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Prezident České republiky
Leden 2013

9. 1. 2013

Pracovní návštěva prezidenta V. Klause ve Spolkové republice Německo
Prezident republiky Václav Klaus společně s manželkou Livií Klausovou odcestovali
ve středu dne 9. ledna 2013 na pracovní návštěvu Spolkové republiky Německo.
Prezident během ní v Berlíně jednal se svým protějškem, prezidentem Joachimem
Gauckem, se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou a s předsedou Bundestagu
Norbertem Lammertem.

16. 1. 2013

Prezident V. Klaus přijal nové velvyslance
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve středu dne 16. ledna 2013 na
Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci v
České republice:
- J. E. pan Borys Zajčuk, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny, se
sídlem v Praze;
- J. E. pan Moncef Hajeri, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Tuniské
republiky, se sídlem v Praze;
- J. E. pan Paskal Stojčeski, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Makedonské republiky, se sídlem v Praze;
- J. E. pan Juan Ramón Porras de la Guardia, nový mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Panamské republiky, se sídlem v Berlíně.
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18. 1. 2013

Setkání prezidentů České, Slovenské a Polské republiky
Prezident republiky Václav Klaus se ve dnech 18.-19. ledna 2013 v polské Wisle
zúčastnil pracovního setkání s prezidentem Slovenské republiky Ivanem
Gašparovičem a s prezidentem Polské republiky Bronisławem Komorowským.

22. 1. 2013

Prezident V. Klaus vystoupil na konferenci Wiener Kongress com.sult
Prezident republiky Václav Klaus vystoupil v úterý dne 22. ledna 2013 v 11.00 hodin
ve vídeňském House of Industry na ekonomické konferenci Wiener Kongress
com.sult s projevem s názvem Europe has not yet made a necessary change.

22. 1. 2013

Prezident V. Klaus představil svou knihu Evropská integrace bez iluzí v
Curychu
Prezident republiky Václav Klaus představil v úterý dne 22. ledna 2013 v 18.30 hodin
ve švýcarském Curychu svou knihu Evropská integrace bez iluzí, kterou v němčině
vydalo nakladatelství LIT Verlag pod názvem Europa braucht Freiheit – Plädoyer
eines Mitteleuropäers. Přednášku prezidenta spojenou s prezentací knihy pořádala
nadace Avenir Suisse a Efficiency club.

26. 1. 2013

Prezident V. Klaus vedl českou delegaci na summitu EU-CELAC v Santiagu de
Chile
Prezident republiky Václav Klaus vedl ve dnech 26.- 27. ledna 2013 českou delegaci
na summitu EU-CELAC (EU - Community of Latin American and Caribbean States) v
Santiagu de Chile, kde vystoupil s projevem na téma Economic Growth is the Best
Promoter of the Social and Environmental Goals.
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Únor 2013

4. 2. 2013

Prezident V. Klaus přijal předsedu vlády Turecké republiky
Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 4. února 2013 na Pražském
hradě předsedu vlády Turecké republiky Recepa Tayyipa Erdoğana.

5. 2. 2013

Prezident V. Klaus přijal nové velvyslance
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali v úterý dne 5. února 2013 na Pražském
hradě své pověřovací listiny tito noví velvyslanci v České republice:
- J. E. paní Franki Verwey, nová mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Jihoafrické republiky, se sídlem v Praze;
- J. E. pan Silapberdy Nurberdyjev, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Turkmenistánu, se sídlem ve Vídni;
- J. E. pan U Soe Nwe, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky
Myanmarského svazu, se sídlem v Berlíně.

9. 2. 2013

Prezident V. Klaus se ve Schladmingu setkal s prezidentem Rakouské
republiky
Prezident republiky Václav Klaus se v sobotu dne 9. února 2013 v dopoledních
hodinách v rakouském městě Schladming, kde probíhá mistrovství světa v lyžování,
setkal se svým rakouským protějškem Heinzem Fischerem, s nímž hovořil o situaci v
České republice po prezidentských volbách a také o budoucích vzájemných vztazích.
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21. 2. 2013

Prezident V. Klaus se setkal se členy diplomatického sboru
Prezident republiky Václav Klaus se ve čtvrtek dne 21. února 2013 ve 14.00 hodin
setkal se členy diplomatického sboru.

26. 2. 2013

Pracovní návštěva prezidenta V. Klause ve Slovenské republice
Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskuteční ve dnech
26.-27. února 2013 pracovní návštěvu Slovenské republiky.
Během této návštěvy bude prezident jednat se svým slovenským protějškem,
prezidentem Ivanem Gašparovičem, s předsedou vlády Robertem Ficem, s předsedou
Národní rady Pavolem Paškou a s primátorem Bratislavy Milanem Ftáčnikem.
Prezident rovněž na Bratislavském hradě zahájí výstavu „20 rokov na českých a
slovenských námestiach“, navštíví katedrálu sv. Martina a převezme Výroční cenu
2012 na slavnostním zasedání sněmu Združenia podnikateĺov Slovenska.

Březen 2013

6. 3. 2013

Prezident V. Klaus předal Řád Bílého lva prezidentovi Slovenské republiky
Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 6. března 2013 ve 14.00 hodin v
brněnské vile Tugendhat setkal s prezidentem Slovenské republiky Ivanem
Gašparovičem a předal mu nejvyšší státní vyznamenání České republiky Řád Bílého
lva I. třídy. Prezident poté od svého slovenského protějšku převezme nejvyšší
vyznamenání Slovenské republiky Řád bílého dvojkříže I. třídy.

8. 3. 2013

Inaugurace prezidenta republiky Miloše Zemana
Zvolený prezident Miloš Zeman složil v pátek dne 8. března 2013 na společné schůzi
obou komor Parlamentu ČR ve Vladislavském sále Pražského hradu slib prezidenta
republiky.
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10. 3. 2013

Prezident M. Zeman přijal členy diplomatického sboru
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pondělí dne 11. března 2013 členy
diplomatického sboru. V sekci data je plný přepis projevu prezidenta M. Zemana ke
členům diplomatického sboru.

12. 3. 2013

Prezident M. Zeman přijal hraběte a hraběnku z Wessexu
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 12. března 2013 na Pražském
hradě Jejich královské Výsosti prince Edwarda, hraběte z Wessexu, s manželkou
Sophií, hraběnkou z Wessexu.

18. 3. 2013

Prezident M. Zeman podnikl kroky k záchraně Češek unesených v Pákistánu
Prezident republiky Miloš Zeman podnikl v pondělí dne 18. března 2013 kroky,
kterými chce napomoci k nalezení dvou Češek unesených minulý týden v pákistánské
provincii Balúčistán.
V odpoledních hodinách se nejprve sešel s ministrem zahraničních věcí Karlem
Schwarzenbergem. Následně se také dnes sejde prezident republiky s velvyslancem
Pákistánské islámské republiky v ČR Aitzazem Ahmedem. Prezident zároveň odeslal
osobní dopisy rodinám unesených dívek.

19. 3. 2013

Prezident M. Zeman přijal předsedkyni Rady federace Federálního
shromáždění Ruské federace
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 19. března 2013 na Pražském
hradě předsedkyni Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace Valentinu
Ivanovnu Matvijenkovou.
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20. 3. 2013

Prezident M. Zeman přijal Sergeje Kiseleva a Germana Grefa
Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 20. března 2013 na Pražském
hradě velvyslance Ruské federace v ČR Sergeje Kiseleva a předsedu představenstva
Sberbanku Ruska a někdejšího ministra pro hospodářský rozvoj a obchod Ruské
federace Germana Grefa.

20. 3. 2013

Prezident M. Zeman jednal s vládou o zahraniční politice
Premiér spolu se členy vlády dnes seznámil prezidenta republiky s aktuálními
otázkami zahraniční politiky.
Diskuse o aktuální situaci v zahraniční politice se zvláštním ohledem na evropské
otázky byla hlavním tématem zasedání vlády Petra Nečase za účasti prezidenta
republiky Miloše Zemana.
„Bylo to velmi pracovní, korektní jednání. Vláda České republiky i já jako předseda
vlády máme velký zájem na spolupráci s panem prezidentem v oblasti zahraniční
politiky. Zahraniční politika je zásadním způsobem formována v pomyslném
trojúhelníku mezi úřadem vlády, institucí prezidenta republiky a ministerstvem
zahraničí,“ řekl k jednání premiér Petr Nečas.
„Považuji za velmi cenné, že jsme si nikoliv překvapivě potvrdili to, že nadále
klíčovými prioritami české zahraniční a bezpečnostní politiky bude integrace České
republiky v Severoatlantické alianci a Evropské unii, že máme zájem na velmi
kvalitních vztazích se všemi našimi sousedy a samozřejmě na udržení silné
transatlantické vazby. Vnímáme také podobně riziko terorismu a toho, že západní
svět musí proti terorismu vystupovat,“ dodal premiér.
Prezident vládu informoval o svém chystaném podpisu takzvaného eurovalu při
příležitosti návštěvy předsedy Evropské rady José Manuela Barrosa. Druhým
tématem byl boj proti mezinárodnímu terorismu. „Jednání bylo věcné a troufám si
tvrdit i přátelské, a že v jeho průběhu se v podstatě nevyskytly žádné konfliktní body,
což je dobře,“ řekl prezident Miloš Zeman.
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29. 3. 2013

Ředitel zahraničního odboru se setkal s ministrem pro ekonomický rozvoj
Srí Lanky
Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček se
setkal v pátek dne 29. března 2013 s ministrem pro ekonomický rozvoj Srí Lanky
Básilem Rádžapaksou.
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Parlament České republiky
Leden 2013

8. 1. 2013

Konference v Senátu připomněla 20. výročí spolupráce samostatného Česka
a Slovenska
Konference „Češi a Slováci – 20 let spolupráce samostatných států a jejich působení v
EU a NATO“ se konala dnes v sídle Senátu Parlamentu ČR. Akci uspořádal předseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ve spolupráci s předsedou Národní rady
Slovenské republiky Pavlem Paškou. Konference se zúčastnili stávající i bývalí
nejvyšší představitelé obou zemí, odborníci a pamětníci rozdělení společného státu.
„Tato konference nemá a ani nemůže být nostalgickým ohlédnutím za společnou
minulostí. Na tu ostatně můžeme mít – a jistě také máme – částečně odlišné názory.
Já sám patřím k lidem, kterým je rozdělení federace dodnes svým způsobem líto a
pociťuji jako chybu zejména to, že se tehdejší politické elity nezeptaly na názor svých
občanů,“ předeslal ve svém úvodním projevu předseda Senátu Milan Štěch. Upozornil
zároveň, že vztahy obou zemí se po rozdělení společného státu podstatně zlepšily.
„Na rozdělení Československa bude jednou pro historiky zajímavé právě to, že
národy, které se rozešly velmi pokojně, začaly vzápětí intenzivně spolupracovat jak na
bilaterální úrovni, tak i v rámci různých organizací,“ uvedl M. Štěch a vyzdvihl přínos
vzájemné spolupráce zvláště v rámci Evropské unie, Severoatlantické aliance a
Visegrádské skupiny.
Předseda Národní rady Slovenské republiky Pavol Paška zdůraznil, že klidný rozchod
Česka a Slovenska a jejich následná spolupráce jsou příkladné pro celou Evropu.
„Dáváme, kromě naší historie, Evropě jasný a velmi srozumitelný příklad jak se
problémy dají řešit,“ konstatoval a upozornil, že právě pozitivní příklady jsou tím, co
nyní Evropa hledá.
Předseda Národní rady P. Paška se zaměřil také na ideu čechoslovakismu, která byla
existenčně potřebná pro oba státy v roce 1918, ale v průběhu 20. století se její význam
pro obě země měnil. Každopádně se podle něj jedná o součást historie Slovenska a
Česka, a proto by se na tuto ideu a společné bytí obou zemí v jednom státě nemělo
zapomínat nebo se na ně nahlížet jednostranně. „Bude jen na nás, jakým způsobem
budeme schopni předat dalším generacím to, co považujeme za kus našeho
společného bytí tak, aby si i ony uvědomovaly, z čeho vycházejí,“ řekl předseda
slovenské Národní rady.
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Odborníci a pamětníci připomněli některé krizové momenty, které po rozpadu
společného státu ve vzájemných vztazích nastaly. Upozornili zároveň, že intenzivní
rozvoj česko-slovenské spolupráce nastal zvláště po roce 1998.
Na konferenci vystoupili 1. místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Lubomír
Zaorálek, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, eurokomisař Štefan Füle,
předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR Tomáš Grulich,
bývalý předseda slovenské vlády Ján Čarnogurský, bývalý předseda české vlády a
předseda Senátu PČR Petr Pithart, bývalý místopředseda vlády Slovenské republiky
Ľubomír Fogaš, někdejší ministr obrany SR a velvyslanec SR při NATO František
Kašický, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, ředitel Ústavu
mezinárodních vztahů Petr Drulák a odborník na české dějiny Jan Rychlík.
Konference se zúčastnil také někdejší prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster.
Akci moderoval bývalý ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout.

10. 1. 2013

Senátor M. Chládek jednal o oblasti školství s finskou velvyslankyní
Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
Marcel Chládek dnes v Senátu jednal o mezinárodní spolupráci v oblasti školství s
velvyslankyní Finské republiky Päivi Hiltunen-Toivio.
„Jsem přesvědčen o tom, že české školství potřebuje skutečně systémový a
kvalifikovaný rozvoj. Zahájení intenzivnější spolupráce s Finskou republikou, která je
v oblasti vzdělávání světovým lídrem, slibuje výměnu zkušeností a výrazné zlepšení
dosavadního stavu. V nejbližší době proto v Senátu proběhne mezinárodní veřejné
slyšení za účasti českých zástupců a odborníků z Finské republiky z oblasti školství.
Společně budeme hledat cesty, jak aplikovat úspěšné finské vzdělávací postupy do
našeho systému,“ uvedl předseda výboru Marcel Chládek.
Mezinárodní veřejné slyšení, kam plánuje předseda výboru pozvat nejen zástupce
odborné veřejnosti, studentů i pedagogů, ale i odborníky z řad ministerstva školství,
by mělo proběhnout ještě v první polovině letošního roku.

15. 1.2013

Předsedkyně PS přijala ministryni zahraničí Gruzie
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v úterý 15. ledna
2013 ministryni zahraničních věcí Gruzie Maiu Panjikidze.
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17. 1. 2013

Senátor J. Regec přijal čínského velvyslance
Předseda VZOB sen. J. Regec přijal velvyslance Číny J.E. Yu Qingtai.

21. 1. 2013

Místopředseda PS J. Hamáček přijal thajskou delegaci
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijal předsedu Meziparlamentní
skupiny přátel Thajsko – Česká republika Ittirata Chandrasurina s delegací.

23. 1. 2013

Přijetí delegace Zahraničního výboru Národní rady SR v Senátu
Na pozvání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přicestovala v úterý 22.
ledna do Prahy delegace Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky,
vedená předsedou výboru F. Šebejem. Ve středu se uskutečnilo oficiální přijetí
slovenských poslanců předsedou J. Regecem a dalšími členy Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost. Hlavními tématy jednání bylo další směřování Evropské
unie, perspektivy eurozóny, výměna zkušeností z účasti v mezinárodních misích a
možnosti posilování spolupráce v rámci Visegrádského uskupení a podobných
regionálních struktur. Rozhovory se konaly symbolicky dvacet let po vzniku
samostatných států a česká i slovenská strana konstatovala výbornou úroveň
spolupráce v bilaterální i multilaterální rovině.
Delegaci Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky vedenou předsedou
výboru Františkem Šebejem přijala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.
Hlavními tématy jednání bylo další rozšiřování EU, rozvíjení přeshraniční spolupráce
a čerpání evropských fondů. Obě strany se shodly na tom, že důležitá je spolupráce
jak v rámci regionů, tak i spolupráce na úrovni parlamentů obou zemí.

23. 1. 2013

Poslanec D. Vodrážka přijal předsedu zahraničního výboru NR Slovenska
Předseda zahraničního výboru PS David Vodrážka přijal předsedu zahraničního
výboru Národní rady Slovenské republiky Františka Šebeje s delegací.
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24. 1. 2013

Poslanec J. Bauer se zúčastnil PS EU-Středomoří
Předseda výboru pro evropské záležitosti PS Jan Bauer se ve dnech 24. – 26. ledna
zúčastnil v Římě zasedání výboru pro hospodářské a finanční záležitosti, sociální
záležitosti a vzdělávání Parlamentního shromáždění EU – Středomoří.

25. 1.2013

Předsedkyně PS odeslala nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu
cenu míru
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová navrhuje sira Nicholase
Wintona na Nobelovu cenu míru letos již potřetí v řadě.
„Důvodem této opakované žádosti není pouze mé osobní přesvědčení, ale především
vytrvalá iniciativa a neustále se zvyšující počet žádostí studentů z celé České
republiky. Jejich aktivita svědčí o hlubokém zájmu mladé generace o hrdiny i oběti 2.
světové války, o upřímném úsilí dát najevo, že si váží skutečných autentických hrdinů,
nezapomínají na jejich činy a nechají se jimi inspirovat,“ uvádí v průvodním dopise
M. Němcová. Opírá se především o petici na podporu nominace Nicholase Wintona
na Nobelovu cenu míru, kterou organizují studenti Gymnázia Open Gate z Říčan u
Prahy a pod kterou je v tuto chvíli už více než 8 500 podpisů.
Nicholas Winton v roce 1939 zachránil před nacisty 669 židovských dětí z tehdejšího
Československa tím, že zorganizoval jejich odjezd do Anglie a následné umístění do
tamních rodin. O svém činu nemluvil, veřejně známým se stal až koncem
osmdesátých let poté, co jeho žena náhodou při úklidu půdy našla knihu se seznam
dětí. Ve spolupráci s historiky pak bylo zorganizováno setkání „Wintonových dětí“ v
pořadu BBC That’s life, které bylo překvapením i pro samotného Nicholase Wintona.
Miroslava Němcová dlouhodobě zaštiťuje a osobně podporuje šíření odkazu
Nicholase Wintona mimo jiné i prostřednictvím projektu Nickyho rodina do škol,
který navazuje na jeden z dokumentárních filmů Mateje Mináče o Nicholasovi
Wintonovi.

25. 1. 2013

Senátoři se zúčastnili Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
D. Filipiová, E. Richtrová, M. Krejča a P. Lebeda se zúčastní 1. plenárního zasedání
Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve dnech 20.1. - 25. 1. 2013 ve Štrasburku.
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25. 1. 2013

Poslanci se zúčastnili Parlamentního shromáždění Rady Evropy
Poslanci V. Kubata, D. Váhalová, O. Chaloupka, T. Úlehla, K. Konečná, R. Kostřica a
J. Fischerová se ve dnech 20. – 25. ledna zúčastní ve Štrasburku 1. části plenárního
zasedání PS Rady Evropy.

26. 1. 2013

Poslanec R. Vysloužil se zúčastnil v Dublinu setkání předsedů výborů pro
finance
Místopředseda rozpočtového výboru PS Radim Vysloužil se ve dnech 24. – 26. února
zúčastnil v Dublinu setkání předsedů výborů pro finanční záležitosti.

27. 1. 2013

Místopředsedkyně Senátu M. Horská se setkala s předsedou senátu
italského parlamentu
Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská spolu s předsedou Senátu Parlamentu
Italské republiky J.E. panem Renatem Schifanim se zúčastní pietního aktu u
příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti
lidskosti.

29. 1. 2013

Přijetí delegace peruánských poslanců z Callao v Senátu
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec a předseda
Ústavně-právního výboru Miroslav Antl spolu s dalšími senátory přijali delegaci členů
Parlamentní ligy přátelství Peru – Česká republika a prezidenta regionální vlády
provincie Callao Felixe Morena. V úvodu pracovního jednání vystoupil předseda
Senátu Milan Štěch, který zdůraznil význam vztahů mezi Českou republikou,
členskými státy Evropské unie a dynamicky se rozvíjejícími ekonomikami zemí Jižní
Ameriky. Předmětem rozhovorů byly také zcela konkrétní návrhy spolupráce zejména
v oblasti obranného průmyslu, školství a boje s organizovaným zločinem spojeným s
produkcí a šířením drog. Výměna názorů pokračovala i v průběhu slavnostního
oběda, který výbor v Senátu pro peruánskou delegaci uspořádal. Delegaci doprovázela
velvyslankyně Peru v České republice paní María Landaveri i honorární konzul České
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republiky v Peru Raul Alta. O intenzitě parlamentních vztahů mezi Českou republikou
a Peru svědčila i účast předsedy Parlamentní ligy přátel Peru – ČR Enrique Wonga.

29. 1. 2013

Čeští poslanci se zúčastnili jednání výrorů veřejné zprávy a regionálního
rozvoje V4
Členové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (posl. V.Horáček, S. Polčák,
M. Halíková, J. Krupka a J. Krátký) se ve dnech 28. – 29. ledna zúčastnil ve Varšavě
pravidelného jednání výborů pro veřejnou správu a regionální rozvoj parlamentů
zemí Visegrádské skupiny.
29. 1. 2013

Senátor M. Krejča se zúčastnil setkání COSAC
Předseda VEU senátor M. Krejča se zúčastnil setkání předsedů výborů pro evropské
záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC) ve dnech 27.1. - 29. 1. 2013.

29. 1. 2013

Senátoři se zúčastnili konference výborů parlamentů V4
Předseda VUZP I. Bárek, členové VUZP J. Horník a P. Vícha se zúčastnili konference
výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4), pořádané Výborem pro územní
samosprávu a regionální politiku Sejmu Polské republiky a Výborem pro územní
samosprávu a státní správu Senátu Polské republiky ve dnech 28.1. - 29.1.2013.

30. 1. 2013

Senátor J. Regec přijal iráckého velvyslance
Dne 30. 1. 2013 se konalo oficiální přijetí velvyslance Irácké republiky v ČR Husajna
Sáliha Mually předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu
PČR Jozefem Regecem.
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30. 1. 2013

Místopředseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil česko-polského
hospodářského fóra
Místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil III. česko-polského
hospodářského fóra, pořádaného velvyslanectvím Polské republiky.

30. 1. 2013

Senátoři se zúčastnili Evropského parlamentního týdne
Předseda VHZD J. Hajda a členka VEU D. Zvěřinová se zúčastnili 1. ročníku
Evropského parlamentního týdne, týkajícího se evropského semestru pro koordinaci
hospodářských politik na pozvání předsedy Evropského parlamentu M. Schulze ve
dnech 28.1. - 30. 1. 2013.

30. 1. 2013

Poslanci J. Bauer a R. Vysloužil se zúčastnili parlamentního týdne EP
Předseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer a místopředseda rozpočtového
výboru Radim Vysloužil se ve dnech 28. – 30. ledna zúčastnil v Bruselu prvního
ročníku parlamentního týdne o evropském semestru organizovaném EP za účasti
poslanců vnitrostátních parlamentů členských zemí EU a zástupců EP.

