rady a Rady NATO - Rusko v Oslu. Těm předcházela expertní zasedání 

v obou formátech, jež potvrdila alianční konsenzus na základních principech postoje 

k protiraketové obraně. Na jaře 2007 rovněž proběhla série slyšení k protiraketové obraně 



v Kongresu USA a byl zahájen proces schvalování obranného rozpočtu, jehož součástí jsou  

i finance na tento projekt.  

Na podzim 2007 se uskutečnila řada návštěv členů Kongresu USA, které se zaměřily 

na vysvětlení postoje Kongresu k rozšíření MD na evropské území, vyjádřily jasnou podporu 

tomuto projektu ze strany obou hlavních politických stran a vyjasnily i některé otázky spojené 

s financováním. Kongresové delegace se sešly s prezidentem V. Klausem, předsedou vlády 

M. Topolánkem, ministrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem, ministryní obrany 

V. Parkanovou a dalšími vysokými představiteli.  

V tematice vízové asymetrie bylo dosaženo značného pokroku. Nové členské státy 

EU, které nejsou součástí amerického programu „Visa Waiver“ (VWP), tzn. nemají s USA 

bezvízový styk, pokračovaly v rámci vyjednávání s americkými partnery ve spolupráci 

v rámci tzv. „Koalice pro vízovou rovnoprávnost“ a v závěru roku jednaly i po bilaterální 

linii. 

Vzhledem k tomu, že ČR koncem roku 2007 podnikla řadu kroků k tomu, aby 

splňovala podmínky pro přijetí do programu Visa Waiver, lze konstatovat, že v roce 2007 se 

ČR významně přiblížila ke stanovému cíli. Tím je dosažení vízové symetrie, což v praxi 

znamená bezvízový styk se Spojenými státy. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 26. – 28. 2. 2007 - ve Washingtonu pobývali předsedové Zahraničního a Evropského 

výboru Poslanecké sněmovny PČR, O. Liška a J. Hamáček, jejichž konzultace byly 

zaměřeny primárně na problematiku participace ČR na evropském prvku protiraketové 

obrany. K jednáním je přijali mj. předseda zahraničního výboru Sněmovny 

reprezentantů T. Lantos, nejvyšší představitel republikánů v zahraničním výboru 

Senátu R. Lugar, senátor J. Sessions a poslanec A. Hastings; 

• 4. - 10. 3. 2007 - pracovní návštěvu USA vykonal prezident V. Klaus, který navštívil 

Texas, Louisianu a Alabamu a návštěvu zakončil jednáním s viceprezidentem USA 

R. Cheneym;  

• 19. - 21. 4. 2007 - svou první pracovní návštěvu USA ve funkci ministra zahraničních 

věcí ČR uskutečnil K. Schwarzenberg. Ve Washingtonu se setkal s ministryní 

zahraničí C. Rice, s ministrem pro vnitřní bezpečnost M. Chertoffem, s ministrem 



obchodu C. Gutierrezem, s poradcem prezidenta pro národní bezpečnost S. Hadleyem, 

se senátorem B. Nelsonem a s kongresmany Mariem a Lincolnem Diaz-Balartovými; 

• 9. - 11. 5. 2007 – USA navštívil místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

M. Bursík, který se v New Yorku zúčastnil 15. zasedání Komise OSN pro udržitelný 

rozvoj;  

• 12. - 15. 6. 2007 - senátor M. Mejstřík ve Washingtonu reprezentoval ČR při 

slavnostním odhalení nového Památníku obětem komunismu, během něhož vystoupil 

jako hlavní řečník prezident G. Bush; 

• 23. - 28. 9. 2007 - USA navštívil prezident V. Klaus. Svou cestu zahájil v New Yorku, 

kde se zúčastnil Konference ke globálnímu oteplování a diskuse ve Valném 

shromáždění OSN; 

• 22. - 24. 9. 2007 – ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg se zúčastnil zasedání 

Valného shromáždění OSN v New Yorku; 

• 18. - 22. 9. 2007 - návštěva delegace Senátu ČR, vedené senátorem J. Zoserem, 

v hlavním městě Nebrasky Lincolnu a v Chicagu (Illinois); 

• 5. - 8. 11. 2007 – uskutečnila se cesta předsedy ČSSD J. Paroubka a předsedy 

poslaneckého klubu ČSSD M. Haška, kteří navštívili Washington na pozvání 

Agentury pro protiraketovou obranu. J. Paroubek se sešel s řadou představitelů 

exekutivy, Kongresu i akademické obce a diskutoval s nimi především problematiku 

protiraketové obrany; 

• 14. - 16. 11. 2007 - Washington navštívil místopředseda vlády A. Vondra. Tématy 

jeho schůzek byly předsednictví ČR v EU, vízová asymetrie a protiraketová obrana. 