Únor 2013

4. 2. 2013

Přijetí předsedy vlády Turecké republiky předsedkyní Poslanecké
sněmovny
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v pondělí 4.
února 2013 předsedu vlády Turecké republiky Recepa Tayyipa Erdoğana s delegací.
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4. 2. 2013

Předseda Senátu M. Štěch jednal s tureckým premiérem R. T. Erdoganem
Předseda Senátu PČR Milan Štěch jednal dnes odpoledne s premiérem Turecké
republiky Recep Tayyip Erdoganem.
Předseda českého Senátu a předseda turecké vlády se shodli na dobré kvalitě
vzájemné spolupráce. „Velmi si ceníme našich dobrých vztahů, a to jak v oblasti
politické, kulturní a ekonomické, tak na mezilidské úrovni. Stále více českých občanů
vyjíždí do Turecka, aby zde poznávali historické i přírodní krásy,“ konstatoval Milan
Štěch.
„Naše vzájemná obchodní bilance činila v roce 2012 i přes všechny negativní překážky
2,5 miliardy amerických dolarů a naším cílem je, aby do roku 2015 dosáhla objemu 5
miliard dolarů,“ uvedl turecký premiér.
Hlavními tématy jednání byly možnosti česko-turecké spolupráce, záměry obou zemí
v oblasti energetiky, vývoj v arabském regionu a situace v Íránu a Sýrii.

5. 2. 2013

Předseda Senátu přijal makedonského velvyslance
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Makedonské republiky v ČR J.E. pana Paskala Stojčeského.

6. 2. 2013

Senátor J. Regec se setkal s náměstkyní ministra zahraničí Polska
Pracovní setkání předsedy VZOB senátora Jozefa Regece s náměstkyní ministra
zahraničních věcí Polské republiky paní Beaty Stelmach proběhlo v prostorách Senátu
6. 2. 2013.

7. 2. 2013

Předseda Senátu M. Štěch přijal ukrajinského velvyslance
Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR Borise
ZAJČUKA předsedou Senátu PČR Milanem ŠTĚCHEM proběhlo v prostorách Senátu
19

dne 7. 2. 2013.
8. 2. 2013

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala irskou velvyslankyni
1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala mimořádnou a
zplnomocněnou velvyslankyni Irska v ČR J.E. paní Alison Kelly.

12. 2. 2013

Předseda Senátu M. Štěch přijal izraelského velvyslance
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Yaakova Levyho.

19. 2. 2013

Senátor M. Krejča přijal španělského velvyslance
Předseda VEU Miroslav Krejča přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Španělska v České republice J.E. pana Pascuala Navarra.

20. 2. 2013

V Poslanecké sněmovně proběhl seminář o událostech na Kavkaze a
Karabachu
Pod záštitou poslance Robina Böhnische se uskutečnil seminář na téma„25. výročí
událostí na Kavkaze, předehra karabašského konfliktu“.

21. 2. 2013

Přijetí místopředsedy vlády Bahrajnského království předsedkyní PS
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijala ve čtvrtek 21. února
2013 místopředsedu vlády Bahrajnského království Šejcha Chálida al Chalífu s
delegací.
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22. 2. 2013

Senátoři se zúčastnili Parlamentního shromáždění OBSE
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H.
Doupovcová, P. Bratský a J. Štětina se zúčastnili pravidelného zimního zasedání
Parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 20.2. - 22. 2. 2013.

22. 2. 2013

Předseda Senátu M. Štěch přijal eurokomisaře Š. Füleho
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setkal se členem Evropské komise pro rozšíření a
politiku sousedství panem Štefanem Fülem.

22. 2. 2013

Předseda Senátu M. Štěch přijal gruzínskou velvyslankyni

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze.

26. 2. 2013

Poslanec R. Vysloužil se zúčastnil setkání předsedů výborů pro finanční
záležitosti
Místopředseda rozpočtového výboru Radim Vysloužil se ve dnech 24. – 26. února
zúčastnil v Dublinu setkání předsedů výborů pro finanční záležitosti.
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26. 2. 2013

Senátoři se zúčastnili Parlamentního shromáždění NATO
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO M.
Škaloud a P. Trpák se zúčastnili pravidelného společného jednání Výboru
Parlamentního shromáždění NATO ve dnech 23.2. -26. 2. 2013 v Bruselu.

26. 2. 2013

Poslanec J. Strnad se zúčastnil konference předsedů finančních výborů v
Dublinu
Místopředseda VHZD J. Strnad se zúčastnil konference předsedů finančních výborů v
rámci irského předsednictví v Radě EU ve dnech 24.2. - 26. 2. 2013 v Dublinu.

27. 2. 2013

Senátor J. Regec přijal iránského chargé d’affaires
Oficiální přijetí chargé d’affaires Íránské islámské republiky G. R. Derikvanda
předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Jozefem
Regecem se konalo 27. 2. 2013 v prostorách Senátu.

Březen 2013

5. 3. 2013

Členové zahraničního výboru PS přijali náměstkyni ministra zahraničí
Kolumbie
Členové zahraničního výboru dnes v prostorách Poslanecké sněmovny jednali s
náměstkyní ministra zahraničních věcí Kolumbie Mónikou Lanzettovou.

22

6. 3. 2013

Návštěva delegace Německo-české parlamentní skupiny Spolkového sněmu
SRN v Poslanecké sněmovně
Poslanci německého Spolkového sněmu Heinz-Peter Haustein, který je předsedou
Německo-české parlamentní skupiny, a Richard Pitterle, místopředseda Německočeské parlamentní skupiny, navštívili spolu se zástupcem německého velvyslance
Ingo von Vossem dne 5. března sněmovní zahraniční výbor. Za českou stranu se
setkání zúčastnili poslanci Lenka Andrýsová, David Šeich, Jan Bauer a předsedkyně
Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Německo Dana Váhalová.
Účastníci diskutovali například o přeshraniční česko-německé spolupráci, se kterou
mají osobní zkušenost jak německý host poslanec H.-P. Haustein, tak předseda
výboru pro evropské záležitosti J. Bauer, kteří se podílejí na aktivitách českoněmeckého regionálního fóra, v jehož rámci se setkávají starostové z příhraničních
oblastí obou států. Poslankyně L. Andrýsová v této souvislosti hovořila o návrhu
spolupráce mezi českou a německou záchrannou službou, které vypracovává české
ministerstvo zdravotnictví.
Poslanci D. Šeich a J. Bauer se v debatě dotkli problematiky životního prostředí a
možných překážek, které může znamenat zvýšená ochrana přírody pro rozvoj
infrastruktury. Poslanec H.-P. Haustein uvedl, že obě strany musejí mít primární
zájem o řešení otázky větrných elektráren, jejichž výstavba probíhá masově na
německé straně hranic, přičemž zasahuje mj. do chráněných krajinných oblastí.
K prohloubení stávajících vztahů obou národů mají přispět nejen zvýšená podpora
výuky němčiny v českých školách, ale také probíhající češtinářské kurzy v německých
vzdělávacích institucích.
V debatě o směřování české zahraniční politiky se poslanci česko-německé
parlamentní skupiny shodli na dalším rozšiřování Evropské unie o státy Balkánu a na
pevné vazbě k evropským a euroatlantickým strukturám.
Výměna názorů pokračovala téhož dne také na výboru pro životní prostředí.
Setkání česko-německé meziparlamentní skupiny pokračovalo 6. března 2013, kdy
hosty z německého Spolkového sněmu přijal místopředseda Poslanecké sněmovny
Jiří Oliva. Z úst německého poslance R. Pitterleho při jednání zazněl významný
podnět uskutečnit setkání českých a německých parlamentních výborů pro životní
prostředí, jejichž náplní by mohl být např. diferencovaný přístup obou stran k řešení
energetické produkce nebo formulování energetické politiky státu. Místopředseda
Sněmovny Jiří Oliva návrh uvítal jako oboustranně přínosný a přislíbil německým
kolegům pokračovat v duchu dosavadní spolupráce.
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10. 3. 2013

Předsedkyně PS předala evropskou cenu Trebbia dceři N. Wintona
Předsedkyně Poslanecké sněmovny předala dne 10. března 2013 v rámci galavečera
Trebbia 2013 Evropskou cenu Trebbia 2013 za přínos k dialogu národních kultur Siru
Nicholasu Wintonovi. Cenu převzala dcera Sira Nicholase Wintona.

12. 3. 2013

Předseda Senátu přijal rumunského ministra zahraničí
Předseda Senátu PČR Milan Štěch jednal dnes ve Valdštejnském paláci s ministrem
zahraničních věcí Rumunska Titusem Corlăţeanem.
Hlavním tématem diskuse byla otázka vstupu Rumunska do Schengenského
prostoru. „Vztahy mezi našimi zeměmi se vyvíjejí pozitivně. Česká republika
podpořila vstup Rumunska do Schengenského prostoru a toto stanovisko i přes
negativní postoje některých západoevropských státu trvá a nic se na něm nemění,“
prohlásil předseda Senátu M. Štěch.
„Moje návštěva v České republice je dalším potvrzením toho, jak dobré politické
vztahy mezi našimi zeměmi panují, což se odráží i v oblasti ekonomické a kulturní,“
konstatoval rumunský ministr zahraničních věcí a vyjádřil poděkování za podporu,
kterou Česká republika projevuje v otázce účasti Rumunska v Schengenském
prostoru.
Dalšími body rozhovoru byla mimo jiné situace v eurozóně a možnosti rozvoje
vzájemných vztahů.
Ministr Corlăţean poukázal na to, že vzájemná obchodní bilance mezi Českém a
Rumunskem zaznamenávala i v době hospodářské krize vzestup. Ujistil zároveň, že
Rumunsko má zájem o navýšení vzájemných investic a hodlá vytvářet stabilní a
vstřícné prostředí pro zahraniční investory.
Jednání se zúčastnili rovněž místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, předseda
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec a předseda Výboru pro
evropské záležitosti Miroslav Krejča.

12. 3. 2013

Předseda Senátu přijal indonéskou delegaci
Předseda Senátu PČR Milan Štěch se setkal se členy Právního výboru Senátu
Indonéské republiky vedeného místopředsedkyní paní Elvianou.
24

12. 3. 2013

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala polskou delegaci
1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková a předseda Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Jan Hajda jednali dnes v prostorách Senátu s
delegací Senátu Polské republiky.

12. 3. 2013

Místopředseda Senátu P. Sobotka přijal arménského velvyslance
Místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijal mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Arménské republiky v České republice J.E. pana
Tigrana Seiraniana.

12. 3. 2013

Poslanec J. Lobkowicz se zúčastnil jednání zástupců evropských výborů
parlamentů zemí EU
Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Lobkowicz se ve dnech
10. – 12. března zúčastnil v Dánsku pracovního jednání zástupců evropských výborů
parlamentů členských zemí EU.

13. 3. 2013

Senátor J. Regec přijal španělského velvyslance
Předseda VZOB Jozef Regec přijal dnes v Kolovratském paláci mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Španělského království Pascuala Navarra Ríose.

14. 3. 2013

Senátor M. Krejča přijal litevského velvyslance
Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Litevské republiky v
České republice Aurimase Taurantase předsedou Výboru pro záležitosti Evropské
unie Senátu PČR Miroslavem Krejčou proběhlo dne 14. 3. 2013 v prostorách Senátu.
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16. 3. 2013

Delegace hospodářského výboru PS navštívila Vietnam
Ve dnech 10. – 16. března navštívila Vietnam delegace hospodářského výboru vedená
místopředsedou Alešem Rádlem. Delegace byla přijata předsedou Národního
shromáždění VSR a jednala s partnerským výborem, dále navštívila Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo plánování a investic, Ministerstvo národní obrany,
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zemědělství a venkovského rozvoje.
18. 3. 2013

Předseda Senátu jednal s předsedkyní ruské Rady federace
Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch jednal dnes v sídle Senátu
s předsedkyní Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace Valentinou I.
Matvijenko, která na základě pozvání předsedy Senátu zavítala do České republiky na
dvoudenní oficiální návštěvu.
„Úzké vztahy mezi našimi zeměmi jsou velmi starého data, patří k těm pozitivním a
věřím, že se budou dále prohlubovat,“ předeslal na začátku slavnostního oběda
předseda Štěch.
„Mezi Ruskem a Českem jsou skutečně dávné vztahy. Máme blízkou kulturu, máme
blízkou mentalitu. Hlavní ovšem je, že mezi našimi národy panuje hluboká úctu a
sympatie,“ potvrdila předsedkyně Matvijenko.
Klíčovými tématy diskuse byly možnosti prohloubení spolupráci obou zemí v oblasti
hospodářství, vědy a výzkumu, školství a kultury a potenciál zvýšení vzájemné
obchodní bilance.
„Prioritou pro Rusko je nyní modernizace ekonomiky a zavádění inovačních prvků.
Domnívám se, že Česká republika jde také tímto směrem, a myslím, že v tomto směru
si můžeme velmi pomoci,“ konstatovala předsedkyně Matvijenko.
Předsedkyně Rady federace dále zdůraznila zájem Ruska na spolupráci v oblasti
jaderné energetiky a na dostavbě jaderné elektrárny Temelín. M. Štěch ubezpečil V. I.
Matvijenko, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny bude probíhat objektivně a
transparentně.
Předsedkyně Rady federace pozvala předsedu Senátu PČR na oficiální návštěvu
Ruské federace.
Jednání se za českou stranu zúčastnili také místopředseda Senátu Přemysl Sobotka,
předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec, předseda
Výboru pro záležitosti EU Miroslav Krejča a místopředseda Výboru pro záležitosti EU
Jaroslav Doubrava.
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Předsedkyně Rady federace V. I. Matvijenko se v České republice setká rovněž s
prezidentem republiky Milošem Zemanem, předsedou vlády Petrem Nečasem a
předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Miroslavou Němcovou.

18. 3. 2013

Přijetí předsedkyně Rady federace Federálního shromáždění Ruské
federace předsedkyní PS
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v pondělí 18.
března 2013 předsedkyni Rady federace federálního shromáždění Ruské federace J.E.
paní Valentinu Matvijenko.
V průběhu jednání se hovořilo zejména o posilování vzájemných obchodních vztahů
mezi Českou republikou a Ruskou federací či získávání stipendijních a studijních
pobytů pro akademické pracovníky a studenty veřejných vysokých škol.

18. 3. 2013

Poslanec J. Bauer se zúčastnil pracovního setkání v Bruselu
Předseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer se ve dnech 19. – 20. března
zúčastnil pracovního setkání v Bruselu na téma „Je přísná regulace vždy správná
regulace? Revize evropské tabákové směrnice jako precedens“.

20. 3. 2013

Přijetí velvyslance Turecké republiky předsedou senátorem J. Regecem
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec přijal
velvyslance Turecka v ČR Cihada Erginaye. Turecký diplomat připomněl nedávnou
návštěvu premiéra Turecké republiky, v jehož početné delegaci byli čtyři ministři
turecké vlády a zastoupení podnikatelských subjektů. Dalším tématem jednání byl
aktuální vývoj situace v Sýrii, zejména s ohledem na skutečnost, že na území
sousedního Turecka se nachází téměř dvě stě tisíc syrských uprchlíků, kterým se
Turecká republika snaží vytvořit co nejvhodnější podmínky. Rozvoj obchodní
spolupráce a zejména turismu je na velmi dobré cestě. Obě strany označily vzájemné
vztahy za bezproblémové, za jediný „zádrhel“ Turecko považuje otázku vízové
povinnosti. Velvyslanec v této souvislosti apeloval na postoj České republiky při
jednání o zjednodušení vízové povinnosti v rámci Evropské unie.
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20. 3. 2013

Senátor T. Jirsa se zúčastnil konference Evropské obranné agentury
Místopředseda VZOB Tomáš Jirsa se zúčastnil v Bruselu výroční konference
Evropské obranné agentury ve dnech 20.3. - 22.3.2013.

20. 3. 2013

Senátoři se zúčastnili zasedání Meziparlamentní unie
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie M. Horská a P.
Guziana se zúčastnili 128. zasedání Meziparlamentní unie ve dnech 20.3. - 29. 3.
2013.

21. 3. 2013

Senátor T. Grulich se zúčastnil setkání českých škol v Itálii
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich a člen SK S.
Juránek se zúčastnili setkání českých škol v Itálii, na pozvání Českého centra v Miláně
ve dnech 21.3. -24. 3. 2013.

22. 3. 2013

Předseda Senátu přijal brazilského velvyslance
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Brazilské federativní republiky v ČR J.E. pana George Monteiro Pratu.

26. 3. 2013

Senátor J. Regec se zúčastnil Meziparlamentní konference v Dublinu
Předseda VZOB Jozef Regec se zúčastnil Meziparlamentní konference pro Společnou
zahraničně-bezpečnostní politiku v rámci předsednictví Irska v Radě EU v Dublinu ve
dnech 23.3. - 26. 3. 2013.
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26. 3. 2013

Poslanec D. Vodrážka se zúčastnil Meziparlamentní konference v Dublinu
Předseda zahraničního výboru David Vodrážka se ve dnech 24. – 26. března zúčastnil
v Dublinu meziparlamentní konference pro Společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku.

28. 3. 2013

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijala velvyslance USA
1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijala v prostorách Senátu
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických v ČR J.E.
pana Normana L. Eisena.

28. 3. 2013

Místopředseda PS J. Hamáček přijal srílanského ministra pro ekonomický
rozvoj
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijal dnes v prostorách
Poslanecké sněmovny srílanského ministra pro ekonomický rozvoj Basila
Rajapakseho s delegací.

29. 3. 2013

Předseda Senátu s dalšími senátory přijal srílanského ministra pro
ekonomický rozvoj
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Gawlasem oficiálně přijali ministra
pro ekonomický rozvoj Srílanské demokratické socialistické republiky pana Basila
Rajapaksu.
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Vláda České republiky
Leden 2013

14. 1. 2013

Vláda projednala integraci cizinců
Vláda projednala integraci cizinců. Materiál konkretizuje záměry integrace a navrhuje
opatření, kterými v průběhu roku 2013 podpoří integraci cizinců v České republice
příslušné rezorty.
Cílovou skupinou integrace jsou legálně pobývající občané třetích zemí tj. mimo země
EU a ve výjimečných případech také občané zemí EU. Záměrem integračních opatření
je docílit oboustranně přínosného soužití nově příchozích i obyvatelstva přijímající
země.
Úkolem společnosti je podle Koncepce integrace cizinců vytvářet podmínky pro plnou
účast na životě společnosti, zajistit rovné zacházení, dbát na prosazování rovných
příležitostí pro ženy a muže, poskytovat ochranu před diskriminací a dalšími
negativními jevy a integraci cizinců napomáhat.
Ze strany cizinců předpokládá integrace vůli zapojit se do společnosti, dodržovat
právní předpisy a znát a respektovat hodnoty přijímající země i EU.
Cílem integrace je dosáhnout nekonfliktního a oboustranně uspokojivého společného
soužití, vzájemného poznání a porozumění mezi cizinci i společností, ve které žijí.
Se záměrem předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci
a sociálnímu vyloučení cizinců, stanovila vláda integrační priority. Ty představují
opatření zacílená do čtyř klíčových oblastí.
Znalost českého jazyka:
zajištění výuky českého jazyka nad rámec běžné výuky ve školách pro žáky cizince,
využití pedagogických asistentů,
vzdělávání učitelů českého jazyka jako cizího jazyka,
podpora nabídky kurzů českého jazyka na úřadech práce,
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rozšíření nabídky kurzů českého jazyka pro dospělé cizince na úroveň požadovanou
pro trvalý pobyt,
podpora alternativních možností výuky, zejména internetových stránek k samostudiu,
e-learningové kurzy.
Ekonomická a sociální soběstačnost:
podpora projektů poradenství a terénní sociální práce (streetwork) a sociálních
pracovníků v této oblasti,
monitorování postavení cizinců v regionech a lokalitách s cílem řešit vznikající
problémy,
sledování efektivity výuky českého jazyka v rámci rekvalifikačních kurzů a realizace
opatření k optimalizaci jejich využívání,
zvyšování informovanosti zaměstnavatelů a cizinců o podmínkách zaměstnávání,
podpora poskytování informací úřady práce.
Orientace cizince ve společnosti – informovanost cizinců:
poskytování poradenství cizincům a informací o zemi původu,
ověření systému přípravy a vzdělávání lektorů a tlumočníků,
zajištění asistence cizincům při vyřizování pobytových náležitostí prostřednictvím
nestátních neziskových organizací,
poskytování kurzů sociokulturní orientace, distribuce informačních publikací,
zveřejňování zpracovaných informačních materiálů na internetových stránkách.
Vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti:
podpora pořádání společných aktivit cizinců a majority,
podpora účasti cizinců na veřejném životě, jejich zapojení do činnosti poradních
orgánů, podpora vlastní iniciativy cizinců,
zapojení žen a dětí cizinců do aktivit rodinných center, informačních seminářů
zaměřených na osvětu žen a hlídáním dětí zajistit účasti žen/rodičů malých dětí,
zaměření se na výzkum postavení cizinců v ČR, bariér integrace a situaci jednotlivých
komunit,
podpora realistické a vyvážené mediální prezentace postavení cizinců v ČR.
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15. 1. 2013

V Berlíně zasedala Česko-německá společná komise pro životní prostředí
Dne 11. ledna 2013 se konalo v Berlíně 12. zasedání Česko-německé společné komise
pro životní prostředí. Jednání vedl za Českou republiku první náměstek ministra
životního prostředí Martin Frélich a za Spolkovou republiku Německo státní
parlamentární tajemnice Katherina Reiche. Zasedání se zúčastnili i představitelé
saského a bavorského Ministerstva pro životní prostředí.
Hlavními tématy zasedání byly energetická politika obou zemí, přeshraniční ochrana
kvality ovzduší a výhledy spolupráce v oblasti odpadového hospodářství.
I přes rozdílné energetické koncepce obou států zástupci delegací zdůraznili přínos
výměny zkušeností v této oblasti. Zástupci Spolkové republiky Německo, která v roce
2020 plánuje čerpat 35 % potřebné energie z obnovitelných zdrojů, vyjádřili zájem o
hlubší bilaterální spolupráci především při rozvoji těchto technologií. Pro Českou
republiku je nadále vysokou prioritou snížení energetické náročnosti v
domácnostech.
Obě delegace ocenily velmi dobrou spolupráci v oblasti ochrany ovzduší, například v
oblasti Krušných hor. Na programu zasedání bylo také vzájemné uznávání emisních
plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, které budou v České republice účinné rok po
jejich vyhlášení obecními vyhláškami, tedy v průběhu roku 2014.

17. 1. 2013

Ministři vnitra zemí EU se setkali v Dublinu
Situace v Sýrii či irský národní den pohřešovaných osob byla témata neformálního
jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Dublinu, které se uskutečnilo ve
čtvrtek 17. ledna 2013.
Setkání se za českou stranu zúčastnil první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška
a Kateřina Flaigová, vrchní ředitelka sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a
koncepce.
Situace v Sýrii představuje v prvé řadě humanitární tragédii, která může mít také
velmi závažné dopady na migrační a azylovou situaci v EU, včetně České republiky. Za
hlavní prioritu považuje Česká republika stabilizaci syrských uprchlíků v místě jejich
aktuálního pobytu a zajištění, že hranice sousedních zemí Sýrie zůstanou otevřené
pro nově příchozí.
V souvislosti se syrskou krizí opětovně podpořili evropští ministři vnitra ustanovení
Komplexního programu v oblasti uprchlictví a rozvoje na Blízkém východě, který v
sobě zahrnuje jak prvky ochrany uprchlíků, tak ekonomické a rozvojové aspekty
uprchlictví. Jeho konkrétní podoba by měla být výsledkem dalších jednání.
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Během zasedání informovalo také Irsko o vyhlášení národního dne pohřešovaných
osob, který bude připadat každý rok na první středu v prosinci. Tuto akci bude
organizovat odbor irské policie pro pohřešované osoby za účasti zástupců rodin, které
někoho pohřešují, a dalších podporujících skupin. Smyslem vyhlášení tohoto dne je
zvýšit povědomí veřejnosti o otevřených případech pohřešování a upozornit na
možnosti pomoci a podpory, které jsou k dispozici.

18. 1. 2013

Jednání Vojenského výboru NATO za účasti zástupců ČR
Ve dnech 16. až 17. ledna 2013 proběhlo v Bruselu zasedání Vojenského výboru NATO
ve formátu náčelníků generálních štábů za účasti náčelníka Generálního štábu
Armády České republiky generálporučíka Petra Pavla. Během těchto dvou dnů bylo
projednáno široké spektrum témat, jako jsou současně vedené operace, vzájemná
spolupráce a pokračující transformace.
Během těchto jednání se k důležitému bodu o misi ISAF v Afghánistánu všichni
zúčastnění shodli na maximální podpoře této mise a zdůraznili úspěšné dosažení cílů
předávání zodpovědnosti za bezpečnost do rukou afghánských bezpečnostních složek.
Zároveň v této souvislosti intenzivně diskutovali o výhledu po roce 2014 se
zaměřením na možnosti výcviku, poradenství a asistence afghánských bezpečnostních
sil.
Samostatnou částí byla jednání mezi NATO a jejími partnery z různých nečlenských
zemí, především pak v rámci iniciativy Středomořského dialogu a vztahů NATORusko, v obou případech zaměřená na rozvoj dobrých vztahů a hledání společného
postoje v otázkách bezpečnosti.
Závěrečným bodem jednání byla otázka transformace s ohledem na probíhající
operace a ekonomické změny, ve kterém předseda Vojenského výboru NATO generál
Knud Bartels vyzdvihl NATO Response Forces jako vynikající platformu pro další
rozvoj, vylepšení doktrín a posunů v transformačním úsilí.

18. 1. 2013

Ministerstvo zemědělství se zúčastnilo potravinářského veletrhu Grüne
Woche v Berlíně
Dnes byl zahájen mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví
Internationale Grüne Woche. Tato akce má velmi dlouhou tradici, letos se koná již 78.
ročník. Česká republika zde má tradičně svou národní expozici. Výstava je určena pro
odborníky, obchodníky i veřejnost a potrvá do 27. ledna. Na veletrhu se setká řada
nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí západní, střední i východní Evropy.
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Ministerstvo zemědělství se pravidelně účastní mezinárodních veletrhů a je na nich
úspěšné. Svědčí o tom například i čestné uznání za vynikající prezentaci České
republiky, které náš úřad dostal vloni na tomto berlínském veletrhu. Za přínosné
považuji, že se na výstavách scházejí podnikatelé z různých zemí, a proto jsou
výbornou příležitostí a místem k navázání obchodních kontaktů,“ řekl ministr Petr
Bendl.
Pod patronací českého Ministerstva zemědělství letos na veletrhu vystavuje
potravinářská a šlechtitelská společnost Chovservis zaměřená na skot, prasata a
uzeniny, firma Ceria specializující se na bílkovinové koncentráty rostlinného původu,
obalovací a chutící směsi, firma Derer Import dovážející české produkty na německý
trh a firma Precimat, která se zabývá ruční výrobou trdelníků. České potravinářství
reprezentují na veletrhu pivovary Holba, Litovel, Zubr, minipivovar Rohan a Plzeňský
prazdroj. Stoprocentní přírodní ovocné šťávy představuje společnost Vitaminátor.
Součástí české expozice je informační a prezentační stánek Ministerstva zemědělství a
velmi navštěvovaná restaurace, ve které mohou návštěvníci ochutnat tradiční národní
speciality a česká piva.

21. 1. 2013

Ministryně A. Hanáková na pracovní cestě v Jižní Koreji
Ve spojitosti s otevřením největší výstavy českého výtvarného umění v historii českojihokorejských vztahů navštívila Korejskou republiku ministryně kultury ČR A.
Hanáková, která výstavu společně se svým jihokorejským partnerem, ministrem
kultury, sportu a turistiky Čche Kwang-sikem slavnostně otevřela. U této příležitosti
uskutečnila pracovní návštěvu, která byla zaměřena na podporu přítomnosti české
kultury v Korejské republice.
Dne 24. ledna proběhla v jihokorejském hlavním městě Soulu největší prezentace
českého moderního umění od navázání česko-jihokorejských diplomatických vztahů
před téměř čtvrtstoletím. Výstava „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl České umění 1905–1943“ ze sbírek Národní galerie v Praze, představuje hlavní směry
a proudy, které utvářely podobu českého moderního umění.
Program ministryně Hanákové v Soulu se také zaměřil na podporu česko-jihokorejské
spolupráce v oblasti kinematografie. Ministryně v této souvislosti bude jednat s
představiteli největších filmových festivalů v zemi a organizací majících spolupráci s
ČR ve filmové oblasti.
Vedle spolupráce v oblasti kinematografii ministryně jednala s korejskými
institucemi, které propagují českou literaturu v Korejské republice, resp. těmi, které
financují vydávání korejské literatury v českých překladech svými dotačními
programy.
Ministryni doprovázel generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, který za
přítomnosti ministryně podepsal dohodou o budoucí spolupráci s korejským
Národním muzeem: v plánu je v roce 2014 uskutečnit v Korejské republice rozsáhlou
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výstavu historického českého skla ze sbírek Národního muzea a UMPRUM.
Ministryně využila příležitosti své cesty do Koreje pro jednání s prezidentem Korea
Foundation, největší jihokorejskou vládní institucí vytvořenou na podporu vývozu
korejské kultury do zahraničí i opačným směrem, poskytující stipendia a řadu dalších
programů, z nichž tradičně těží i ČR. Jednalo se o teprve druhou návštěvu ministra
kultury ČR v Korejské republice od navázání diplomatických styků v roce 1990 - v
roce 2001 navštívil Korejskou republiku ministr kultury Pavel Dostál v doprovodu GŘ
NG Milana Knížáka.
Korejská republika je dnes možná jedním z největších odběratelů české kultury na
světě a dozajista v Asii a jen za poslední tři roky se na jihu Korejského poloostrova
konala více než stovka českých kulturně propagačních akcí od velkých a finančně
náročných po malé. Tradičně „nejoceňovanější“ je česká klasická hudba,
„nejnavštěvovanější“ jsou české muzikály, „nejviditelnější“ pak české výstavy.

21. 1. 2013

Česká republika podpořila Minamatskou úmluvu
V sobotu 19. 1. 2013 byl za podpory České republiky dojednán text nové Minamatské
úmluvy o rtuti. Co přinese? Celosvětové snížení emisí rtuti do ovzduší a dalších složek
životního prostředí, náhradu rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládání s odpady.
Všechny kroky vedou k lepší ochraně zdraví i životního prostředí pro budoucí
generace.
Rtuť se prostřednictvím atmosféry přenáší na velké vzdálenosti a ovlivňuje životní
prostředí a zdraví lidí daleko od zdrojů znečištění. Ročně se jí do ovzduší dostane 2
000 tun kvůli lidské činnosti, zejména spalování uhlí. Tento objem se v budoucnu
sníží. Úmluva zavádí celosvětová pravidla, jak se rtutí zacházet ve všech fázích jejího
životního cyklu – od těžby (jež se v budoucnu zastaví), přes použití ve výrobcích
(např. teploměry a další měřicí přístroje používané v medicíně) a procesech (např.
výroba chlóru rtuťovou metodou), při obchodu až po nakládání s odpady
obsahujícími rtuť.
„Česká republika požadovala, aby úmluva byla praktická a účinná. Text stanovuje
jasné závazky, systém jejich kontroly i pravidla pomoci rozvojovým státům. Čtyřletý
vyjednávací proces, který jsme za našeho předsednictví v Radě EU zahájili, skončil
úspěchem“, říká Karel Bláha, ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických
škod MŽP.
Úmluva nese na základě návrhu japonské vlády název podle města Minamata. Právě
to bylo v 50. letech 20. století svědkem vážné otravy obyvatel rtutí. Znečištěné
odpadní vody z petrochemického závodu se dlouhodobě vypouštěly do moře, došlo ke
kontaminaci ryb methylrtutí, které způsobilo otravy a poškození zdraví řady lidí.
Japonská vláda, která vyjednávací proces významně podporovala, bude hostit v říjnu
2013 ve městě Kumamoto diplomatickou konferenci. Na té bude nová úmluva
otevřena k podpisu.
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Také Česká republika k přípravě nové úmluvy významně přispěla. Za jejího
předsednictví v Radě EU se v únoru 2009 podařilo vyjednat pověření k přípravě
úmluvy a v letech 2011 a 2012 ČR dokonce hostila jednání regionu střední a východní
Evropy.
„V rámci vyjednávacího procesu se podařilo naplnit naše priority. Proto věřím, že
získáme mandát k tomu, aby jménem České republiky byla nová úmluva v říjnu
podepsána“, dodává Klára Wajdová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů MŽP.

22. 1. 2013

Česko-slovenský seminář na téma role měst a obcí při využívání evropských
fondů
Role měst a obcí v budoucích operačních programech byla hlavním tématem
dvoudenního česko-slovenského semináře „Role měst a obcí v programech
Společného strategického rámce v období 2014-2020“, který uspořádalo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR společně s Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního
rozvoje SR.
Odborníci na semináři diskutovali o možnostech, jak co nejlépe začlenit města a obce
do nastavení čerpání programů budoucího období 2014-2020. Toto téma zapadá do
aktuálních debat o příští podobě kohezní politiky, které právě probíhají v České a
Slovenské republice i na úrovni EU.
Prostředky kohezní politiky mají přispívat ke snižování rozdílů mezi regiony a státy v
EU. Jedním z důležitých faktorů pro čerpání evropských fondů v příštích sedmi letech
je tedy zajištění, aby finanční podpora směřovala do nejpotřebnějších území a oblastí.
V rámci tohoto přístupu se klade důraz na význam měst a aglomerací jako center
dlouhodobého růstu i konkurenceschopnosti celé Evropy.
„Naše ministerstvo klade na uplatnění územní a urbánní dimenze velký důraz. Pro
naplňování územní a urbánní dimenze hrají důležitou roli regionální aktéři na
krajské, místní i obecní úrovni,“ uvedl ve svém vystoupení první náměstek ministra
pro místní rozvoj Daniel Braun.
Účastníci semináře se shodli, že smyslem uplatnění územní dimenze je, aby programy
nebyly koncipovány pouze s plošným zaměřením, ale aby naopak reflektovaly
specifické územní problémy, potřeby a regionální rozdíly. Shodli se i na nutnosti
strategického přístupu k rozvoji území, který vychází z vizí, a dokáže aplikovat
efektivní nástroje k jejich dosažení.
Semináře se vedle zástupců obou ministerstev zúčastnil také místopředseda
Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, předseda delegace ČR ve Výboru regionů
Petr Osvald a zástupci měst, obcí a krajů, spolu s představiteli sdružení i expertů z
akademické sféry. Seminář se uskutečnil v historických prostorách sálu sv. Jakuba v
klášteru minoritů v Praze.
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25. 1. 2013

Ministři životního prostředí Česka a Polska jednali o spolupráci
Situace v oblasti ochrany životního prostředí v příhraničních oblastech České a Polské
republiky je obdobná. Podíl znečišťujících látek i jejich zdrojů je přibližně stejný, v
obou státech vedou v podílu znečištění ovzduší domácnosti. Zásadní cestou pro řešení
kvality ovzduší je proto společný přístup k čerpání evropských finančních prostředků
v nadcházejícím plánovacím období let 2014 – 2020. V Ostravě se na tom včera
shodli ministři životního prostředí obou států Tomáš Chalupa a Marcin Korolec.
Veřejnost v Polsku se stále více začíná zajímat o stav kvality ovzduší a jeho zdravotní
dopady. Podle polského ministra Marcina Korolce tedy není prostor pro vzájemné
obviňování, na zlepšování ovzduší je třeba začít spolupracovat. Poláci během
posledního kalendářního roku přijali řadu legislativních opatření, jež by měla
současnému stavu ovzduší na obou stranách hranice výraznou měrou přispět.
Podle českého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy je výsledkem včerejšího
celodenního jednání v Ostravě vytvoření tří společných expertních komisí, ve kterých
by měli být paritně zastoupeni zástupci obou státních správ, regionů a samospráv a
odborníků. „První tým se bude zabývat vzájemnými projekty a jejich koordinací při
rozdělování prostředků z EU. Druhý tým bude pracovat na tzv. best practices v oblasti
zavádění nízkoemisních zón,“ upřesnil Chalupa. Třetí pracovní skupina by podle něj
pak měla řešit problematiku vytápění domácností a zejména otázku účinných a
právně ukotvených kontrol nezákonného spalování.
Ministři obou zemí se včera v Ostravě zároveň dohodli na vzájemné přeshraniční
výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení pro velké průmyslové
podniky, které jsou zastoupeny jak v Moravskoslezském kraji, tak ve Slezském
vojvodství. „Smyslem ochrany ovzduší není likvidace průmyslu v této historicky
průmyslové oblasti, ale provozovat jej v souladu s požadavky na ochranu životního
prostředí, a to včetně ochrany ovzduší,“ dodal v této souvislosti ministr Tomáš
Chalupa.

28. 1. 2013

Náměstkyně ministra zemědělství jednala v Bruselu o reformě společné
zemědělské politiky EU
Plán projednávání reformy Společné zemědělské politiky za irského předsednictví,
reformní balíček ke Společné rybářské politice a informace o směrnici týkající se
dobrých životních podmínek prasat a jejím dodržování v členských státech. To byla
hlavní témata dnešního zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU v Bruselu.
Co se týče reformy Společné zemědělské politiky, stále ještě existuje řada otevřených
tematických okruhů vyžadujících detailní diskusi. V tomto kontextu je zásadní co
možná nejdříve dosáhnout dohody o příštím Víceletém finančním rámci EU (2014 –
37

2020), který bude předmětem diskuse hlav států a předsedů vlád počátkem února.
„Na dohodu o Víceletém finančním rámci je bezprostředně navázáno schvalování
reformního balíčku k budoucí podobě SZP a rovněž předložení legislativních návrhů
upravujících přechodné období pro rok 2014. Právě otázka nastavení parametrů
přechodného období bude teď velmi důležitá, neboť zpoždění v projednávání
reformní legislativy k SZP je evidentní,“ řekla náměstkyně ministra zemědělství pro
společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.
Návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) zohledňuje
představy ČR o posílení konkurenceschopnosti akvakultury a její další rozvoj, který je
šetrný k životnímu prostředí. Cílem nejen České republiky je zdůraznit význam
budoucí úlohy akvakultury jako celku a zajistit její dostatečné financování, a to
minimálně na úrovni předešlého programového období. „Očekáváme, že v novém
Fondu bude pro sladkovodní akvakulturu ponechán větší prostor, než v současném
období. Podpora sladkovodního rybářství je z pohledu ČR důležitá ve vazbě na
udržení zaměstnanosti a regionálního rozvoje i jako alternativa pro řešení problémů
spojených s ubývajícími zásobami ryb v mořích,“ uvedla náměstkyně Jaroslava Beneš
Špalková.
Nový komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku Tonio Borg informoval ministry o
dodržování požadavků směrnice o skupinovém ustájení prasnic. Znovu zdůraznil, že
je důležité, aby všechny členské státy přijaly veškerá nezbytná opatření k naplňování
směrnice a nedocházelo tak k narušování hospodářské soutěže. Plnění požadavků
bude v následujícím období předmětem cílených kontrol ze strany dozorových orgánů
i kontrolních orgánů Evropské komise. Všechny aktivní chovy v ČR k 1. 1. 2013 tyto
požadavky splnily.

28. 1. 2013

Podnikatelská delegace v čele s ministrem M. Kubou se představila v
jihovýchodní Asii
Jednáními v Thajsku a Myanmaru ukončila delegace českých podnikatelů vedená
ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou cestu za novými partnery v
jihovýchodní Asii.
Podnikatelská delegace v čele s ministrem Kubou se úspěšně představila v
jihovýchodní Asii.
Ministr Kuba přicestoval do Thajska jako první ministr průmyslu a obchodu ČR po
téměř 20 letech. Učinil tak v souladu s požadavky podnikatelů, kteří žádají, aby je stát
podpořil zejména v prioritních zemích a zemích zájmu v rámci exportní strategie ČR,
kam Thajsko patří.
"Každoročně v Thajsku tráví dovolenou desetitisíce českých občanů. Teď jde o to
poznat tuto zemi lépe ekonomicky a využít, že jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů
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v rámci ASEANu s komplementárním charakterem ekonomiky vůči té naší," řekl
Kuba, jenž se v Bangkoku setkal s řadou klíčových ministrů tamní vlády.
Místopředsedu vlády a ministra financí Kittirat na Ranonga Kuba ujistil, že v EU
existují země, které nečelí dluhové krizi a mají zdravé bankovní systémy. Zároveň ho
informoval, že právě složitosti spojené s vývojem v eurozóně nutí české firmy k
diversifikaci hospodářských partnerů. Od thajského vicepremiéra slyšel, že i pro jeho
zemí je fiskální konsolidace klíčovou, přičemž rozvojové priority vlády se zaměřují na
budování infrastruktury a opatření umožňující čelit zničujícím účinkům povodní, jaké
Thajsko postihly v roce 2011.
"Pan vicepremiér zmínil, že zakázky v těchto oblastech dosáhnou v následujících
letech až 80 miliard dolarů. Jde přitom o oblasti, v nichž mají české firmy vynikající
kompetenci. Bylo by dobré, kdyby alespoň část těchto zakázek připadla na ně, ať už v
roli hlavních dodavatelů či subdodavatelů," zdůraznil Kuba.
Při jednání s ministrem obchodu Boonsong Teriyapirem se ministři shodli, že při
implementaci nově sjednané mezivládní dohody o hospodářské spolupráci se budou
zaměřovat na konkrétní projekty spolupráce českých a thajských firem. K tomu Kuba
uvedl, že dohoda významně doplní nový smluvní rámec na úrovni vztahů Brusel a
Bangkok, a zdůraznil, že ČR má zájem, aby po Singapuru byla dohoda o volném
obchodu co nejdříve sjednána také s Thajskem.
Za thajskou stranu podepsal novou dohodu spolu s Kubou místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí Surapong Tovichakchaikul. "Dohoda je významným
milníkem na cestě k dalšímu rozvoji našich obchodních a ekonomických vztahů.
Častějším kontaktem na vládní úrovni v rámci smíšeného výboru se nám jistě podaří
naplnit společně sdílený záměr zvýšit obchod a investice," prohlásil ministr, jehož
těší, že první zasedání výboru se na základě jeho pozvání vicepremiérovi uskuteční už
ve druhém pololetí letošního roku. "České firmy mají zájem na spolupráci s thajskými
partnery, přičemž velký prostor vidím zejména v energetice, životním prostředí,
strojírenství, infrastruktuře a obranném a bezpečnostním průmyslu," doplnil. Tento
zájem byl stvrzen memorandem o spolupráci podnikatelských reprezentací, které za
Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal jeho prezident Jaroslav Hanák.
"Věříme v mnohem užší spolupráci s ČR a tento dokument tomu má napomoci,"
zdůraznil thajský protějšek, z jehož vyjádření vyplynul zájem o ještě intensivnější
kontakty občanů obou zemí a další rozvoj cestovního ruchu. Oba ministři jsou také
přesvědčeni, že hospodářským vztahům a vzájemnému potkávání by napomohlo
přímé letecké spojení mezi oběma zeměmi.
Kuba jednal v Bangkoku rovněž o obchodních možnostech ve vojensko-průmyslové
oblasti. S ministrem obrany Sukampol Suwannathatem si vyměnil názory na to, jak
spolupracovat v oblastech dříve dodaných letadel, modernizace letišť, dodávek
bojových vozidel či vzdělávání v rámci českých školicích středisek.
"Pro nás je Thajsko zajímavé hned z hlediska několika možných projektů. Máme
zájem například o modernizaci jeho komunikační techniky. To, že nám bylo
umožněno setkat se přímo se zástupci tamní vlády, je pro nás nesmírně cenné,"
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poznamenal Jan Köhler ze společnosti T — CZ dodávající radiolokační a
radiokomunikační systémy.
Na potřebu zvýšit dosavadní obchodní výměnu ČR a Thajska a přivést do Asie více
českých firem, kterým by se tak otevřely obrovské trhy, poukázal Kuba v rámci
úvodního vystoupení na česko-thajském podnikatelském fóru. V prezentaci jej doplnil
prezident SPD: "Česko je otevřenou a průmyslově vyspělou zemí, které se může stát
Thajsku silným obchodním partnerem, a to zejména při dodávkách strojů, zařízení,
zemědělské a zdravotnické techniky, chemikálií či technologií pro potravinářství a
armádu."
Nabitý program v Thajsku zakončila delegace jednáními s prezidentem společnosti
Italien—Thai Development Company Premchai Karnasutou, jednoho z největších
thajských developerů a stavebních firem. Předmětem setkání byly možnosti zapojení
českých firem do budování zvláštní ekonomické zóny v myanmarském Dawei. Jedná
se o společný thajsko-myanmarský projekt, který má usnadnit Thajsku přístup ke
strategickým surovinám prostřednictvím nového přístavu. Zajímavostí je, že české
firmy byly prvními z řad evropských společností, které byly přizvány k účasti na
tomto projektu.
Výsledek jednání nejen v Thajsku, ale i dalších dvou státech jihovýchodní Asie, pak
výrazně pozitivně ovlivnilo podle členů mise to, že je vedl přímo zástupce české vlády.
"Jestliže jede v čele delegace ministr průmyslu a obchodu, to hraje v těchto zemích
velikou roli. Zejména s ohledem na to, že mají firmy příležitost setkat se přímo se
zástupci zdejších vlád a zjistit více o konkrétních chystaných projektech či o jejich
potřebách. Velmi bych proto ocenil přímo jednání ministra na této cestě, protože se i
na základě této mise bude pravděpodobně realizovat stavba elektrárny ve Vietnamu
za deset miliard korun, na které se budeme s dalšími partnery podílet," uvedl Milan
Šimáček, náměstek generálního ředitele EGAP.
Závěr týdenní pracovní cesty zavedl delegaci ministra Martiny Kuby do Naypyitaw,
hlavního Myanmaru, dříve Barmy, dnes země, která se dostala z politické izolace a
prochází procesem hlubokých politických, sociálních a ekonomických reforem.
"Touto návštěvou jsme chtěli nejen podpořit mírový proces a proces usmíření v této
zemi, nýbrž se i blíže seznámit s hospodářskými prioritami myanmarské vlády a jak
by se na jejich realizaci mohly zapojit české firmy," uvedl Kuba a doplnil, že návštěvou
se ČR snaží navázat na to nejlepší z tradice vzájemných vztahů.
V minulosti totiž české firmy dodaly do Myanmaru sedm celků (pivovar, cukrovar,
koželužnu, elektrárnu a závody na výrobu traktorů, čerpadel a pneumatik), z nichž
některé jsou stále v provozu. Myanmarští představitelé tuto dřívější spolupráci velmi
dobře vnímají a mají upřímný zájem na jejím pokračování na nových základech.
Jednou z nejperspektivnějších oblastí spolupráce v Myanmaru jsou pro ČR projekty
geologického mapování, ložiskového průzkumu a celkově příprava ložisek nerostných
surovin k využití. Čeští geologové mají stále celosvětové renomé, je tedy na co
navazovat. Další oblasti možné spolupráce jsou dodávky energetických zařízení a
spolupráce při zvyšování přístupu obyvatelstva k elektřině.
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O tom, jak by konkrétní spolupráce mohla vypadat, jednal Kuba s ministry financí,
obchodu, energetiky (ropa a plyn), elektrické energie, průmyslu, národního plánování
a ekonomického rozvoje. Z uskutečněných výměn vyplynulo, že myanmarská vláda
nemá zájem pouze o projekty zahraniční rozvojové spolupráce, nýbrž že chce vytvořit
prostředí, které bude dostatečně atraktivní pro zahraniční investory a povede k
rozvoji soukromého sektoru.
Dokladem je velmi liberální investiční zákon, který vstoupil v platnost před dvěma
měsíci, a také záměry v oblasti privatizace státních firem (jen v rezortu průmyslu to
bude sto podniků). V souvislosti s těmito dvěma, avšak také dalšími oblastmi česká
strana nabídla své zkušenosti z transformace a rozvoje plně hodnotné tržní
ekonomiky, jež je připravena předat prostřednictvím školení myanmarských
specialistů v ČR či vysláním českých odborníků do vzdálené země.
"Pozice naší země byla na začátku 90. let díky všeobecně známým skutečnostem
přece jen odlišná. Přesto můžeme být Myanmaru v mnohém nápomocni," sdělil
Kuba, který myanmarským představitelům tlumočil zájem české strany o projekty,
které umožní Myanmaru využít obrovské nerostné bohatství, podílet se na rozvoji
energetiky, modernizovat zemědělství a budovat nové průmyslové závody.
Ministra Kubu potěšilo, že ČR patří k prvním evropským zemím, jež se vypravily do
Myanmaru s takto početnou podnikatelskou skupinou. "Upřímně řečeno se ne vždy
stává, že dokážeme tak rychle reagovat na dění v některých zemích a podpořit
pozitivní změny v nich prostřednictvím hospodářské spolupráce s českými firmami,"
zmínil s tím, že toto ekonomické propojení na podnikové úrovni bude vláda
povzbuzovat prostřednictvím nově zřizovaného zastupitelského úřadu v Myanmaru,
sjednáním nového smluvního rámce hospodářské spolupráce, státem podpořeným
financováním a pojištěním vývozu a také bezcelním dovozem do EU v rámci jejího
všeobecného systému celních preferencí.
"Cesta ministra průmyslu a obchodu doprovázená delegací Svazu průmyslu a dopravy
ČR, jež navázala na již dříve uskutečněnou návštěvu ministra zahraničních věcí, to je
model, který bychom i nadále uvítali. Hovoříme o zemích, v nichž hraje značný vliv
osobní kontakt a vazby, a kde takovým způsobem mohou vládní představitelé otevřít
dveře podnikatelům k novým zakázkám," popsal velvyslanec ČR v Myanmaru se
sídlem v Bangkoku Vítězslav Grepl.
V Myanmaru zavítala delegace také do města Yangonu (dříve Rangún), obchodního a
průmyslového centra země. Zde se v rámci fóra pořádaného Myanmarskou federací
obchodních a průmyslových komor potkaly české firmy s jejich myanmarskými
protějšky a diskutovaly konkrétní možnosti obchodních kontaktů. "Myslím, že pro
nás pro všechny bylo příjemným překvapením, jak hojně bylo fórum navštíveno z
hostitelské strany a jak velký zájem projevovaly myanmarské podniky o kontakt s
českými partnery", zmínil ministr Kuba, který setkání podnikatelů zahájil.
"V Myanmaru jsme ani nečekali, že se sejdeme se zástupci tolika ministerstev, kde
jsme konzultovali zajímavá témata, která mohou být perspektivní. Na
podnikatelském jednání jsme se navíc dohodli s jednou soukromou firmou na jednom
zajímavém projektu, který se týká dopravní obslužnosti," uvedl Karel Pospíšil, ředitel
Centra dopravního výzkumu, ústavu zkoumajícího všechny aspekty dopravy.
41