Návštěvy představitelů USA: 

• 4. - 5. 6. 2007 - pracovní návštěvu ČR vykonal prezident G. Bush. Prezident G. Bush 

vystoupil v Černínském paláci s projevem na mezinárodní konferenci „Democracy 

and Security: Core Values and Sound Policies“, v němž hovořil o šíření demokracie  

a svobody a odstranění tyranských režimů. Jádrem návštěvy prezidenta G. Bushe byla 

pracovní jednání s prezidentem V. Klausem a předsedou vlády M. Topolánkem. 

Během nich byly diskutovány nejen aktuální otázky vzájemných vztahů (protiraketová 



obrana, vízový režim), ale došlo též k zásadnímu potvrzení přátelských  

a spojeneckých vztahů mezi ČR a USA; 

• srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2007 – o protiraketové obraně a dalších tématech  

jednaly na podzim v Praze početné delegace amerického Kongresu (vedené  

T. Franksem, 27. – 29. 8., E. Tauscherovou, 13. – 15. 9., A. Siresem, bratry Lincolnem  

a Mariem Diaz-Balartovými a J. Inhofem, 2.12.); 

• 23. - 24. 10. 2007 – návštěva ministra obrany USA R. Gatese, který byl přijat 

nejvyššími ústavními činiteli ČR. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 
 

    2005     2006     2007  podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč   96850519   98237860   99968456 obrat 

index oproti min. roku      103,7         101,4      101,8 

 

             2,1           

tis. Kč   48860950   49365349   47733078  vývoz 

index oproti min. roku      125,4          101,0           96,7    

 

             1,9 

tis. Kč   47989569   48872511   52235378  dovoz 

index oproti min. roku        88,1      101,8     106,9    

 

             2,2         

saldo tis. Kč       871381       492838   -4502300  

Zdroj:  ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu) 

 

Vzájemný obchod mezi ČR a USA se od roku 1989 zvýšil téměř dvacetkrát a v roce 

2007 dosáhl obrat dalšího historického maxima ve výši  skoro 5 mld. USD. USA v posledních 

letech opustily první desítku nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR a v roce 2007 

obsadily celkově 14. příčku. Pokračuje trend poklesu významu Spojených států v zahraničním 

obchodu ČR, když stále intenzivněji fungují obchodní vazby ČR v rámci EU. Projevuje se 

však příznivý trend, kdy se na vývozu ČR stále více podílejí výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou. 

 Hlavní vývozní komodity ČR:  výpočetní technika, elektronika, součásti vznětových 

motorů, letecká technika, optická zařízení, letadla a další dopravní prostředky, zdravotnické 

prostředky. 



 Hlavní dovozní komodity ČR: kancelářské stroje a výpočetní technika, civilní letadla  

a součásti letadel, stroje a strojní zařízení, elektrické stroje, zdravotnická technika, léčiva, 

farmaceutické výrobky, telekomunikační zařízení, dopravní technika. 

Kulturní vztahy 

V lednu 2007 prezentovalo české velvyslanectví ve Washingtonu projekt Židovského 

muzea v Praze pod názvem „Zmizelí sousedé“, který popisuje osudy židovských obyvatel za 

druhé světové války očima současných studentů českých a moravských škol. 

Další významnou akcí byla únorová americká premiéra výstavy „It is our problem, 

too“ – výstava fotografií manželek kubánských politických vězňů. Vernisáže výstavy, kterou 

připravila společnost Člověk v tísni spolu s Centrem pro svobodnou Kubu, se zúčastnil bývalý 

prezident ČR V. Havel společně s představiteli kubánského exilu.  

Česká hudba ovládla na několik týdnů nejvýznamnější kulturní scénu v USA - 

Kennedyho centrum. Začátkem dubna zde světoznámý český dirigent J. Bělohlávek řídil 

americký Národní symfonický orchestr na třech výjimečných koncertech z děl A. Dvořáka,  

B. Smetany, L. Janáčka a W. A. Mozarta, poté zde Washingtonská národní opera, opět pod 

taktovkou J. Bělohlávka, uvedla operu L. Janáčka Její Pastorkyňa – Jenůfa. 

Mediálně vděčnou akcí se stal „Den otevřených dveří“ na velvyslanectvích zemí EU, 

který se setkal s nečekanou odezvou; Velvyslanectví ČR navštívilo během několika hodin asi 

1000 osob. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu o historii ČR, fotografie z osvobození Plzně 

americkými vojáky či film J. Boudníka Sugar Cubes and Chocolate. Měli také možnost 

pohovořit s pracovníky velvyslanectví, zástupci CzechTourism a Českého centra v New 

Yorku a ochutnat české pivo a koláče.  