Celkově pak výsledky jednání z pracovní cesty po jihovýchodní Asii jednoznačně
potvrdily správné nastavení priorit exportní strategie a orientace na země s
potenciálem pro nové příležitosti pro české firmy.
"Teritorium jihovýchodní Asie je pro nás velmi zajímavé. Jedná se o země s
nerozvinutou infrastrukturou a my vyrábíme stroje pro jejich budování a celkově
stavebnictví. Vietnam a Myanmar především nemá postaveny silnice a železnice proto
se o ně zajímáme. V těchto zemích, kde stát plánuje a financuje takovou výstavbu, je
proto důležité, že v čele delegace stojí ministr," zhodnotil týdenní podnikatelskou
misi Martin Trousil, marketingový ředitel DSP Přerov.
Situaci shrnul ministr Kuba, který byl s průběhem a výsledky cesty velmi spokojen:
"Region jihovýchodní Asie, společenství zemí ASEAN čítající přibližně 600 miliónů
spotřebitelů, jehož jsou Vietnam, Thajsko a Myanmar, je přesně oním prostorem, v
němž mohou české firmy úspěšně působit. Máme zde nejen slušnou tradici, nýbrž i
pozitivní vnímání dnešního postavení ČR ve světové ekonomice. Dovolím si přitom
upozornit, že velkou perspektivu zde vidím pro menší a střední firmy, které svou
pružností a šikovnosti mohou velmi dobře komunikovat s rychle se rozvíjejícími
potřebami trhů navštívených zemí."

28. 1. 2013

ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za celkem 5 programů přeshraniční
spolupráce (s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Rakouskem, se
Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem Sasko). K 31. prosinci 2012 bylo
u všech těchto programů splněno klíčové pravidlo n+3. Došlo tedy k proplacení
finančních prostředků, které byly určeny pro rok 2009 a které bylo nutno vyčerpat do
konce roku 2012. Ve statistikách zveřejněných Evropskou komisí figurují mezi třemi
nejúspěšnějšími programy dva z České republiky. Česko-polský program se umístil na
2. místě a česko-bavorský program na 3. místě. U obou přesahuje objem
certifikovaných (tj. reálně obdržených) výdajů od Evropské komise hodnotu 60 % z
celkové alokace (při započtení zálohových plateb se dokonce přibližují hranici 70 % z
celkové alokace). Tu je přitom možné čerpat až do 31. prosince 2015. Oba programy
navíc s více než ročním předstihem splnily příslušné pravidlo rovněž pro letošní rok.
Úspěšné jsou také zbývající tři programy. Pestrost aktivit realizovaných v oblasti
přeshraniční spolupráce pak nejlépe dokumentují vzorové projekty podpořené v
jednotlivých programech:

42

29. 1. 2013

Náměstek ministra obrany přijal velvyslankyni Indonésie
V úterý 29. ledna 2013 se náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael
Hrbata setkal s velvyslankyní Indonésie v České republice Emerií W. A. Siregar.
Cílem setkání bylo představit nového přidělence obrany Indonésie plukovníka
Samsula Rizala, který sídlí v Berlíně. Následná diskuse byla vedena o aktuální
mezinárodní politicko-bezpečnostní situaci a vojenské spolupráci obou zemí.
„I přes velkou geografickou vzdálenost jsou vztahy našich zemí dlouhodobě
bezproblémové,“ ocenil bilaterální spolupráci náměstek Hrbata a zdůraznil zájem
české strany na rozvoji spolupráce i v budoucnosti.
Vyzdvihl také pozitivní roli Indonésie v oblasti jihovýchodní Asie, zvláště pak její
přínos při řešení protipirátských operací. V regionu Indonésie se totiž nachází jedna z
nejvýznamnějších oblastí z hlediska mezinárodní námořní dopravy – Malacký průliv,
který je jednou z nejživějších dopravních tepen světa. Ročně ho využívá téměř sto tisíc
lodí. Je využíván především ze strany Japonska, Číny, Koreje a Indie. Z podstaty věci
se tedy Indonésie velmi aktivně angažuje v protipirátském boji a zajištění bezpečnosti
tamních námořních tras.
V závěru jednání Michael Hrbata vyjádřil zájem na ratifikaci Dohody v oblasti obrany,
která byla podepsaná v roce 2007.

31. 1. 2013

Odchod českého Provinčního rekonstrukčního týmu z provincie Lógar
Postupné omezování činnosti rekonstrukčních týmů souvisí s procesem předávání
zodpovědnosti za bezpečnost a správu provincií do rukou afghánské vlády a lze jej
zaznamenat v téměř všech provinciích, kde jednotlivé národní PRT působí.
Česká republika počítá s úplným ukončením činnosti vlastního PRT na konci ledna
2013. Za 5 let své existence PRT realizoval přesně 138 rekonstrukčních a rozvojových
projektů a 107 projektů rychlého dopadu.
Civilní tým se v průběhu téměř pětiletého působení skládal až z 12 stavebních
inženýrů, odborníků na zemědělství, bezpečnost či média. Celkem se v PRT vystřídalo
39 expertů. V současnosti civilní část tvoří čtyři členové (vedoucí, projektový
manažer, zemědělská poradkyně a stavební inženýr). PRT Lógar je od počátku
součástí mise NATO ISAF (International Security Assistance Force).
Hlavním cílem působení civilní části a celého PRT byla podpora oficiální provinční
vlády, podpora bezpečnosti a příspěvek k rekonstrukci země. Přitom civilní část PRT
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byla především zodpovědná za realizaci rekonstrukčních a rozvojových projektů v
těchto oblastech:
1. podpora provinční vlády (bezpečnost, vládní infrastruktura a podpora dobrého
vládnutí),
2. podpora ekonomického rozvoje (zemědělství a vodní hospodářství),
3. podpora nezávislých médií (zejména provinční rozhlasové stanice).
Zcela jistě nejvýznamnějším projektem českého PRT nejen v rámci podpory
ekonomického rozvoje, ale v rámci rozvoje provincie Lógar vůbec, je Střední
zemědělská a mechanická škola v Pol-e Alam. Tento velice komplexní a rozsáhlý
projekt, zahrnující kromě samotné školy i ubytovny, dílny, laboratoře i demonstrační
farmu, byl zahájen již v roce 2009 a dnes můžeme říci, že byl nejen úspěšně
zakončen, ale že je doslova výkladní skříní české přítomnosti v provincii Lógar.

31. 1. 2013

Náměstek ministra obrany jednal s představiteli Peru
Náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata včera na ministerstvu
obrany přijal peruánskou delegaci. Tři lidé, kteří se zasadili o návrat historického
tanku LTP-38 československé výroby zpět na českou půdu, pak převzali vyznamenání
– Záslužný kříž ministra obrany.
Vloni v létě získal Vojenský historický ústav do svých sbírek cenný exponát – tank
LTP-38 československé výroby z třicátých let 20. století, který byl těsně před
vypuknutím druhé světové války vyvezen do Peru. Aby se po více než sedmi desítkách
let mohl vrátil zpět do ČR se významně zasadili tito tři lidé: Věra Zemanová, bývalá
velvyslankyně ČR v Peru, Raúl Alta Torre del Aguila, honorární konzul ČR v Peru a
Felix Manuel Moreno Caballero, prezident regionální vlády v peruánském Callao. Ti
všichni byli ve středu 30. ledna 2013 vyznamenáni Záslužným křížem ministra
obrany České republiky III. stupně, který jim na hruď připnul náměstek ministra
obrany pro personalistiku Michael Hrbata. Za českou stranu oceněným pogratuloval
a jednání se účastnil i generálmajor Bohuslav Dvořák, zástupce náčelníka
Generálního štábu – náčelník štábu.
Peruánská delegace vedená Danielem Morou Zevallosem, bývalým ministrem obrany
země, pak s českou stranou hovořila zejména o spolupráci v oblasti obranného
průmyslu. Peru má stejně jako česká armáda výzbroj sovětského původu, kterou ČR
úspěšně modernizovala. O opravu morálně i technicky zastaralých tanků T-72 a
vrtulníků platformy Mi mají zájem i v této jihoamerické zemi. V tomto ohledu se
nabízí dvě varianty – vytvořit opravárenské centrum na bázi „joint venture“ přímo v
Peru buď s účastí státního podniku LOM Praha, nebo soukromých subjektů. Peru má
zájem o přenos českých technologií a know-how: Vzhledem ke skutečnosti, že
vrtulníky Mi vlastní i řada dalších jihoamerických armád, nabízí se zde možnost
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poskytovat opravárenské služby tohoto druhu i jiným zemím v regionu. Podobný
model spolupráce by se mohl uplatnit i při vytvoření společného opravárenského
centra na opravy a modernizaci vojenské pozemní techniky (tanky T-72 a vozidla
BVP), do kterého by se zapojily české soukromé společnosti.

Únor 2013

4. 2. 2013

Premiér P. Nečas jednal s tureckým premiérem
Rozvoj česko-tureckého obchodu a investic byl hlavním tématem setkání premiéra
Petra Nečase s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
Turecký předseda vlády přicestoval na dvoudenní návštěvu ČR. Během jednání ve
Strakově akademii mluvili předsedové vlád o rostoucí vzájemné hospodářské
spolupráci. „Za posledních deset let se obchodní obrat zvýšil více než sedminásobně.
Nicméně jsme konstatovali, že se s tímto nemůžeme a nemáme spokojit, protože je tu
obrovský potenciál pro další rozvoj,“ řekl premiér Petr Nečas.
Turecko je jednou z dvanácti zemí, které byly zařazeny jako prioritní země do vládou
schválené Exportní strategie ČR pro období 2012 - 2020. „Věřím, že Česká a Turecká
republika by měly během několika let navýšit obrat minimálně na úroveň pěti miliard
dolarů,“ řekl turecký premiér s tím, že vzájemná obchodní výměna je dnes poloviční,
než by mohla být.
Spolu s premiérem Erdoğanem přicestovali turecký ministr pro evropské záležitosti
Egemen Bağış, ministr energetiky Taner Yildiz, ministr hospodářství Zafer Çağlayan a
ministr zdravotnictví Mehmet Müezzinoğlu.
Turecko se svým silným domácím trhem s téměř 75 miliony spotřebiteli představuje
velkou výzvu a příležitost pro české exportéry a dodavatele. Perspektivní oblasti
hospodářské spolupráce a konkrétní kroky, které mají přispět k jejímu rozvoji, jsou
vytyčeny v protokolu z 5. zasedání Česko-turecké smíšené hospodářské komise, které
se v Praze v rámci návštěvy uskutečnilo. Protokol podepsali ministr průmyslu a
obchodu ČR Martin Kuba a ministr hospodářství Turecka Zafer Çağlayan.
Premiér Petr Nečas se svým protějškem hovořil také o možnostech posílení obranné a
bezpečnostní spolupráce mezi oběma zeměmi. ČR i Turecko jsou v rámci NATO
vedoucími zeměmi mnohonárodních projektů, které se zaměřují na výcvik leteckého
personálu. Úspěšně také kooperují v oblasti boje proti organizovanému zločinu.
Významným tématem rozhovorů byly vztahy Turecka s Evropskou unií. Turecko
zahájilo s EU v roce 2005 přístupová jednání. „Nadále zastáváme postoj, že Turecko
by po splnění přístupových kritérií mělo mít možnost stát se plnoprávným členem
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Evropské unie,“ řekl premiér Petr Nečas. Turecko označil za významného partnera
EU a ocenil konstruktivní roli, kterou hraje v regionu Blízkého východu.
Na závěr jednání podepsali předsedové vlád společné prohlášení, ve kterém vyjádřili
zájem posílit česko-turecké kulturní vztahy spoluprací v oblasti kulturních center.
Turecká vláda plánuje otevřít v Praze turecké kulturní centrum Yunus Emre. Velmi
intenzivní kontakty existují mezi oběma zeměmi také na úrovni vysokých škol.
Součástí doprovodu premiéra Erdoğana byla i podnikatelská delegace, ve které
přicestovalo více jak sto představitelů předních tureckých podniků a průmyslových a
exportních svazů. Na podnikatelském fóru, v rámci kterého se setkali se svými
českými protějšky a potencionálními partnery, vystoupili i oba předsedové vlád.
Spolupráce mezi českými a tureckými firmami se rozvíjí především v sektoru
energetiky. Čeští výrobci se v minulosti podíleli na vybudování turecké energetické
infrastruktury. V dnešní době dodávají např. technologie pro projekty stavby
tepelných elektráren Yunus Emre a Yotes a mohli by se v budoucnu zapojit do
modernizace dalších energetických zařízení. Velký potenciál pro spolupráci skýtají
také ambiciózní plány Turecka na rozvoj jaderné energetiky, ale i sektor
obnovitelných zdrojů energie.

4. 2. 2013

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se setkal se zástupci turecké
vlády a podnikateli
Setkání s představiteli turecké vlády se uskutečnilo rok po návštěvě ministra Kuby v
rámci české státní prezidentské návštěvy Turecka v únoru 2012, které se zúčastnilo
přes 60 zástupců tuzemských firem.
Setkání s představiteli turecké vlády se uskutečnilo rok po návštěvě ministra Kuby v
rámci české státní prezidentské návštěvy Turecka v únoru 2012, které se zúčastnilo
přes 60 zástupců tuzemských firem.
Důležitým závěrem letošní návštěvy je sjednání Protokolu z 5. zasedání Česko—
turecké smíšené hospodářské komise, který český ministr podepsal spolu s tureckým
ministrem hospodářství Caglayanem. Dokument obsahuje konkrétní možnosti
prohloubení vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti rozvoje obchodu,
investic, průmyslových projektů a spolupráce na třetích trzích.
"Turecko je pro ČR strategická země, která zažívá v současnosti velký rozvoj
ekonomiky. Čeští podnikatelé tam mohou usilovat o velmi lukrativní zakázky zejména
v oblasti energetiky. Rozvíjející se Turecko, usilující o vstup do EU, tak představuje
velký potenciál pro české firmy," zdůraznil Kuba.
Český ministr průmyslu a obchodu zároveň podtrh skutečnost, že je Turecko pro
Česko nejvýznamnějším hospodářským partnerem v regionu východního Středomoří
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a jeho význam z pohledu českých firem je zvýrazněn v nové Exportní strategii ČR,
kam Turecko zařadily mezi 12 prioritních zemí pro rozvoj obchodu.
Podporu hospodářské výměny ČR a Turecka má navíc posílit činnost obchodních misí
českého Ministerstva průmyslu a obchodu v Turecku. Kromě stávající kanceláře MPO
v Istanbulu vznikne ještě mise v Ankaře.
Jednání s tureckými partnery bylo také vhodnou příležitostí pro zhodnocení
bilaterální obchodní výměny,
která od roku 2000 zaznamenala jedenáctinásobný růst. Lze očekávat, že za rok 2012
se hodnota česko — tureckého obchodu přiblíží úrovni tří miliard dolarů. Tato
dynamika vztahů řadí Turecko mezi dvacítku nejvýznamnějším obchodních partnerů
ČR.

5. 2. 2013

Česko-slovenské jednání o společných projektech ve vyzbrojování
V Brně na půdě Univerzity obrany se v úterý 5. února uskutečnilo jednání pracovní
skupiny zástupců ministerstev obrany České republiky a Slovenské republiky k
otázkám bilaterální vojenské spolupráce v oblasti vyzbrojování.
V loňském roce byly na základě rozhodnutí ministrů obrany obou zemí vytvořeny
společné pracovní skupiny pro oblasti obranného plánování, vzdělávání,
vyzbrojování, logistiky, operací a cvičení a ochrany vzdušného prostoru. Konkrétním
úkolem těchto skupin je identifikovat a iniciovat projekty vedoucí k posílení vojenské
spolupráce a sdílení zdrojů a kapacit ozbrojených sil obou států.
V pracovní skupině pro oblast vyzbrojování působí za českou stranu zástupci
Národního úřadu pro vyzbrojování MO a Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce
MO a za slovenskou představitelé Sekce vyzbrojování MO a Vzdušných sil OS SR.
Hlavní náplní prvního setkání této pracovní skupiny bylo nastínění možných
společných projektů v oblasti vyzbrojování. „Nejvíce nadějnou se jeví spolupráce při
vytváření společného radiolokačního pole s následným nákupem nové radiolokační
techniky,“ uvedl Antonín Zlínský z Národního úřadu pro vyzbrojování MO. Obě
armády by pak společně pořídily a následně sdílely mobilní radiolokátory
protivzdušné obrany typu MADR a letištní radiolokátory. Společná akvizice by oběma
armádám uspořila nemalé finanční prostředky.
Dále byly projednávány projekty společného nákupu obrněných vozidel, modernizace
bojových vozidel pěchoty, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kurzů a vzdělávání v
problematice vyzbrojování.
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6. 2. 2013

Vláda souhlasila s výcvikem malijské armády
Vládní kabinet odsouhlasil působení příslušníků Armády ČR ve výcvikové misi EU v
Mali. „Česká republika je připravena se aktivně podílet na stabilizaci situace v Mali
vysláním kontingentu až 50 vojáků. Jejich úkolem bude po dobu 15 měsíců
poskytovat potřebný výcvik příslušníkům maliských ozbrojených sil,“ řekl premiér
Petr Nečas. Vyslání českých vojáků, kteří by měli cvičit vybrané jednotky ozbrojených
sil Mali, ještě podléhá souhlasu Parlamentu ČR.
„Naši vojáci mají s pomocí při výcviku ozbrojených sil jiných států bohaté zkušenosti.
V minulosti to opakovaně prokázali na Balkáně a v Iráku, v současné době se
významně podílejí na výcviku příslušníků afghánských bezpečnostních složek,“ dodal
první náměstek ministerstva obrany Vlastimil Picek.
Délka trvání mise EUTM Mali byla předběžně stanovena na 15 měsíců, členové mise
se nebudou účastnit bojových akcí.
V počáteční etapě je Česká republika připravena vyslat od dubna 2013 do Mali tým 30
osob pro výcvik vybrané mechanizované jednotky tamních ozbrojených sil. V
závislosti na vývoji situace a požadavcích velitele EUTM Mali bude rezort obrany
připraven poskytnout dalších 20 osob, například jako instruktory pro výcvik
speciálních sil nebo jednotek určených k likvidaci improvizovaných výbušných
zařízení.
Náklady na vyslání českých vojáků do Mali budou hrazeny z rozpočtové kapitoly
Ministerstva obrany. Na 15 měsíců, tj. do poloviny roku 2014, jsou odhadovány na
220 milionů korun.

8. 2. 2013

Vláda uspěla při vyjednávání o rozpočtu EU
Výsledkem jednání Evropské rady je nový víceletý finanční rámec, jenž splňuje
většinu požadavků České republiky.
Komplikované vyjednávání v Bruselu skončilo pro ČR příznivě. „Výsledek jednání
považujeme za úspěch,“ zdůraznil premiér na tiskovém brífinku 8. února. Vláda
usilovala o to, aby unijní rozpočet podporoval konkurenceschopnost, byl moderní a
také férový ke všem členským státům.
Dohodnutý rozpočet obsahuje oproti minulosti snížené výdaje, což ale znamená, že se
sníží i český příspěvek do společné kasy. „Jeden rok z těch sedmi let budeme jakoby
zadarmo v EU,“ přiblížil záležitost premiér.
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Podařilo se omezit škrty v kapitole kohezní politiky a škrty v oblasti zemědělství jsou
naopak vyšší, což byla také jedna z českých priorit. Navýšení prostředků na kohezní
politiku znamená pro ČR příjem více jak 20 miliard euro. U kohezních projektů navíc
ČR pomohla prosadit uznatelnost daně z přidané hodnoty. Pro čerpání z kohezních
fondů zároveň získáme větší časový prostor (tzv. pravidlo N+3).
V oblasti zemědělství připadne ČR 5,4 miliardy euro na přímé platby a 1,9 miliard na
rozvoj venkova. Vláda současně uspěla s požadavkem dobrovolnosti případného
zastropování přímých plateb pro velké národní farmy.
Celkově se ČR stala silnějším čistým příjemcem unijních peněz, neboť se zvětšil rozdíl
mezi našimi příspěvky a příjmy. Podle premiéra jde o „jeden z největších nárůstů
mezi členskými státy EU“. Dostali jsme se tak na 4. místo v národní alokaci na hlavu.
Jediný problém rozpočtu představuje pro ČR stále relativně podfinancovaná kapitola
konkurenceschopnosti, vědy a výzkumu. Zde by se podle vlády šetřit nemělo.
Hlavní odpovědnost teď ale leží na národní úrovni. „Největší nedostatky nemáme v
tom celkovém objemu, ale v tom, abychom efektivně a transparentně dokázali
používat tyto prostředky u nás doma,“ apeloval premiér Petr Nečas.

8. 2. 2013

Náměstek ministra financí se zúčastnil zasedání Rady ministrů financí a
hospodářství v Bruselu
Českou delegaci vedl náměstek ministra Tomáš Zídek. Před samotným zasedáním
únorové Rady ECOFIN byla ministrům podána informace z předcházejícího jednání
euroskupiny a proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU
a zemí eurozóny. V rámci snídaně proběhla rovněž krátká neformální výměna názorů
ministrů k doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF) ke stabilitě
finančního sektoru v EU.
Jednání Rady ECOFIN měla na agendě následující body:
Předsednictví na úvod seznámilo ministry s aktuálním stavem projednávání
jednotného mechanismu bankovního dohledu (SSM), návrhu směrnice a nařízení ke
kapitálovým požadavkům u bank (CRD IV / CRR), návrhu nařízení o obchodování
zasvěcených osob a manipulaci s trhem (MAR) a návrhu směrnice o trzích finančních
nástrojů (MiFID).
Dále se ministři zabývali návrhem na přijetí doporučení Rady Evropskému
parlamentu ve věci udělení absolutoria (tj. řádného využití finančních prostředků)
Komisi za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2011 a návrhem na schválení závěrů
Rady k přijetí hlavních rozpočtových směrů pro rozpočet EU v roce 2014. Rozpočtové
zásady pro unijní rozpočet na následující rok stanovuje Rada pravidelně na počátku
každé rozpočtové procedury.
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Ministři se věnovali i přípravě společné pozice EU pro jednání setkání ministrů
financí a guvernérů centrálních bank zemí G-20, které proběhne 15. a 16. února v
Moskvě. Návrh společné pozice pokrývá následující témata: světová ekonomika,
Rámec pro růst G20, financování investic, reforma finančních trhů, reforma
mezinárodní finanční architektury, energetika, suroviny a financování klimatických
politik.
Pokud jde o Evropský semestr, ministři se zabývali návrhem závěrů Rady k Roční
analýze růstu (Annual Growth Survey – AGS) a Zprávě k mechanismu včasného
varování (Alert Mechanism Report – AMR). Komise v AGS navrhuje pět priorit
(pokračování v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro
růst; obnova běžných úvěrových podmínek pro hospodářství; podpora růstu a
konkurenceschopnosti pro dnešek i budoucnost, řešení nezaměstnanosti a sociálních
dopadů krize; modernizace veřejné správy), které by měly být přednostně realizovány
na národní i evropské úrovni. V AMR Komise hodnotí možné makroekonomické
nerovnováhy v jednotlivých členských státech EU v celkem 11 sledovaných oblastech
(tzv. scoreboard) a stanovuje země, u nichž následně provede hloubkový přezkum.
Závěry Rady ECOFIN k oběma dokumentům představují příspěvek ministrů financí k
březnové Evropské radě. Ta posléze přijme obecné pokyny pro členské státy k
přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních
programů reforem, které mají členské státy za povinnost předložit nejpozději do
konce dubna.
Posledním bodem na programu jednání Rady ECOFIN byl návrh na přijetí závěrů
Rady ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2012. Zpráva souhrnně analyzuje udržitelnost
veřejných financí v EU s ohledem na dopady finanční, ekonomické a fiskální krize a
zahrnuje implikace stárnutí obyvatelstva v členských státech.

11. 2. 2013

Ministr M. Kuba jednal se švédskou ministryní obchodu o prohloubení
hospodářské spolupráce
Ministr Kuba jednal se švédskou ministryní obchodu o prohloubení hospodářské
spolupráce. Oba představitelé vlád se shodli na společných postojích k některým
tématům evropské integrace.
Oba představitelé vlád se shodli na společných postojích k některým tématům
evropské integrace. Její plány musejí být realistické a vycházet z možností již tak
přetížených rozpočtů členských států. "Silná Evropa musí vycházet ze silných
ekonomik svých členských států," řekl český ministr.
"Česko a Švédsko mají velmi dobré vztahy, jak bilaterálně, tak v rámci EU. Český trh
je stále důležitější pro švédské firmy a moje návštěva Prahy je proto v souladu s
důležitostí, jakou švédská vláda regionu střední Evropy přisuzuje," konstatovala
ministryně Björling.
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Pracovní schůzka se dále soustředila na oblast vzájemné hospodářské spolupráce a
možnosti jejího dalšího rozvoje. "Švédsko má a mělo s Českou republikou i v
minulosti dobré vztahy a má zájem o rozvoj všech forem spolupráce," prohlásil Kuba
s tím, že Česko má se Švédskem velmi blízké postoje v politické i ekonomické oblasti,
stejně jako v řadě evropských otázek, včetně vzájemné podpory na půdě EU,
například v agendě konkurenceschopnosti a dotvoření jednotného trhu, který by měl
podpořit evropský růst.
Kuba zároveň ocenil i dynamicky se vyvíjející hospodářské vztahy se Švédskem,
jejichž motorem je vzájemný obchod. "Švédsko je naším největším severským
obchodním partnerem a je nám vzorem v řadě oblastí. Například z hlediska
konkurenceschopnosti je Švédsko celosvětově 4. pozici a z hlediska podílu výdajů na
vědu, výzkum a vývoj v poměru k HDP se dlouhodobě umisťuje na druhé příčce,"
upozornil.
Přes velmi dobré výsledky obchodní bilance představuje Švédsko pro ČR řadu dosud
nevyužitých obchodních příležitostí. Oba ministři se shodli, že se české firmy mají
šanci uplatnit jako subdodavatelé, zejména ve strojírenství, automobilovém průmysl,
ale také energetice či infrastruktuře.

13. 2. 2013

Náměstek ministra obrany V. Picek informoval ministry obrany EU o
českém příspěvku pro výcvikovou misi v Mali
Ve dnech 12. až 13. února 2013 se v irském Dublinu uskutečnilo neformální zasedání
ministrů obrany EU. Českou delegaci vedl první náměstek ministra obrany Vlastimil
Picek.
Hlavním tématem dvoudenních rozhovorů byla výcviková mise EU v Mali (EUTM
Mali). Další bloky zasedání byly věnovány společné evropské bezpečnostní a obranné
politice, protipirátské operaci v Somálsku nebo spolupráci EU a OSN.
Vlastimil Picek informoval ve svém vystoupení o připravenosti ČR vyslat do EUTM
Mali do 50 příslušníků Armády České republiky. Takový mandát schválila vláda ve
středu 6. února 2013, nyní musí vyslání ještě odsouhlasit obě komory Parlamentu.
Na základě upřesněných požadavků EU je ČR připravena vyslat od dubna letošního
roku četu příslušníků Armády ČR k ochraně velitelství mise EUTM Mali v Bamaku.
Ve druhé rotaci by se měli do výcviku místních ozbrojených sil zapojit i čeští vojenští
instruktoři.
"Naše nabídka reflektuje jednání s představiteli EU a Francie, která je vedoucí zemí
výcvikové mise v Mali. Ochrana hlavního velitelství je pro české vojáky prestižní úkol.
Nic se nemění na tom, ze mise EUTM Mali je misi výcvikovou a její příslušníci, tedy
ani naši vojáci, se nebudou aktivně účastnit bojových akcí," uvedl po jednání
Vlastimil Picek.
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"Ochrana velitelství v Bamaku je nezbytnou součástí mise. Děkuji České republice, že
vyslyšela naši žádost a je připravena plnit tento úkol," uvedl ve svém příspěvku velitel
EUTM generál François Lecointre. Za vstřícný přístup ČR poděkoval ve svém
vystoupeni i Alan Shatter, ministr obrany Irska, které nyní předsedá EU.
Upřesnění mandátu v intencích závěrů z ministeriády v Dublinu projedná ještě dnes
na svém zasedání vláda ČR.

13. 2. 2013

ČR podporuje dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými
státy
Česká republika vítá zprávu, že byla na nejvyšší úrovni oficiálně deklarována
oboustranná vůle EU a USA zahájit jednání o dohodě o volném obchodu. "Česko je
dlouhodobým zastáncem volného obchodu. Jsem přesvědčen, že obchod je klíčovým
zdrojem růstu pro naši exportně orientovanou ekonomiku a že v tomto kontextu stále
existuje velký nevyužitý potenciál napříč Atlantikem. Naším hlavním cílem bude
získat prostřednictvím dohody nový přístup pro české firmy na americký trh a s
ohledem na další propojenost smluvních vztahů rovněž na další trhy, s nimiž mají
USA a EU sjednány dohody o volném obchodu," prohlásil ministr průmyslu a
obchodu Martin Kuba s tím, že náležitě sjednaná dohoda přispěje zároveň k rozvoji
mnohostranného obchodního systému reprezentovaného Světovou obchodní
organizací.
Kuba zároveň připomíná, že čeští podnikatelé často upozorňují na existující překážky,
které brání dalšímu rozvoji obchodu s USA, a to především v regulatorní oblasti.
"Věříme, že dohoda, tak jak je zamýšlena, by je měla dokázat eliminovat. Teď je
zapotřebí zprávu pracovní skupiny náležitě prostudovat a na tomto základě připravit
mandát pro jednání s USA, které jménem členských států a v souladu s konzultacemi
s nimi povede Evropská komise," konstatoval.
Je zřejmé, že dohoda o volném obchodu mezi EU a USA by byla bezprecedentně
nejvýznamnější obchodní dohodou vůbec. V současné době EU a USA společně
vytváří téměř polovinu světového HDP, jejich vzájemný obchod dosahuje výši třetiny
objemu celkového světového obchodu. Každý den přitom mezi EU a USA probíhá
obchod se zbožím a službami za dvě miliardy euro. Uzavření dohody by tak podle
předběžných odhadů zvýšilo HDP Evropské unie o 0,5 procenta.
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14. 2. 2013

Ministři vnitra ČR a SRN jednali o spolupráci při potírání příhraniční
trestné činnosti
Ministr vnitra Jan Kubice se dnes, 14. února 2013, opět setkal s ministrem vnitra
Spolkové republiky Německo Hans-Peterem Friedrichem, s bavorským ministrem
vnitra Joachimem Hermannem a se saským státním ministrem vnitra Markusem
Ulbigem.
Během tzv. Hofského dialogu jednaly obě delegace v Praze o další spolupráci v boji
proti příhraniční kriminalitě. Zásadním výsledkem je především dohoda o rozšíření
policejní a celní součinnosti o justiční orgány. Česká i německá strana tak budou
koordinovat nejen odhalování a vyšetřování, ale i stíhání příhraniční kriminality.
Dalším závěrem je rozšíření dialogu o představitele Polské republiky.
„Kriminalita v příhraničí narostla především v oblasti drogové kriminality téměř do
epidemických rozměrů. Alarmující jsou zejména problémy vzniklé výrobou a
distribucí pervitinu. S kolegou Friedrichem jsme se shodli na tom, že k boji proti
tomuto problému přizveme také Polsko,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Kubice s tím, že
česká a německá strana budou ještě intenzivněji rozvíjet činnost společných hlídek,
společná šetření formou zrcadlových řízení či posílení kvality i množství
vyměňovaných informací.
Zvláštní pozornost byla věnována zlepšení výměny informací o odcizených
motorových vozidlech. Ministři vnitra také zdůraznili význam volného pohybu osob v
rámci schengenského prostoru i skutečnost, že veškerá přijatá opatření musí být
prováděna v souladu se schengenským acquis.
„Zcela jasně si uvědomujeme, že příhraniční kriminalitu nelze vyřešit mávnutím
kouzelného proutku. Její potírání je však jednou z hlavních priorit jak Ministerstva
vnitra a policie, tak dohod v rámci Hofského dialogu. Pevně věřím, že se díky
aktivitám započatým v minulém roce začnou letos projevovat pozitivní výsledky,“
doplnil ministr vnitra Jan Kubice.

15. 2. 2013

Ministr M. Kuba jednal s velvyslancem SRN a zástupci německých firem
působících v ČR
Ministr Kuba jednal s velvyslancem SRN a desítkami zástupců německých firem
působících v ČR.
Jednání dominovala ekonomická témata, především hospodářská situace ČR,
vzájemný obchod s Německem a podpora technického vzdělávání.
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Německo je největší obchodní partner Česka s téměř 29procentním podílem na
celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. V případě exportu se jedná o ještě
vyšší podíl, když do Německa směřuje přes 31 procent našeho vývozu. Ministr Kuba
se proto, co by zástupce českého průmyslu, chtěl setkat s německou stranou s cílem
vyměnit si názory na budoucí hospodářský vývoj a možné překážky ve vzájemném
obchodě.
"Jsem rád, že jsem se mohl setkat s podnikateli, z tak ekonomicky silné země, jako je
Spolková republika Německo. Diskutovali jsme podmínky pro podnikání v České
republice a řešili problém technického vzdělávání i otázku energetiky. Musíme si
všichni uvědomit, že evropská ekonomika v posledních letech ztrácí na své
konkurenceschopnosti a ukazuje se, že získat mohou pouze země a lidé se silnou
technickou základnou," prohlásil ministr Kuba po jednání s velvyslancem SRN a
zástupci německých firem.
Právě problematika technického vzdělávání byla ministrem několikrát při středečním
setkání skloňována. Nedostatek technicky vzdělaných lidí totiž může ohrozit v
následujících letech konkurenceschopnost českého hospodářství. To pochopitelně
vnímají i němečtí zaměstnavatelé, kteří si stěžují jak na malý počet absolventů
technických oborů, tak na jejich kvalitu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v
čele s ministrem Kubou proto věnuje této oblasti velkou pozornost. Zpracovalo
komplexní materiál k podpoře rozvoje technického vzdělávání, v rámci kterého
navrhuje systémová opatření vycházející z nutnosti prohloubení spolupráce škol a
firem a ze snahy MPO, které chce vytvořit prostředí, ve kterém půjdou peníze z
podniků přímo do vzdělávání namísto složitého přerozdělování přes státní rozpočet.
Smyslem opatření je zvýšit motivaci firem k přímé podpoře škol, k rozvoji spolupráce
a zefektivnění stáží, aby tak došlo k většímu sladění s potřebami zaměstnavatelů.
"V předchozím roce český zahraniční obchod opět vzrostl, a to i přes nelehkou
ekonomickou situaci nejen v Evropě. Opět se zvýšil také česko-německý zahraniční
obchod, a to dokonce poté co v roce 2011 dosáhl rekordní sumy 65,7 miliardy euro
(1,6 bilionu korun). Pokud budeme svědky takových čísel i letos, zažijeme v rámci 20.
výročí česko-německých hospodářských vztahu bezprecedentní nárůst vzájemného
obchodu, to mluví za vše," konstatoval Detlef Lingemann, velvyslanec SRN v Praze.
Německo není jen největším cílem českého exportu, ale také největším zahraničním
investorem v České republice. Kumulovaný příliv přímých německých investic do ČR
od roku 1993 dosáhl hodnoty 18,4 miliardy euro (467 miliard korun), což představuje
téměř čtvrtinový podíl na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do Česka od
jeho vzniku. Vzájemným obchodním vztahům a jejich dalšímu rozvoji je proto třeba
věnovat mimořádnou pozornost.
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15. 2. 2013

Náměstek ministra školství se zúčastnil jednání Rady EU o vzdělávání a
odborné přípravě
V pátek 15. Února 2013 se konalo zasedání Rady Evropské unie k oblasti vzdělávání a
odborné přípravy, na němž Českou republiku zastupoval první náměstek ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl. Hlavním tématem jednání byl vztah
vzdělávání a odborné přípravy k trhu práce a podpoře hospodářského růstu.
Politická debata ministrů pro vzdělávání byla vedena jako příspěvek k Roční analýze
růstu v rámci Evropského semestru, a to za účasti přizvaných expertů z OECD či
Open University ve Velké Británii. Ministři členských států EU se shodli, že
vzdělávání nelze chápat jen jako prostředek přípravy mladých lidí k uplatnění se na
trhu práce, ale musí být cíleně zaměřováno na rozvoj důležitých přenositelných
dovedností, a to zejména v dnešní době, kdy je patrná vysoká míra nezaměstnanosti
mladých lidí v zemích EU. Ministři se rovněž shodli, že odborné vzdělávání musí být
modernizováno a musí být překovány historické rozdíly mezi všeobecným a
odborným vzděláváním. Většina členských států podtrhla i důležitost zajišťování
vysoké kvality v odborném vzdělávání, a to jak ve spolupráci se sociálními partnery,
tak i v souladu národními a regionálními strategiemi.
Dle programu byly dále přijaty závěry Rady ke sdělení Komise pod názvem
„Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností v zájmu dosažení lepších
socioekonomických výsledků“ a „Roční analýza růstu pro rok 2013“, které vyzývají k
zachování sociálních aspektů vzdělávání a odborné přípravy, zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a k posílení úlohy vzdělávání a odborné přípravy,
zejména zvýšením výkonu systému vzdělávání a odborné přípravy, rozvojem
partnerství se zaměstnavateli a sociálními partnery, podporou excelence v odborném
vzdělávání a přípravě (mj. posílením prakticky zaměřeného vzdělávání a zavedením
krátkého cyklu post-sekundárního a terciárního vzdělávání), zlepšením situace
mladých i dospělých lidí s nízkým vzděláním, včetně řešení problému předčasných
odchodů ze vzdělávání, zavedením opatření pro rozvoj průřezových a klíčových
dovedností a kompetencí, posílením významu učitelů, podporou využívání tzv.
otevřených zdrojů vzdělávání a rozvoje nových technologií ve výuce nebo zvýšením
investic do vzdělávání a odborné přípravy.

16. 2. 2013

Česká armáda organizovala mezinárodní přípravu inspektorů pro
implementaci S-KOS
Ve dnech 11. až 15. února organizovalo Ředitelství zahraničních aktivit Praha
mezinárodní přípravu inspektorů podílejících se na implementaci Smlouvy o
konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS).
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Pozvání k účasti na semináři přijalo osm účastnických států S-KOS a Jižní Korea,
kteří vyslali celkem jedenáct inspektorů. Dva své zástupce vyslalo Bělorusko a
Německo, jednoho pak Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Španělsko a Velká
Británie. Jižní Korea vysláním svého příslušníka potvrdila svůj zájem o získávání
zkušeností v oblasti kontroly odzbrojení aplikovatelných do budoucna na Korejském
poloostrově. Skupinu zahraničních účastníků doplnilo deset příslušníků AČR z
odboru kontroly odzbrojení, jehož hlavní činností je plnění úkolů spojených s
implementací mezinárodních odzbrojovacích smluv. V roli pozorovatele se celé
inspekce zúčastnila i zástupkyně Stálé mise ČR při OBSE ve Vídni. Cílem setkání bylo
prakticky procvičit proces plánování inspekce deklarovaného místa, praktické
provedení inspekce a proces jejího vyhodnocení.