V červnu byly ministrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem uděleny ceny 

Gratias agit 2007 za šíření dobrého jména ČR ve světě. Z USA byli oceněni filantrop  

C. Merrill, režisér M. Forman, zastánkyně uprchlíků a bojovnice za lidská práva  

I. Kirklandová (in memoriam) a Texas Czech Heritage and Cultural Center  v La Grange. 

Na konci září byla za účasti ministra K. Schwarzenberga v Charlotte (Severní 

Karolína) slavnostně odhalena experimentální socha autora D. Černého. Jde o největší českou 

sochu instalovanou v USA; hlava – fontána váží přibližně 13 tun.  



Tradičně naplěněný podzimní program výrazně doplnily dvě akce kulturně-

ekonomického rázu, které Velvyslanectví ČR ve Washingtonu připravilo - módní přehlídka 

prvního „českého“ butiku ve Washingtonu a prodejní výstava tradičních skleněných českých 

vánočních ozdob.  

Češi byli letos poprvé výrazněji zastoupeni i na největším veletrhu vizuálních umění, 

„Art Base Miami Beach 07“. Veletrhu, resp. „satelitních“ veletrhů k němu přidružených se 

zúčastnily jak galerie z Prahy (Hunt Kastner, České centrum fotografie), tak galerie americké, 

které několik českých umělců prezentují. 

VENEZUELA 

(Bolívarovská republika Venezuela) 
Bilaterální vztahy České republiky a Venezuely mají dlouhou tradici a jsou na stabilní 

úrovni. Soustřeďují se zejména na obchodně-ekonomickou relaci; saldo obchodní bilance je 

dlouhodobě aktivní. Česká republika jako členský stát EU přispívá významně ke společné 

politicko-ekonomické a kulturní spolupráci s Venezuelou. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Venezuela zůstala i v roce 2007 jedním z důležitých obchodních partnerů ČR 

v Latinské Americe. Tendencí vlády znovuzvoleného prezidenta H. Cháveze zůstává i nadále 

zvyšovat výdaje na státní investice. Některé vládní zakázky dávají předpoklady pro další 

rozvoj bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů, zejména českého exportu. Celkové 

umístění Venezuely ve světové obchodní relaci ČR je na 101. místě, obchodní bilance je ve 

prospěch ČR.  

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, traktory, kola aj. vozidla, 

turbovrtulové pohony, soustruhy horizontální, dusadla, silniční válce, frézy, ložiska, nářadí, 

pletací stavy, plasty a výrobky z plastů, umělá střeva, přístroje elektrického záznamu  

a reprodukce zvuku a TV obrazu, parabolické antény, transformátory, rozvaděče, kabely, 

přístroje optické, mikroskopy, geodetické přístroje, nápojové sklo a skleněné výrobky 

z olovnatého křišťálu, hračky, hry a sportovní potřeby, svítidla, natíraný papír a karton 

v kotoučích, cigaretový papír, výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku a slídy, dlaždice 

z cementu, vrtule a rotory letadel, tabákový odpad, keramické nádobí kuchyňské a stolní.  



Hlavní dovozní komodity ČR: hliník nelegovaný, tabák homogenizovaný 

rekonstituovaný, banány a plantejny čerstvé a sušené, citrony a limety, čočky brýlové 

z ostatních materiálů ne ze skla, výrobky z kamene, nerostné směsi pro izolace, vrtule, rotory, 

rum aj. destiláty, turbovrtulové pohony do 1100 kV, jednotky zařízení pro automatické 

zpracování dat a chladiče pro motorová vozidla.  

 

Rozvojová spolupráce 

Vláda ČR poskytla v akademickém roce 2007/2008 venezuelským studentům dvě 

místa k vysokoškolskému studiu v České republice. Ke konci roku 2007 studovalo v ČR 

celkem sedm studentů, tři v bakalářském a čtyři v magisterském studijním programu. 

Kulturní vztahy 

V roce 2007 se uskutečnilo několik významných prezentací české kultury ve 

Venezuele. Na hudebním festivalu Centrální venezuelské univerzity vystoupila 

s mimořádným úspěchem jako čestný host pěvkyně M. Kožená s repertoárem českých  

a světových skladatelů. Velký úspěch mělo rovněž několik vystoupení Černého divadla Jiřího 

Srnce. Na festivalu „Atempo“ měl příznivý ohlas pražský sbor Schola Benedicta. S velkým 

zájmem se setkaly filmové projekce českých filmů; šlo o Werichovo Fimfárum na „Dnech 

Frankofonie“ a film Správce statku na festivalu EU „Euroscopio“. Významnou kulturní roli 

plní krajanské sdružení Venezuelsko-české asociace. Taneční soubor Jatelinka, působící při 

krajanském sdružení, uspořádal několik folklorních představení. 

 