19. 2. 2013

Ministr M. Kuba se zúčastnil v Bruselu Rady pro konkurenceschopnost
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil na úterním zasedání Rady pro
konkurenceschopnost zájmy českých podniků v procesu tvorby evropských politik a
norem.
V diskusích o intenzitě regionální podpory ministr argumentoval ve prospěch jejího
zachování pro Česko i pro nastávající programovací období. V debatě ministrů ke
zprávě o přezkumu nařízení REACH, které se týká registrace, hodnocení a autorizace
chemických látek, navázal Kuba na iniciativu ČR z prosince 2011. Soustředil se
zejména na ty aspekty nařízení, které mají dopady na konkurenceschopnost českého i
evropského průmyslu. Upozornil především na nedostatečně propracované části
zprávy týkající se vlivu nařízení REACH na postavení EU vůči třetím zemím. "Přijde
mi zcela automatické, že si nebudeme podřezávat sami pod sebou větev a
zvýhodňovat cizí konkurenci oproti našim vlastním firmám," řekl.
ČR dle ministra požadovala též mnohem výraznější snížení poplatků souvisejících s
registrací chemických látek, než navrhla Evropská komise a vyjádřila obavy v
souvislosti s nadcházejícím procesem autorizace látek, a to především pokud jde o
dopady na malé a střední podniky. "Komisí navrhované snížení poplatků v řádu
jednotek či desítek eur považuji za nedostatečné. Aby snížení poplatků mělo pro firmy
vůbec smysl, musíme se bavit o stovkách či spíše tisících eur," uzavřel tento bod s tím,
že Česko podporuje snížení poplatků i pro firmy velké.
Dalším pro ČR zásadním tématem jednání Rady byla diskuse o Akčním plánu pro
podnikání, kde ministr Kuba vyzdvihl zejména příznivé a předvídatelné
podnikatelské prostředí. "Podnikatelé jsou hlavními hybateli a tvůrci hodnot,"
poznamenal. Proto je podle jeho slov důležité, aby o samostatné podnikání mělo
zájem čím dál více lidí, k čemuž je nutné vytvořit odpovídající prostředí, ve kterém
budou podnikatelé ujištěni, že se vyplatí založit si vlastní firmu, inovovat a vytvářet
pracovní místa.
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V diskusi o budoucnosti ocelářského průmyslu zaznělo za Česko, že její oceláři čelí
velmi podobným výzvám jako jejich evropští partneři, což souvisí s aktuální
hospodářskou situací EU a vyplývá z nepřiměřené regulace ovlivňující odvětví.
Ministr Kuba proto vyjádřil připravenost ČR s Evropskou komisí v této oblasti úzce
spolupracovat. "Ocelářství představuje pro českou ekonomiku jedno z významných
odvětví. ČR se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu aktivně zapojuje do
řady iniciativ a diskusí na evropské úrovni, které mohou budoucnosti tohoto odvětví
napomoci," připomenul.
Odpoledne ministři diskutovali o modernizaci pravidel veřejné podpory. Ministr
Kuba v této souvislosti uvedl, že Česko modernizaci podporuje u opatření, která
povedou k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti. Zároveň ale upozornil na
problematické aspekty revize pravidel regionální podpory, zejména ve vztahu k
velkým podnikům a prohlásil, že současná podoba návrhu Komise vyžaduje
především v této části ještě intenzivní vyjednávání mezi členskými státy a Evropskou
komisí. "Předložený návrh podle mého názoru může ohrozit konkurenceschopnost
evropské ekonomiky, naopak jí ubere na atraktivitě," řekl. "Zároveň má návrh dopad i
na malé a střední podniky, které jsou často dodavateli těch velkých. Čeká nás ještě
dlouhá diskuse nad intenzitou veřejné podpory v jednotlivých regionech," dodal
Kuba.
Na Radě pro konkurenceschopnost došlo také k diskusi nad přípravou březnové
Evropské rady. ČR chce v tomto ohledu klást důraz na ekonomiku podporující růst a
zaměstnanost, stejně jako efektivní vnitřní trh.
Ministr Kuba využil cestu do Bruselu také k bilaterálním jednáním o aktuálních
evropských otázkách, především v oblasti energetiky a již zmiňované modernizaci
pravidel veřejné podpory. Setkal se proto s místopředsedou Evropské komise
Joaquínem Almuniou, který je zodpovědný za oblast hospodářské soutěže, a s
komisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem.

20. 2. 2013

Premiér P. Nečas na oficiální návštěvě v Bavorsku
Premiér Petr Nečas byl na historicky první oficiální návštěvě Svobodného státu
Bavorsko.
Hlavními body jednání s bavorským premiérem Horstem Seehoferem byly rozvoj
vzájemných vztahů mezi Českem a Bavorskem, možnosti spolupráce, společné
projekty, ale také otázka minulosti obou států.
„Jsem přesvědčen, že Česko-německá deklarace z roku 1997, kde česká i německá
strana jasně formulovaly svůj postoj ke společné minulosti, představuje dobrý základ,
a to také tím, že přenesla tuto diskusi z úrovně politické na úroveň občanské
společnosti a odborné veřejnosti,“ řekl premiér Petr Nečas.
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Bavorsko je podle českého premiéra významným regionem pro Českou republiku.
„Má velmi silné hospodářství s vysokým podílem znalostní ekonomiky a inovativního
podnikání. Pro české společnosti jsou tak bavorské podniky významnými partnery,“
dodal premiér.
Velký potenciál má spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací. Na obou stranách hranice jsou špičková výzkumná a průmyslová zařízení
např. v oborech energetiky, nanotechnologií či výpočetní techniky.
Premiér Nečas během rozhovorů s bavorským ministerským předsedou zdůraznil
potřebu zabývat se společným kulturním dědictvím a hledat v dějinách témata, která
Čechy a Bavory spojují. „Navrhl jsem, aby naše vlády podpořily např. uspořádání
česko-bavorské zemské výstavy, která by byla prezentována na obou stranách
hranice. Dovedu si představit i větší využití Česko-německého diskusního fóra,“ dodal
český předseda vlády.
K prohloubení povědomí o společné historii našeho regionu přispívá také obecně
prospěšná společnost Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Premiér Nečas po
jednání oznámil, že vláda České republiky bude tuto iniciativu i nadále podporovat.
První oficiální návštěva českého premiéra Petra Nečase v sousední spolkové zemi
navazuje na návštěvy bavorského ministerského předsedy v Praze v letech 2010 a
2011. Česká republika by do budoucna ráda dále posilovala vzájemné politické
kontakty, a to nejen na úrovni premiérů, ale i poslanců parlamentů, a prohlubovala
tak vzájemný dialog.
Historicky poprvé vystoupil předseda české vlády Petr Nečas také před poslanci
Bavorského zemského sněmu. Ve svém projevu vyjádřil politování nad poválečnými
křivdami způsobenými vyháněním Němců z Československa.
„Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců
z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno
mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter
přisuzování viny,“ řekl v Bavorsku český premiér.
Německy mluvící obyvatelé českých zemí podle předsedy vlády Petra Nečase byli
přínosem pro hospodářský a kulturní rozvoj tohoto prostoru v celé jeho historii. „Je
ale nade vši pochybnost jasné, že se nemůžeme vrátit do doby před 80 lety. Musíme si
přiznat, že můžeme napravit jen velmi málo z toho, co špatného se v dějinách stalo.
Hledání společné interpretace dějin poskytne morální satisfakci, předválečné
majetkové poměry však není možné obnovit,“ dodal premiér.
Premiér také připomněl, že jedním z nejvýznamnějších kroků k vyrovnání se s
minulostí a zbavení se politických ale i lidských emocí, byla Česko-německá deklarace
z roku 1997. Dalším významným krokem bylo prohlášení české vlády ze srpna 2005,
kterým odsoudila tehdejší paušální nazírání na bývalé německé spoluobčany a
omluvila se za příkoří, které československé orgány způsobily německým odpůrcům
nacismu, kteří si za své postoje během války naopak měli zasloužit naše uznání.
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21. 2. 2013

Náměstek ministra dopravy jednal se svým saským protějškem o výstavbě
vysokorychlostní trati
První náměstek ministerstva dopravy Lukáš Hampl a státní tajemník saského
ministerstva hospodářství, práce a dopravy Roland Werner dnes v Praze oficiálně
podepsali žádost o studii vysokorychlostního železničního spojení Ústí nad Labem Drážďany. Žádost o studii musí být podána do konce února 2013 Evropské komisi.
Studie, která má být spolufinancována z prostředků EU, je dalším krokem k výstavbě
první vysokorychlostní železniční trati v ČR ve směru Praha - Litoměřice - Ústí nad
Labem, a dále směrem do německých Drážďan. Vysokorychlostní trať v budoucnu
napojí Českou republiku na rozsáhlou sít vysokorychlostních železnic v západní
Evropě a výrazně zrychlí spojení mezi Prahou a Drážďany.

21. 2. 2013

Ministr M. Kuba se setkal s bahrajnským místopředsedou vlády
Tématem schůzky bylo zhodnocení dvojstranných hospodářských vztahů a určení
priorit pro jejich další rozvoj.
Ministr Kuba v úvodu ocenil, že v doprovodné delegaci jsou i zástupci bahrajnské
podnikatelské sféry a návštěva tak nemá pouze politickou, ale i výraznou
ekonomickou dimenzi. "Hledání konkrétních projektů vzájemné spolupráce
podnikatelů obou zemí je úkol, kterému se v našich vzájemných vztazích budeme
prioritně věnovat", řekl ministr Kuba.
Bahrajnský místopředseda vlády opětoval zájem na rozvoji vzájemně výhodných
vztahů. Přivítal věcné zaměření jednání a v reakci nabídl českým podnikům
spolupráci v řadě sektorů.
Jednou z oblastí, o nichž se ministři bavili, je státní hliníkárnou ALBA, jejíž výkonný
ředitel Mahmood Hashem Ahmed Alkooheji byl členem doprovodné delegace.
Hliníkárna plánuje rozšířit stávající program o výrobky s vyšší přidanou hodnotou.
Pro založení společného podniku nyní hliníkárna hledá zahraničního partnera, který
má se zpracováním hliníkových polotovarů pro konkrétní potřeby průmyslu a
stavebnictví zkušenost. "Tyto výrobky naleznou uplatnění nejen na místním trhu, ale
budou mít i značný exportní potenciál, neboť na Bahrajnu nejsou daně, energetické
vstupy jsou dotovány a existuje zde levná pracovní síla", uvedl Sheikh Khalid bin
Abdulla Al Khalifa.
"Nabídce bude věnována náležitá pozornost. Bahrajn považujeme za zemi se stabilní
ekonomikou, vysokou životní úrovní obyvatel, liberálním obchodním prostředím a
srozumitelnou obchodní legislativou. Rádi bychom proto vzájemné vztahy rozšířili do
oblastí, které budou výhodné a zajímavé pro obě strany" odpověděl ministr Kuba a
uvedl některé další perspektivní obory. Jsou to především dodávky a služby zaměřené
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na projekty dopravní infrastruktury, rekonstrukce a rozšíření kapacit stávajících
rafinérií, plynovodů, ropovodů, zboží a služby pro elektrickou rozvodnou síť a
energetiku obecně.
Jednání se zúčastnili zástupci dvou nejvýznamnějších reprezentací českých
podnikatelů — prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a ředitel
zahraničního odboru Hospodářské komory ČR Jiří Hansl. Bahrajnské delegaci
prezentovali úspěchy našich firem v zemích Blízkého a Středního východu a potvrdili
zájem českých podnikatelů rozvíjet další kontakty s obchodními partnery v tomto
regionu.

21. 2. 2013

Ministr M. Kuba jednal s velvyslancem Ruské federace
Ministr Martin Kuba jednal s velvyslancem Ruské federace Sergejem Kiseljovem. V
průběhu jednání ministr Kuba pozitivně ocenil vývoj dvoustranných hospodářských
vztahů v uplynulém roce. Zdůraznil, že růstu obchodní výměny napomohla také
intenzita vzájemných kontaktů na nejrůznějších úrovních, přičemž hodlá v
nastoleném trendu pokračovat i v tomto roce.
Ministr Kuba hodlá navštívit ve druhém čtvrtletí t.r. další ruské regiony.
Pravděpodobně půjde o Petrohrad a Leningradskou oblast a některý z dalších
regionů, který je perspektivní z pohledu rozvoje podnikatelských aktivit českých
firem.
Ministr je nejen připraven navštívit opětovně Ruskou federaci, avšak současně má
zájem, aby se mohl se svými resortními partnery a dalšími představiteli potkat zde v
České republice.
Jednou z příležitostí k tomu bude připravovaná návštěva prezidenta Republiky
Tatarstán, jehož hlavní město Kazaň ministr sám v minulém roce navštívil. S podniky
v Tatarstánu realizují české firmy již dnes řadu projektů, přičemž je shoda na obou
stranách, že tato spolupráce by se mohla rozšířit do celé řady dalších oblastí, zejména
spojených s moderními technologiemi a rozvojem komunálního hospodářství.
Jedním ze stěžejních oborů spolupráce firem obou zemí je energetika, ať již klasická
či jaderná. Ministr Kuba je v tomto ohledu připraven zúčastnit se aktivit, které
podporují partnerství obou zemí v energetice.
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21. 2. 2013

Ministr M. Kuba jednal o situaci ČEZ v Bulharsku
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba dnes jednal o situaci ČEZu v Bulharsku s
chargé d´affaires Bulharské republiky v ČR paní Goryanou G. Lenkovou. Požádal ji o
informace týkající se aktuálního vývoje okolo podnikatelských aktivit společnosti ČEZ
v Bulharsku.
Ministr Kuba apeloval na to, aby diskuse, které jsou vedeny v souvislosti s působením
české energetické společnosti na bulharském trhu, a řízení o odebrání licence, jež
mělo být zahájeno, nemělo politický kontext.
"Trváme na tom, že nesmí dojít k poškození dobrého jména a investice největší české
společnosti. Bulharsko je členem Evropské unie, s nímž chceme rozvíjet všestranné
vztahy. Jsme si jisti, že ČEZ neporušil právní předpisy Bulharska ani Evropské unie.
Věříme ve férové správní řízení," zdůraznil ministr.
V reakci na to byl ministr Kuba ujištěn, že licence ČEZ zatím odebraná nebyla,
nicméně běží řízení o její odebrání. ČEZ dostal 7 dní na předložení vysvětlení a
argumentů na svou obhajobu. V dubnu se sejde expertní rada, která celou záležitost
posoudí. Ujistila ministra, že bulharský regulátor je nezávislým orgánem a bude
postupovat nestranně.

22. 2. 2013

Náměstek ministra obrany se zúčastnil zasedání ministrů obrany NATO
V bruselské centrále NATO se od 21. do 22. února 2013 uskutečnilo neformální
zasedání ministrů obrany. Českou delegaci vedl první náměstek MO Vlastimil Picek.
První blok jednání byl věnovaný plnění závěrů z loňského chicagského summitu a
dalšímu rozvoji kooperace a sdílení schopností mezi členskými zeměmi (Smart
Defence). Jedním z příkladů "chytré obrany" je Mnohonárodní středisko leteckého
výcviku, ke kterému zástupci ČR, Chorvatska, SR a USA podepsali na konci prvního
jednacího dne společnou deklaraci.
Hlavním bodem zasedání byla budoucí spolupráce v Afghánistánu. K této části byli
přizváni i představitelé nealiančních zemí, které se operace ISAF účastní. Diskuse
potvrdila, že afghánské angažmá by se mělo po odchodu bojových jednotek v roce
2014 změnit na misi výcvikovou.
Podle ministra obrany USA Leona Panetty by se měl počet vojáků NATO v
Afghánistánu po roce 2014 pohybovat do 12 tisíc osob.
"Naše představa pro rok 2015 je 120, maximálně 150 vojáků, kteří by se zaměřili na
poradenství a výcvik afghánských bezpečnostních složek," shrnul možné české
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budoucí působení v Afghánistánu Vlastimil Picek. Kromě toho by měla ČR na základě
závěrů chicagského summitu přispívat ročně částkou 1 milión USD do společného
fondu na podporu rozvoje afghánských ozbrojených sil.
V Bruselu se Vlastimil Picek také bilaterálně sešel s gruzínským ministrem obrany
Irakli Alasaniou, jehož země má v Afghánistánu 1600 vojáků, což je nejvíce ze všech
nečlenských zemí Aliance.
25. 2. 2013

Zasedání česko-saské Řídící skupiny k přípravě nominace Hornické
kulturní krajiny na Seznam světového dědictví
Dne 25. 2. 2013 se na Ministerstvu kultury v Praze sešla na svém pravidelném
zasedání česko saská Řídící skupina k přípravě nominace Hornické kulturní krajiny
Erzgebirege/Krušnohoří na Seznam světového dědictví.
Řídící skupina projednala především přípravu důležité části nominační dokumentace
- Management Plánu sériového statku.
Skupina dále prověřila harmonogram prací na nominační dokumentaci a aktualizací
akcí, které budou složit k prezentaci předmětu nominace mezinárodní veřejnosti.

26. 2. 2013

Ministr P. Blažek se sešel se slovenským ministrem spravedlnosti
Ministr spravedlnosti České republiky Pavel Blažek se ve Vysokých Tatrách sešel k
pracovnímu jednání se svým slovenským resortním kolegou Tomášem Borcem. Bylo
to již jejich v pořadí třetí bilaterální setkání. Oba ministři si vyměňovali zkušenosti
související s uskutečňováním několika projektů modernizace justice. Hovořili přitom
zejména o elektronickém doručování, elektronickém monitoringu odsouzených,
fungování insolvenčního rejstříku nebo o reformě civilního procesního práva.
Ministr Pavel Blažek v této souvislosti ocenil připravované změny v oblasti
rekodifikace občanského práva procesního na Slovensku: „Se zájmem jsem si vyslechl
informaci o ambiciózním projektu změn pravidel fungování soudů, který bude mít
nepochybně pozitivní dopad na justici a celkovou vymahatelnost práva.“
Z jednání obou ministrů vyplynulo, že pro Slovenskou republiku je v současné době
inspirativní hlavně fungování českého zákona o trestně-právní odpovědnosti
právnických osob. Slovensko bude podle slov ministra Tomáše Borce vycházet při
přípravě slovenského zákona právě z dobře fungující české úpravy. Oba ministři se
shodli, že samostatný zákon o trestně-právní odpovědnosti právnických osob
představuje jeden z účinných nástrojů na odhalování závažné trestné činnosti.
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„S Českou republikou nás pojí společná právní tradice, a proto je pro obě strany
užitečné, abychom si vyměňovali zkušenosti z implementace projektů,“ prohlásil k
tomu ministr Tomáš Borec.
České republice se zároveň podařilo úspěšně realizovat projekt elektronického
monitoringu odsouzených, což má v plánu zavést i slovenské ministerstvo
spravedlnosti. Cílem projektu v ČR bylo na vzorku 43 osob odsouzených k trestu
domácího vězení získat zkušenosti potřebné na širší zavedení a využití monitoringu
odsouzených. Projekt elektronického monitoringu byl v ČR úspěšně zrealizovaný a
vyhodnocený v listopadu loňského roku. Čtyřměsíční zkušební provoz potvrdil jeho
technologickou způsobilost i, bezpečnostní odolnost i přijatelnou finanční náročnost.
Úspěšnost projektu v Česku je z pohledu Slovenska důkazem, že jde o smysluplný
záměr, který pomůže nejenom rozšířit ukládání alternativních trestů, ale i šetřit
peníze daňových poplatníků.

26. 2. 2013

Ministr P. Bendl se zúčastnil Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu
Nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům v rámci nové Společné zemědělské
politiky (SZP) po roce 2013 a otázkám transparentnosti a zveřejňování údajů o
příjemcích evropských dotací je věnováno včerejší a dnešní jednání Rady pro
zemědělství a rybářství v Bruselu. Zástupci evropského zemědělství debatují rovněž o
rybolovných otázkách a o klamavém označování produktů s hovězím masem.

Ministr Bendl na jednání Rady řekl, že nové členské státy by měly mít stejné
podmínky nastavení systému přímých plateb v rámci SZP jako staré členské státy.
Nový systém vyplácení přímých plateb v EU by tak měl vést k nastavení rovných
podmínek využitelnosti jednotlivých opatření pro všechny členské státy, a odstranit
tak historické nerovnosti.
„Nemělo by se tedy stát, že v některých zemích bude výše platebních nároků jednotná
podle výměry zemědělské půdy a v jiných budou zachovány významné historické
rozdíly. Evropská komise musí stanovit pevný termín, od kterého budou platby pro
evropské zemědělce stanoveny podle jednoho principu a ve spravedlivé výši,“ řekl
ministr Bendl.
Rada se zabývala i posílením veřejné kontroly využívání peněz z evropských
zemědělských fondů. Navrhuje zveřejňovat detailnější informace o příjemcích
evropských zemědělských dotací a vyplacených podporách.
„Česká republika dlouhodobě zastává co nejtransparentnější přístup a považuje tak
posílení veřejné kontroly využívání prostředků z evropských zemědělských fondů za
legitimní,“ uvedl Petr Bendl.
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Jako aktuální bod bylo na program Rady pro zemědělství a rybářství zařazeno
klamavé označování produktů s hovězím masem, které ve skutečnosti obsahovaly i
koňské maso. Problém špatného označování koňského masa v potravinách se dotýká i
České republiky.
„Budu trvat na neprodleném zjištění zdroje původu klamání, důkladném prošetření a
postizích pro subjekty zodpovědné za nastalou situaci,“ řekl Bendl.
Současný, na evropské úrovni koordinovaný, monitoring potravin a koňského masa
nechápe Česká republika jako substituci stálého dozoru nad potravinami, ale jeho
doplnění a ČR se tímto doporučením bude řídit.
„Do budoucna pak očekávám kroky, které povedou k eliminaci podobných případů.
Systém by měl umožnit lepší sdílení a včasné vkládání informací s jejich následnou
vymahatelností dozorovými orgány. Jsem přesvědčen, že by Komise měla klást daleko
větší důraz na systémový a koordinovaný přístup k úředním kontrolám v rámci
jednotného trhu. Současná pravidla zaměřená striktně na oblast zdravotní
nezávadnosti by se do budoucna mohla rozšířit i na kontrolu kvality,“ uvedl Bendl.
Na okraj zasedání Rady pro zemědělství a rybářství se ministr Petr Bendl setkal s
polským protějškem, Stanislawem Kalembou. Pozval ho na návštěvu České republiky,
aby s ním prodiskutoval aktuální otázky spojené s kvalitou potravin v rámci unijního
trhu.

27. 2. 2013

Čeští exportéři mohou od března využít preferenčních podmínek přístupu
na peruánský trh
Evropská unie a její členské státy podepsaly s Peru a Kolumbií již v minulém roce
vícestrannou dohodu o volném obchodu.
Evropská unie a její členské státy podepsaly s Peru a Kolumbií již v minulém roce
vícestrannou dohodu o volném obchodu. Nyní probíhá ratifikační proces této dohody
ve všech členských státech, samozřejmě také v rámci ČR. Aby však mohli podnikatelé
ze všech zainteresovaných států včetně Česka těžit z výhod, které dohoda přináší co
nejdříve, bude naprostá většina jejích ustanovení prováděna předběžně. Konkrétně s
Peru již od 1. Března, s Kolumbií patrně od června.
"Věřím, že české firmy přivítají otevření nových exportních a investičních příležitostí
v Peru. Naším úkolem nyní je české podnikatele s novými možnostmi seznámit a
motivovat je k rozhodnutí pokusit se na tento pro nás zatím relativně exotický,
nicméně velmi perspektivní trh proniknout podstatně větší měrou než dosud," sdělil
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
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27. 2. 2013

Ministr M. Kuba byl na pracovní cestě v USA
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba byl na pracovní cestě v americkém
Chicagu, Charlotte a Washingtonu.
"Právě tyto cesty mohou posloužit českému exportu a otevřít tak dveře našim
podnikatelům na zámořský trh," řekl na začátku své šestidenní cesty po vybraných
regionech USA ministr Kuba. Spolu s podnikateli i českým velvyslancem ve
Spojených státech Petrem Gandalovičem si prohlédli Illinois Institute of Technology
and University Technology Park — institut, kde je vidět propojení byznysu a školy na
první pohled, tedy technické vzdělávání v praxi se vším všudy. "Je to místo, kde se
zhmotňuje duševní vlastnictví," uvedl při představování moderní budovy vybavené
špičkovou technikou David Baker, viceprezident pro externí záležitosti a ředitel
Univerzity.
Na univerzitě se studenti od samého počátku setkávají při výuce přímo s praxí. Při
studiu mají možnost podílet se přímo na výrobě prototypu a vývoji nového produktu.
Firmy si je vyhlédnou přímo při školní práci — v takzvaném inkubátoru — a po studiu
s nimi mohou navázat přímou spolupráci. Takový projekt, kde se potkává technické
vzdělávání s byznysem v praxi, ocenil i český ministr. "Přesvědčili jsme se o tom, že
není třeba velkých příspěvků z veřejných zdrojů. Spíše jde o jejich kolektivní využití a
hledání synergií, které plynou z propojení vzdělávacího systému a praxe. Myslím si,
že v tomto ohledu by mohly být zkušenosti chicagského institutu inspirací i pro
obdobné pracoviště v České republice," dodal.
"Americký trh je velmi otevřený českým podnikům. Je třeba ale hledat cesty k
dalšímu rozšíření vzájemné spolupráce obou zemí. A právě k tomu slouží tyto cesty,"
připomněl velvyslanec Gandalovič.
Následně se celá delegace seznámila s chodem burzy Chicago Mercantil Exchange
Group. Po exkurzu do historie a přednášce o principu obchodování si ministr Kuba
přímo na parketu burzy prohlédl proces obchodování komodit.
Na ekonomická témata mluvil Kuba na místě také s významnými představiteli
hospodářského života chicagského regionu v rámci Economic Club of Chicago.
Českého ministra průmyslu a obchodu také přijali významné osobnosti chicagské
státní i veřejné správy. Na českém konzulátu se pak setkal s bývalou ministryní
financí státu Illinois a uznávanou státní finanční kontrolorkou s českými kořeny Judy
Baar Topinka. Poobědval také se Stevenem Kochem, náměstkem starosty Chicaga.
Podnikatelská delegace se včele s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaromírem
Hanákem setkala v rámci seminářů se zástupci World Business Chicago a Chicago
Land Chamber of Commerce. Na těchto interaktivních workshopech si čeští a
američtí podnikatelé vyměnili informace o možnostech a zájmu na navázání
spolupráce.
65

"Českým exportérům by významně pomohlo, kdyby se podařilo naplnit myšlenky o
volném obchodování mezi EU a USA. Právě tuto problematiku začali evropští
představitelé s americkými protějšky řešit na konci minulého roku," dodal po
schůzkách podnikatelů Hanák.
V otevření amerického trhu doufá také například šéf představenstva UniControls
Jarolav Látal. Firma vyvíjí například řídící jednotky, které od konce devadesátých let
minulého století dodává Českým drahám. Svou příležitost vidí také na americké
železnici.
"Tato cesta skutečně možná pootevřela dveře pro náš další export," řekl Látal krátce
po té co se v centru Baker and McKenzie setkal se zástupcem místní firmy.
"Znamenalo by to kontrakt v řádek milionů dolarů," poznamenal.
Po úspěšných jednáních v regionu Chicaga odcestoval ministr se svou delegací do
Charlotte — hlavního města severní Caroliny.

Březen 2013

1. 3. 2013

Ministři obrany Visegrádské čtyřky jednali o armádní spolupráci
V rámci polského předsednictví se v Gdaňsku setkali ve dnech 28. února až 1. března
ministři obrany Visegrádské čtyřky. Českou delegaci vedl první náměstek ministra
obrany Vlastimil Picek.
Hlavním cílem setkání byla příprava summitu předsedů vlád zemí V4, Německa a
Francie, který se bude konat ve Varšavě ve středu 6. března 2013. Na okraj tohoto
summitu se uskuteční i setkání ministrů obrany a měla by být podepsána deklarace
týkajíci se přípravy společného bojového uskupení (Battle group) EU zemí Visegrádu.
"Dalšími tématy gdaňského jednání byla regionální vojenská spolupráce Polska, ČR,
Slovenska a Maďarska, například v oblasti společného výcviku, a také sdílení
schopností v rámci alianční iniciativy Smart Defence. Také proto se čtvrteční pracovní
večeře zúčastnil i zástupce generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow,"
shrnul projednávanou agendu Vlastimil Picek.
V rámci schůzky také podepsal ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš
Knížek smlouvu o spolupráci v oblasti vojenské historie s ředitelem místního muzea
2. světové války.
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1. 3. 2013

Ministr zemědělství P. Bendl jednal s českými poslanci EP o podpoře při
vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky
Aktuální vývoj projednávání legislativního balíčku k budoucí podobě Společné
zemědělské politiky (SZP) a spolupráce při prosazování klíčových postojů a zájmů
České republiky byly tématem dnešního setkání ministra zemědělství Petra Bendla s
českými poslanci Evropského parlamentu (EP) a zástupci nevládních organizací. Lze
očekávat, že klíčová vyjednávání o budoucí podobě SZP se uskuteční na březnovém
zasedání Rady pro zemědělství a rybářství.

„Irské předsednictví na něm zamýšlí dosáhnout společného postoje Rady. Budou
zřejmě následovat týdny komplikovaných vyjednávání, protože i z výsledků hlasování
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP je patrné, že postoje Rady a Evropského
parlamentu se v řadě prvků reformy rozcházejí. Jsme připraveni se aktivně podílet na
vyjednávání a prosazování klíčových zájmů českého zemědělství, a to jak v Radě EU,
tak v Evropském parlamentu prostřednictvím spolupráce s našimi europoslanci,“ řekl
ministr Petr Bendl.
Ministr ocenil dosavadní spolupráci s europoslanci při prosazování pozměňovacích
návrhů a stěžejních postojů ČR. V této souvislosti připomněl, že tyto pozice a návrhy
vycházejí do značné míry z přínosných diskusí na pravidelných kulatých stolech se
zástupci nevládních organizací věnovaných evropským otázkám. Tyto postoje a
praktické zkušenosti budou současně zohledněny i v připravované Strategii pro růst
na období 2014 až 2020, která bude dále spoludefinovat možnosti dalšího směřování
zemědělského sektoru a pozice pro další vyjednávání.

1. 3. 2013

Náměstek ministra dopravy podepsal dokument k podpoře euro-asijské
železniční dopravy
Česká republika se podpisem náměstka ministra dopravy Jiřího Žáka připojila k
podpoře euro-asijské železniční dopravy a vytvoření jednotné železniční legislativy.
Deklarace byla projednávána na 75. zasedání Výboru EHK pro vnitrozemskou
dopravu, které se uskutečnilo v úterý 26. února v Ženevě.
„Podepsání deklarace je projevem politické vůle, přičemž jejím výsledkem by mělo
být vytvoření jednotného dodávkového listu a železničního právního systému.
Železnice by se tak měla stát konkurenceschopnější a efektivnější,“ řekl Jiří Žák, který
své přítomnosti v Ženevě využil i k setkání s generálním ředitelem Evropské
organizace pro jaderný výzkum (CERN) Rolfem-Dieterem Heuerem a prohlídce
tohoto unikátního zařízení.
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1. 3. 2013

Ministr M. Kalousek se zúčastnil zasedání Rady ministrů financí a
hospodářství v Bruselu
Ministři byli nejprve seznámeni s výsledky předcházejícího jednání euroskupiny a
následně proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU a
zemí eurozóny. Samotné jednání Rady ECOFIN se v souladu s navrženou agendou
zaměřilo na tyto body:
Irské předsednictví (IE PRES) se pokusí dosáhnout schválení revidovaného obecného
přístupu k návrhu směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích u bank (CRD IV /
CRR), který by IE PRES umožnil dokončit probíhající trialogy s Evropským
parlamentem (EP). Cílem legislativních návrhů je implementace Basilejské dohody
(tzv. Basel 3 obsahuje přísnější kapitálové požadavky a nové ukazatele v oblasti
likvidity) do právního řádu EU a vytvoření jednotného souboru regulatorních
pravidel, které mají pro banky zajistit rovné konkurenční podmínky v rámci vnitřního
trhu.
Dále se IE PRES pokusí dosáhnout přijetí politických vodítek pro další projednávání
opatření v boji proti podvodům v oblasti DPH. Navržená opatření zahrnují zavedení
tzv. mechanismu rychlé reakce (QRM) a rozšíření seznamu zboží, u něhož lze použít
tzv. reverse charge mechanismus. Tento mechanismus umožňuje členským státům u
přesně definovaného typu zboží přenést povinnost odvádět DPH z dodavatele na
zákazníka. V případě, že se objeví podvody u zboží, které není taxativně uvedeno mezi
položkami, kde je možné uplatnění reverse charge mechanismu, musí členský stát
žádat o tzv. derogaci (udělení výjimky). Tento proces je však časově náročný, což
výrazně snižuje jeho efektivitu. Řešení v podobě zjednodušení a zkrácení procesních
lhůt spojených s udělením derogace je předmětem návrhu na zavedení tzv.
mechanismu rychlé reakce.
Ministři byli ze strany IE PRES rovněž informováni o podobě finální dohody s EP
týkající se návrhů (a) nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o
zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku a (b) nařízení k posílenému
dohledu nad státy procházejícími nebo ohroženými vážnou finanční nestabilitou.
Cílem obou legislativních návrhů (tzv. Two-pack) je posílení správy hospodářských
záležitostí ve státech eurozóny.
V rámci bodu různé IE PRES informovalo ministry o aktuálním stavu projednávání v
případě návrhů směrnice a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFID / MiFIR),
jednotného mechanismu bankovního dohledu (SSM), směrnice zřizující rámec pro
krizové řízení (BRR) a směrnice o úvěrech na bydlení.
V souvislosti s evropským semestrem proběhla výměna názorů na Zprávu o kvalitě
veřejných výdajů, kterou Komise zveřejnila v prosinci 2012, s cílem přijmout závěry
Rady. Zpráva zdůrazňuje především potřebu zvýšení účinnosti a účelnosti veřejných
výdajů směřujících k podpoře „prorůstových“ konsolidačních strategií.
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V reakci na dopis předsedy Evropské rady (ER), v němž Herman van Rompuy vyzval
Radu ECOFIN k diskusi o vybraných otázkách spojených s prohloubením
hospodářské a měnové unie (HMU), ministři debatovali o možnostech dalšího
směřování HMU. Výstupem debaty ministrů byla zpráva Rady ECOFIN pro předsedu
ER. Tento dokument následně poslouží jako jeden z podkladů pro přípravu souhrnné
zprávy o možnostech budoucího vývoje HMU, kterou H. van Rompuy předloží
Evropské radě v červnu 2013.
Posledním bodem na programu jednání byla informace ze strany Komise a IE PRES o
průběhu a výsledcích jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které proběhlo 15. a 16. února v Moskvě. Na programu jednání figurovala
následující témata: světová ekonomika, Rámec pro růst G20, financování investic,
reforma finančních trhů, reforma mezinárodní finanční architektury, energetika,
suroviny a financování klimatických politik.

5. 3. 2013

Ministr K. Jankovský podepsal dohodu o vzájemné spolupráci v cestovním
ruchu s Marokem
Včera v odpoledních hodinách podepsal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a
ministr pro cestovní ruch a řemesla Marockého království Lahcen Hahddad „Dohodu
o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu“.
„Sjednání a podepsání Dohody je základním předpokladem k navázání užší
spolupráce mezi našimi zeměmi“, zdůraznil v úvodu podpisového aktu ministr Kamil
Jankovský. Zároveň poukázal na důležitost cestovního ruchu v budování lepší
spolupráce mezi zeměmi, „Cestovní ruch umožňuje různým národům vzájemné
poznávání, bližší poznání je pak cestou k hlubší spolupráci v dalších oblastech.“
Dohoda stanoví podmínky, za kterých by se spolupráce v oblasti cestovního ruchu
měla uskutečňovat. Jednotlivá ustanovení textu podporují propagaci cestovního
ruchu mezi oběma zeměmi, výměnu informací a statistik v cestovním ruchu,
oboustrannou účast na veletrzích cestovního ruchu a společnou koordinaci při
mezinárodních akcích. Podepsaná Dohoda také podporuje rozvoj spolupráce v oblasti
odborných školení a výměnu odborníků z oblasti cestovního ruchu.
Pro marocké turisty je v České republice atraktivní nabídka lázeňských pobytů.
Chceme jim však nabídnout návštěvu a poznávání našich krásných krajů, historických
památek a přírodních úkazů, z nichž některé jsou zapsány na seznamu světového
dědictví UNESCO.
Předpokládá se, že ze strany českých turistů bude i nadále převládat organizovaný
skupinový cestovní ruch, zaměřený na přímořské pobyty, poznávání přírody a místní
kultury. V České republice je celá řada velkých turistických společností, které mají
Maroko jako jednu ze svých významných destinací. V posledních letech jsme díky
tomu zaznamenali zvýšený počet cest a pobytů českých turistů právě v Maroku.
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6. 3. 2013

Premiér P. Nečas se zúčastnil jednání V4 ve Varšavě
Český předseda vlády Petr Nečas se dnes ve Varšavě na jednání Visegrádské skupiny
setkal se svými protějšky z Polska, Maďarska a Slovenska. Jednání se zúčastnila i
německá kancléřka a francouzský prezident.
Premiér po jednání na tiskové konferenci uvedl: V obranné spolupráci jsme vedení
tím, že dodržujeme fiskální disciplínu a samozřejmě, snížili jsme prakticky ve všech
zemích výdaje na obranu například v porovnání s obdobím před deseti lety. To
znamená větší mezinárodní spolupráci, větší sdílení obranných kapacit a větší
koordinaci našeho obraného úsilí s tím, že naším společným cílem je, aby
nedocházelo k paralelnímu vytváření například velitelských kapacit mezi Evropskou
unií na straně jedné a Severoatlantickou aliancí na straně druhé.
Já si také velmi vážím shody všech čtyř premiérů s Visegrádské čtyřky, kteří budou
apelovat na evropské poslance, zvolené ve všech čtyřech členských zemích V4, aby
podpořili víceletý finanční rámec. Máme jistou výhodu, že z těchto čtyř premiérů
patříme do tří evropských rodin, do třech evropských frakcí v rámci evropského
parlamentu, čili ten náš dosah tady na naše europoslance může být širší a já pevně
věřím, že tato těžce dosažená kompromisní dohoda bude nakonec podpořena i
Evropským parlamentem.

6. 3. 2013

Ministři obrany zemí V4 se sešli ve Varšavě
Ve středu 6. března 2013 se ve Varšavě uskutečnilo setkání ministrů obrany zemí
Visegrádské čtyřky, Francie a Německa. Jednání bylo součástí summitu předsedů
vlád V4.
Přípravě obranné agendy tohoto setkání se, mimo jiné, věnovali ministři obrany zemí
V4 na svém nedávném jednání v polském Gdaňsku ve dnech 28. února až 1. března
2013. Delegaci Ministerstva obrany ČR ve Varšavě vedl, stejně jako v Gdaňsku, první
náměstek ministra obrany Vlastimil Picek.
Důležitým momentem bylo také to, že jednání ministrů obrany V4 poprvé probíhalo
na společné platformě V4 a Výmarského trojúhelníku. Témata jednání se nesla v
duchu spolupráce V4 v širším, evropském kontextu. Ministři obrany V4 jednali o
aktuálních tématech v rámci společného působení v NATO a EU jako je například
působení v Afghánistánu po roce 2014, evropská výcviková mise v Mali, regionální
vojenská spolupráce Polska, ČR, Slovenska a Maďarska v oblasti společného výcviku,
výstavba společného bojového uskupení těchto zemí v rámci EU a také výstavba a
rozvoj schopností v rámci alianční iniciativy Smart Defence.
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„Myslím, že v době snižování rozpočtů na obranu je sdílení obranných kapacit a
schopností dobrou cestou a směřuje k posílení národních schopností a rozvoji
interoperability v rámci V4, NATO a Evropské unie. Neméně důležité jsou také otázky
evropského obranného trhu, rovný přístup k akvizičním programům a také otevření
tohoto trhu malým a středním podnikům,“ řekl ve svém vystoupení první náměstek
ministra obrany Vlastimil Picek.
Na závěr jednání bylo podepsáno Prohlášení o záměru o spolupráci týkající se
přípravy společného bojového uskupení (Battlegroup) EU zemí Visegrádu. „Česká
republika chápe tento projekt jako jednu z výrazných aktivit V4 v období 2013 –
2016. Dnes jsme podepsali Letter of Intent k výstavbě společné evropské Battlegroup
a tento krok je zásadním krokem v rámci zapojení do evropské obranné politiky.
Česká republika je, myslím, dobrým partnerem, protože je připravena vyčlenit až 800
vojáků a 3 transportní vrtulníky Mi-171 Š,“ podotkl k podpisu důležitého dokumentu
náměstek Picek.
Společná evropská Battlegroup by měla mít celkem 3000 osob, z toho Polsko, jako
vedoucí země, vyčlení 1300 – 1600 vojáků, Slovensko do 400 a Maďarsko 350 vojáků.
Polsko také poskytne hlavní část bojových sil a specializované schopnosti,
zdravotnický a logistický modul je připravena vyčlenit Česká republika, ženijní
jednotky Maďarsko a jednotku ochrany proti zbraním hromadného ničení Slovensko.
Právě důležitost regionální spolupráce zemí NATO a EU byla jednou z věcí, které na
závěr jednání zdůraznil polský ministr obrany Tomasz Siemoniak: "Je to
nevyhnutelný vývoj, když si uvědomíme, že každé z uskupení má přes dvacet členů.
Příklad společného působení V4 a Výmarského trojúhelníku dokazuje, že spolupráce
a sdílení schopností je budoucností pro nás pro všechny.“
Ministři obrany V4 a Výmarského trojúhelníku odsouhlasili společné prohlášení,
které odráží průběh diskuse a zároveň formuluje záměry jejich působení do budoucna
(celý text společného prohlášení najdete v příloze).
V závěru jednání byla také podepsána dvoustranná Memoranda o porozumění a
spolupráci Speciálních sil mezi Polskem a Českou republikou, Polskem a Slovenskou
republikou a Polskem a Maďarskem.

8. 3. 2013

ČR se v Bruselu postavila proti zvyšování administrativní zátěže kvůli
ochraně osobních údajů
Delegace Ministerstva spravedlnosti se dnes v Bruselu zúčastnila jednání Rady
Evropské unie pro justici a vnitřní věci. Jedním z hlavních bodů jednání byla
připravovaná unijní legislativa k ochraně osobních údajů. Ministerstvo spravedlnosti
zopakovalo, že Česká republika je jednoznačně proti další zátěži veřejné i soukromé
sféry zbytečnou administrativou, nebo dalšími finančními náklady.
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Na programu jednání bylo také představení směrnice o trestněprávní ochraně eura a
jiných měn proti padělání a schválení návrhu nařízení o vzájemném uznávání
ochranných opatření v občanských věcech, a to před první čtením v Evropském
parlamentu. Ke směrnici, jejímž cílem je efektivní boj proti padělání eura a jiných
měn a usnadnění přeshraničního vyšetřování těchto trestných činů, mohla delegace
prezentovat jen předběžnou pozici České republiky. Stále totiž probíhají vnitrostátní
expertní konzultace a dosud se k návrhu nevyjádřil ani Parlament České republiky.
Po dvouletém vyjednávání se také podařilo schválit konečný návrh nařízení o
vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Opatření zajišťuje,
že oběť například stalkingu, která požívá ochrany na základě ochranného opatření
vydaného v jednom členském státě, bude mít obdobnou míru ochrany i v jiném
členském státě EU, aniž by tam musela podstupovat dodatečná řízení.
Během oběda ministři diskutovali tzv. Justice Scoreboard, neboli nově připravovaný
srovnávací přehled fungování soudnictví v jednotlivých členských státech, který na
konci března představí Komise. Česká republika považuje kvalitní, nezávislý a účinný
soudní systém za jeden z pilířů řádného fungování státu. Proto provádí řadu
legislativních změn, které takový soudní systém zajistí.

11. 3. 2013

Na ministerstvu životního prostředí se jednalo o indikátorech OECD
Ve dnech 5. – 6. března 2013 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnil
seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu ve státech Východního
partnerství a střední Asie. Zasedání, které zahájil 1. náměstek ministra životního
prostředí Ing. Martin Frélich, se zaměřilo na posuzování pokroku v užívání
indikátorů ve státech s ekonomikou v přechodu prostřednictvím metodologie OECD
zpracované pro tuto oblast.
„Jsem přesvědčen, že monitoring a využívání indikátorů ekonomického a sociálního
rozvoje, stejně jako pokroku v oblasti ochrany životního prostředí, je klíčovým
předpokladem realistických a zodpovědných politických rozhodnutí. Víc než kdy jindy
zde platí, že co nelze měřit, nelze ani řádně spravovat“, uvedl na úvod Ing. M. Frélich.
OECD klade důraz na ekonomický růst, ale zároveň se zabývá také jeho dopady na
životní prostředí a společnost a možnostmi, jak tyto faktory vyhodnocovat
prostřednictvím indikátorů. S ohledem na tuto skutečnost se expertního jednání
zúčastnili jak zástupci ministerstev životního prostředí, tak ministerstev hospodářství
a ekonomiky z Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Moldávie či Kazachstánu.
Intenzivní expertní diskuze mezi zástupci státní správy, mezinárodních organizací a
nevládních organizací a prezentace o stavu aplikace indikátorů v dotčených státech
ukázala hlavně potřebu maximálně využít stávající mechanismy (hl. národní a
mezinárodní statistiky). Jak uvedla v závěrečném projevu ředitelka odboru
mnohostranných vztahů Ing. Klára Wajdová, obecnou prioritou v této oblasti musí
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být efektivní a synergické využívání již dostupných informací a monitorovacích
mechanismů.

13. 3. 2013

Ministr M. Kuba podpořil v Bangladéši český export
Návštěva ministra Kuby, jehož doprovází početná skupina podnikatelů vedená
prezidentem Hospodářské komory České republiky (HK) Petrem Kuželem, je první
návštěvou člena české vlády v Bangladéši po dlouhé době. Jakkoli patří Bangladéš do
skupiny nejméně rozvinutých zemí, některými renomovanými institucemi je
považována za zemi s největším potenciálem růstu pro nadcházející desetiletí.
"ČR vnímá velmi citlivě vizi Bangladéše přesunout se ze skupiny nejméně rozvinutých
zemí mezi středně příjmové země v roce 2020. Jedním z klíčových cílů mé návštěvy
Dháky bylo projednat s bangladéšskými partnery, do jaké míry by se na realizaci této
vize mohly podílet naše české firmy," řekl Kuba, jenž hodnotí výsledky svých jednání
velmi pozitivně.
Podle ministra se v Bangladéši těší české firmy velmi dobré pověsti. A není to jen z
dob, kdy v rámci tehdejšího Československa dodaly několik investičních celků, včetně
výstavby tepelných elektráren v Khulně a Chattagondu či keramického závodu a
koželužny v Dháce.
Potvrzuje to i velvyslanec České republiky v Bangladéši se sídlem v Dillí Miloslav
Stašek, podle něhož se české podniky ve stále rostoucí míře zajímají o obchodní a
investiční příležitosti bangladéšské ekonomiky. Velvyslanec je vidí primárně v
oblastech energetiky, dopravní infrastruktury (vybavení letišť radarovými systémy a
budování železničních spojení), obranném průmyslu, strojírenství obecně a specificky
zejména textilního strojírenství, vodního hospodářství, zdravotnické techniky,
komunálního hospodářství a potravinářského průmyslu.
Bangladéš vyváží do Česka zboží hlavně textilního charakteru za téměř 180 miliónů
dolarů ročně. V opačném směru putuje zboží v hodnotě zhruba za 25 miliónů dolarů.
ČR se podílí na obchodu EU — Bangladéš necelými dvěma procenty. Za situace, kdy
tamní ekonomika zaznamenává v posledních letech šestiprocentní růst, tak existuje
značný prostor pro uplatnění českých firem na bangladéšském trhu.
K uvolnění tohoto potenciálu má napomoci rovněž nová dohoda o hospodářské
spolupráci, na jejímž sjednání se ministr Kuba dohodl se svými ekonomickými
protějšky. Posouzena bude rovněž možnost sjednání dvoustranných dohod o ochraně
investic a zamezení dvojímu zdanění. "To vše jsou atributy, které velmi významně
podporují rozvoj hospodářských vztahů na podnikové úrovni a vytvářejí nezbytnou
právní jistotu pro české firmy v jejich vstupu na trhy rozvojových zemí," zdůraznil
ministr Kuba, který uvítal otevřenost Bangladéšských politiků. Dohodl se s nimi
konkrétních krocích s jasně stanovenými termíny, které již povedou k realizaci
jednotlivých projektů a smluvních ujednání.
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Podle prezidenta HK Petra Kužela byla jednání v rámci podnikatelského fóra v Dháce,
na němž vystoupil i ministr Kuba, primárně o konkrétních projektech. "Hlavním
cílem bylo nastavit s partnery obchodní propojení tak, aby se poměr vývozu s
dovozem postupně vyrovnával. Zatím je záporný pro české firmy. Tento fakt postihuje
i mnou podepsané memorandum s Federací bangladéšských podnikatelských
komor," konstatoval s tím, že považuje za důležité, aby se obě strany lépe poznaly,
navázaly nové kontakty a posoudily vzájemné možnosti. Zároveň ocenil, že jakkoli se
ministr Kuba v naplňování proexportní politiky soustřeďuje zejména na prioritní
země a země zájmu, jak je definuje podnikatelskými reprezentacemi spoluvytvářená
Exportní strategie České republiky na období 2012 — 2020, je připraven podpořit
podnikatelské záměry českých firem i v dalších teritoriích, které se českému exportu
otevírají.

15. 3. 2013

Premiér P. Nečas se zúčastnil Evropské rady a dvou bilaterálních jednání
s Bulharskem a Švédskem
České republice se podařilo do závěrů Evropské rady prosadit téma aktivní
deregulace. Evropská komise tak bude muset na podzim předložit návrhy na
zjednodušení a snížení regulatorní zátěže a současně i seznam právních předpisů,
které se mají zrušit.
Zasedání březnové Evropské rady bylo věnováno zejména hospodářské a sociální
politice a vztahům Evropské unie s Ruskem. Předseda vlády na okraj uskutečnil
bilaterální setkání s bulharským prezidentem a švédským předsedou vlády.
Účastníci summitu se shodli na tom, že prvním předpokladem úspěchu jsou
strukturální reformy na národní úrovni. Jakékoliv evropské programy a projekty, o
nichž byla na jednání řeč, mají pouze podpůrný význam.
Druhým ekonomickým podtématem diskutovaným na březnové ER bylo
prohlubování hospodářské a měnové unie. V zájmu členů i nečlenů eurozóny, včetně
ČR, je podpořit kroky, které zvýší její stabilitu a odolnost vůči hospodářským šokům.
Ovšem i zde platí, že namísto hledání nových pravidel je vhodnější se zaměřit na
řádné a účinné provádění stávajících nástrojů hospodářské koordinace, které
respektují rámec primárního práva EU.
Pokud jde o hospodářskou a sociální politiku, pozornost byla zaměřena především na
podporu konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Summit potvrdil pokračování
v kurzu fiskální odpovědnosti a strukturálních reforem. Jejich koordinace má i nadále
probíhat prostřednictvím již existujících nástrojů, zejména prováděním Evropského
semestru a Strategie Evropa 2020.
Téma vztahů EU-Rusko, které představovalo vedle ekonomických témat druhé hlavní
téma summitu, je naprosto zásadní. ER se shodla na potřebě vyváženého přístupu k
74

tomuto strategickému partnerství, který musí reflektovat jak ekonomické, tak
bezpečností a lidskoprávní aspekty.
Zásadními tématy dialogu s Ruskem jsou liberalizace obchodních vztahů, zlepšení
podnikatelského prostředí a vláda práva či energetika. Současně panuje shoda na
nutnosti rozvíjet spolupráci s Ruskem v řadě mezinárodních otázek, např. při řešení
situace v Sýrii.
Předmětem jednání ER byla také aktuální situace v Sýrii, zejména co se týče možnosti
zrušení zbrojního embarga. V diskusi k této otázce zaznělo několik názorů.
Pozice ČR k této otázce zůstává i nadále skeptická, už jen z toho důvodu, že zbraní je v
Sýrii až dost. Jednání však budou pokračovat v dalších dnech.
Na okraj zasedání Evropské rady uskutečnil premiér dvě bilaterální setkání. S
prezidentem Bulharské republiky Rosenem Plevnelievem projednal aktuální situaci
po jmenování přechodné bulharské vlády. Rozhovor se zaměřil také na otázky
vzájemných obchodních vztahů a ochrany investic, zejména s důrazem na působení
českých firem na bulharském trhu. Bulharský prezident ujistil českou stranu o svém
zájmu na standardním řešení situace v souladu s právem a zvyklostmi EU. „Prezident
uvedl, že si je vědom, že jde i o pověst Bulharska jako země, kde platí právní řád a kde
se postupuje v souladu s evropským právem,“ řekl po jednání premiér Nečas.
Předmětem jednání s předsedou vlády Švédského království Fredrikem Reinfeldtem
byly varianty dalšího postupu ve věci pronájmu nadzvukových letounů JAS-39
Gripen. Premiér zdůraznil, že česká strana má dvě možnosti: pokračovat v pronájmu
letounů Gripen nebo otevřít výběrové řízení. „Jsme přesvědčeni, že poslední švédská
nabídka ještě nevyčerpala veškerý možný potenciál vstřícnosti vůči české straně,“
uvedl předseda vlády Petr Nečas.

18. 3. 2013

Ministr M. Kuba na pracovní návštěvě Indie
Jako velmi úspěšnou hodnotí ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba pracovní
návštěvu Indie, kterou uskutečnil v uplynulém týdnu. Ministra potěšil zejména zájem
indických firem o spolupráci s českými protějšky a respekt, jemuž se Česká republika
v Indii těší.
Ministr Kuba se do Indie přesunul z Bangladéše. Během čtyřdenního pobytu navštívil
nejdříve hlavní město Dillí, v němž vedl jednání se členy indické vlády. Následovala
zastávka v Aurangabádu, kde se seznámil s jedním z nejúspěšnějších projektů česko
indické spolupráce – závodem na výrobu vozů značky Škoda. V hospodářském centru
Indie Mumbaji otevřel největší strojírenský veletrh, na který byla Česká republika
pozvána jako země partner, a ocenil nejlepší indické vývozce.
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Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zahájil cestu do Jihovýchodní Asie
návštěvou Bangladéše. V jejím hlavním městě Dhace jednal s klíčovými ministry o
tom, jak navázat na dřívější ekonomickou spolupráci obou zemí.
Po celou dobu cesty doprovázeli Martina Kubu podnikatelé v čele s prezidentem
Hospodářské komory ČR (HK) Petrem Kuželem. Spojením této delegace s firmami
vystavujícími v Mumbaji byla vytvořena největší česká podnikatelská skupina, která
kdy Indii navštívila.
Pocity spokojenosti převažovaly jak u ministra Kuby a jeho doprovodu, tak u zástupců
českých firem po návratu z pracovní cesty do Indie. Jakkoli unaveni z nabitého
programu, v němž se střídala jednání na vládní úrovni s podnikatelskými kontakty,
všichni byli přesvědčeni, že jako tým odvedli dobrou práci, která otevře cestu k novým
zakázkám pro české firmy v Indii.
Sám ministr Kuba považuje cestu za tak trochu mobilizační. V uplynulém roce poklesl
český vývoz do Indie v dolarovém vyjádření téměř o čtvrtinu. Chce proto tento trend
zastavit a vrátit český vývoz na cestu dynamického růstu.
„Jakkoli rozumím názorům, že tento pokles souvisí primárně se sníženou poptávkou
na indickém trhu, nemohu se s tímto stavem smířit. Proto jsem se chtěl během cesty
potkat s co nejvíce členy indické vlády a zastřešit co největší počet podnikatelských
fór,“ řekl Kuba. „S kýmkoli jsem hovořil, cítil jsem upřímné uznání toho, co ČR
učinila pro industrializaci indické ekonomiky, a také slova obdivu k úrovni našeho
ekonomického rozvoje a technologické vyspělosti,“ stručně charakterizoval ministr to,
co slyšel během kontaktů s členy vlády a dalšími indickými představiteli, ale i v
průběhu četných kontaktů se zástupci firem při příležitosti podnikatelských fór v Dillí
a Mumbaji.
Martin Kuba vedl jednání s ministrem obchodu, průmyslu a textilu A. Sharmou,
ministrem těžkého průmyslu a veřejných podniků P. M. Patelem, ministrem
energetiky J. M. Scindiou, ministrem vědy a technologií J. Redy a ministrem železnic
P. K Bansalem a také jednání s guvernérem státu Maharashtra K.
Sankaranarayananem.
Za důležité považuje český ministr průmyslu a obchodu, že jeho politická jednání s
indickými partnery se vedle obecných předpokladů soustřeďovala na konkrétní
podnikatelské projekty. „Otevřeně jsme také hovořili o problémech, které české firmy
pociťují při rozvoji podnikatelských aktivit v Indii. Jsem přesvědčen, že osobními
jednáními členů vlád obou zemí budeme schopni část těchto problémů vyřešit přímo,
u jiných vytvoříme prostředí, které napomůže odstranit překážky, jež naše firmy
signalizují, a to zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek,“ konstatoval.
Zájem českých firem o příležitosti indického trhu potvrzuje i prezident HK Petr Kužel.
„Přestože indická ekonomika v posledních třech měsících roku 2012 zaznamenala
nejnižší meziroční kvartální růst za uplynulé roky, s více než pěti procenty patří stále
k nejrychleji rostoucím oblastem na světě a nabízí celou řadu zajímavých možností.
Tato skutečnost, tradice vztahů obou zemí a jejich vzájemné sympatie vytvářejí
pozitivní synergie, které musíme umět přeměnit do nových obchodních případů,“
uvedl.
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Realizaci tohoto záměru má napomoci zařazení Indie mezi prioritní země v nové
Exportní strategii České republiky na roky 2012 – 2020, na jejíž přípravě se
Hospodářská komora ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a také
Mezinárodní obchodní komorou velmi významně podílela.
Cesta ministra průmyslu a obchodu Kuby je jedním z příkladů praktického
naplňování této strategie. K dalším patří posílení kapacit státu na podporu zájmů
českých firem v Indii nebo prezentace českých firem na tamních výstavách a
veletrzích či stanovení dostatečných limitů pro angažovanost ČEB a EGAP. Vrcholem
by pak měla být návštěva premiéra Petra Nečase, která je plánována na konec
letošního roku.
Že je zájem o rozvoj obchodních a investičních vztahů oboustranný, potvrzuje
skutečnost, že Česko se jako země partner zúčastnila v Mumbaji největší indické
strojírenské přehlídky - International Engineering Sourcing Show 2013. Podle
ministra Kuby šlo o bezprecedentní krok, velmi podobný tomu, kdy se Indie podobně
představila na strojírenském veletrhu v Brně. Celkový dojem a vizualizace ČR dále
umocnila skutečnost, že byl český ministr poctěn předáním cen nejvýznamnějším
indickým strojírenským vývozcům.
V průběhu slavnostního aktu zdůraznil Kuba význam vývozců pro ekonomiky
jednotlivých zemí. Čím více má podle něj země úspěšných vývozců, tím se stává více
inovativní a lépe čelí výzvám globalizovaného světa. ČR řadu takových vývozců má,
přičemž někteří vděčí za svůj růst spolupráci s indickými firmami.
Na závěr své pracovní cesty pak ministr Kuba poznamenal: „Opět se ukázalo, že když
jsme schopni společně, mám na mysli zástupce státu a podnikatelské sféry, táhnout
za jeden provaz a hovořit jedním hlasem, vytváříme velmi silné synergie. Velký podíl
na tom má v tomto konkrétním případě náš zastupitelský úřad v Dillí a velvyslanec
Miloslav Stašek. V jeho osobě jsem poznal profesionála, v němž má ČR toho
nejlepšího velvyslance českého průmyslu. Velmi si přeji, abychom takových měli co
nejvíce. Cesta do Indie, stejně tak jako mé nedávné cesty do USA, Vietnamu, Thajska
a Myanmaru potvrzují, že ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou
schopna velmi dobře spolupracovat.“

16. 3. 2013

Náměstek ministra dopravy pracovně navštívil Bangladéš a Indii
Na dny 10. - 16. března 2013 byla naplánována pracovní cesta delegace ministra
průmyslu a obchodu Martina Kuby do Bangladéše a Indie. Za ministerstvo dopravy se
jí zúčastnil náměstek ministra dopravy Jiří Žák.
V Bangladéši došlo k podpisu Dohody o podpoře obchodu a ekonomické spolupráci
mezi Hospodářskou komorou ČR a Federation of Bangladesh Chambers of Commerce
and Industry (FBCCI) a obchodnímu setkání představitelů obou zemí. Náměstek také
jednal s ministrem obchodu Ghulamem Muhammedem Quaderem, ministrem spojů
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Obaidulem Quaderem a předsedkyní bangladéšské vlády Sheikh Hasinou.
Představitelé České republiky se dále zúčastnili obchodního fóra s Metropolitan
Chamber of Commerce and Industry (MCCI) v Dháce a jednání se zástupci
bangladéšských obchodních komor.
Česká delegace se poté přesunula do Indie, kde se setkala s premiérem Manmóhanem
Singhem, ministrem obchodu, průmyslu a textilu Anandem Sharmou, ministrem
železnic Pawanem Kumarem a dalšími představiteli země. Vedle toho se její zástupci
zúčastnili také Česko-indického obchodního fóra v Dillí, inaugurace strojírenského
veletrhu India Engineering Sourcing Show (IESS) a obchodního fóra „Doing Business
with the Czech Republic" v Bombaji. Současně došlo podpisu memorand o
porozumění mezi agenturami CzechInvest a InvestIndia, slévárenskými asociacemi
(Česká slévárenská asociace s Institute of Indian Foundrymen a Czech Foundry
Association) a mezi Hospodářskou komorou ČR a EEPC India.

18. 3. 2013

Ministerstvo spravedlnosti domluvilo v Moskvě zlepšování justiční
spolupráce
Delegace Ministerstva spravedlnosti v čele s ministrem Pavlem Blažkem se účastnila
několika jednání v Moskvě, jejichž hlavním cílem bylo podpořit justiční spolupráci
mezi Českou republikou a Ruskou federací.
Hlavním bodem bylo jednání s ruským ministrem spravedlnosti Alexandrem V.
Konovalovem. Ministři podepsali Dohodu o spolupráci ministerstev spravedlnosti,
která by měla zlepšit komunikaci mezi oběma úřady v přeshraničních případech,
zajistit výměnu zkušeností zástupců rezortů justice obou zemí a přispět k jejich
profesnímu vzdělávání.
Ministr Pavel Blažek se svým ruským protějškem jednal také o konkrétních
problematických případech mezinárodní justiční spolupráce v oblasti rodinného
práva a požádal Alexandra V. Konovalova o zabezpečení pružnějšího a vstřícnějšího
přístupu ruských orgánů. Jako příklad probírali oba ministři i česko-ruský rodičovský
spor o výchovu nezletilé A. Hromádkové.
Na závěr jednání ministr Blažek přijal pozvání na Mezinárodní právnické fórum,
které se uskuteční v květnu v Sankt Petěrburgu. Právě tam by chtěl dosáhnout dohody
na konkrétní formě spolupráce podle podepsané smlouvy.
Ministr spravedlnosti využil své cesty také k diskuzi se zástupci českých advokátních
kanceláří působících v Ruské federaci. Z debaty o praktických aspektech
přeshraničních případů vzešlo několik podnětů na revizi česko-ruské smlouvy o
právní pomoci z roku 1982. Je například potřeba urychlit postup při uznávání a
výkonu soudních rozhodnutí v druhém smluvním státě.

78

Delegace ministerstva ČR vedla také několik jednání se zástupci politického a
konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě. I zde se velká část debat soustředila
na extradiční řízení a souvislosti s ruským trestním právem.

18. 3. 2013

Praze se pod hlavičkou ministerstva dopravy uskutečnil mezinárodní
workshop Galileo User Forum
Ministerstvo dopravy, za podpory Agentury pro evropský globální navigační satelitní
systém GNSS (GSA), uspořádalo dne 14. března 2013 workshop GUF (Galileo User
Forum) s názvem „GNSS for Optimising Logistics“. Workshop byl zaměřený na
využití systému EGNOS a budoucího systému Galileo jako nástroje pro optimalizaci
logistických procesů v nákladní dopravě. Akce se konala při příležitosti 5.
mezinárodní konference pro nákladní železniční dopravu, probíhající ve dnech 13. 15. března 2013 v Praze.
Uspořádaný workshop byl v pořadí již devátým workshopem GUF k problematice
využití systémů družicové navigace. Workshopu se zúčastnili zástupci evropských
institucí odpovědných za rozvoj družicové navigace (Evropská komise, Evropská
kosmická agentura, Agentura pro evropský GNSS, Ministerstvo dopravy) i zástupci z
oblasti dodavatelské sféry a koncových uživatelů, např. železničních dopravců.
Účastníci workshopu uvítali současné možnosti použití GNSS systémů při
optimalizací logistických procesů a v blízké budoucnosti očekávají ještě širší využití
aplikací a služeb na bázi systémů GNSS, zejména v souvislosti se zprovozněním
systému Galileo.
Největší potenciál využití GNSS systémů je v oblasti sledování přepravních
kontejnerů, neboť do tohoto typu přepravy je zapojena pozemní i námořní doprava.
GNSS systémy mohou přispívat nejen k vyšší efektivitě a produktivitě logistických
procesů, ale pomáhají zvyšovat úroveň prevence před protiprávními činy a snižovat
bezpečnostní rizika (např. při přepravě nebezpečných nákladů).
Ministerstvo dopravy, jakožto pořadatel akce, vyzve v nejbližších dnech účastníky k
diskuzi na téma „Závěry a doporučení workshopu“, s cílem formulovat společná
stanoviska možného budoucího směřování vývoje družicových navigačních systémů v
oblasti zmiňované problematiky.
Galileo User Forum je českou iniciativou. Cílem mezinárodních workshopů GUF je
vést odbornou diskusi mezi koncovými uživateli a evropskými institucemi
odpovědnými za rozvoj družicové navigace a formulovat společná stanoviska a
doporučení uživatelů, která by měla být zohledněna při rozvoji systémů družicové
navigace a jejich zavádění do praxe, zejména pak s ohledem na využití budoucího
evropského systému Galileo.

79

19. 3. 2013

Premiér P. Nečas se setkal s předsedkyní horní komory ruského
parlamentu
Premiér Petr Nečas a předsedkyně horní komory parlamentu Ruské federace
Valentina Matvijenková jednali o rozvoji česko-ruské spolupráce.
Předseda vlády se setkal s předsedkyní horní komory ruského parlamentu v rámci její
návštěvy České republiky, která potvrzuje zájem obou zemí rozvíjet vzájemnou
spolupráci nejen na vládní, ale i na parlamentní úrovni. Hlavním tématem
bilaterálního jednání byly česko-ruské vztahy, možnosti jejich dalšího rozvoje a
spolupráce na mezinárodní scéně.
Předseda vlády ocenil pozitivní dynamiku hospodářských vztahů mezi ČR a Ruskem.
„Seznam společných investičních projektů neustále narůstá,“ řekl premiér Petr Nečas.
V souvislosti s rozvojem obchodních a investičních vztahů vyzdvihl také význam
Partnerství pro modernizaci mezi EU a Ruskem, v rámci kterého probíhá řada českoruských projektů v oblasti vyspělých technologií. Důležitou oblastí spolupráce zůstává
i energetika.
Petr Nečas přivítal, že se pozitivně rozvíjí také spolupráce v oblasti kulturních
projektů a školství prostřednictvím studentských výměn.

20. 3. 2013

Ministři zemědělství EU nalezli shodu na pozici k budoucí podobě SZP
Tisková zpráva – Po dlouhých hodinách tvrdého vyjednávání ministři zemědělství EU
nalezli shodu na společném postoji Rady k budoucí podobě Společné zemědělské
politiky (SZP). Diskuse o nastavení SZP po roce 2013 tím nicméně nekončí. Jde pouze
o první, byť velmi podstatný krok, neboť pod taktovkou irského předsednictví budou
následovat intenzivní vyjednávání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. S
ohledem na značnou názorovou nejednotnost v rámci těchto tří institucí se dá
předpokládat, že nalezení kompromisu bude složité.

České republice se v uplynulých měsících podařilo vyjednat řadu zlepšení návrhů
reformy SZP, například u ozelenění přímých plateb. „Do finálního ministerského
vyjednávání jsme šli se třemi základními prioritami, a to s otázkou nastavení
jednotného limitu vázané podpory pro citlivé sektory, vymezením méně příznivých
oblastí a otázkou finanční disciplíny u přímých plateb,“ řekl ministr zemědělství Petr
Bendl.
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Dobrovolně vázané podpory budou v novém programovacím období důležité pro
podporu živočišné výroby. Proto Česká republika žádala o nastavení jednotného
limitu pro vázanou podporu pro nové i staré státy Unie.
„Dosaženou dohodu pro Českou republiku považuji za úspěch, neboť ve všech
prioritních oblastech došlo k posunu naším směrem. V rámci kompromisu jsme se
dohodli na možnosti navýšit vázanou podporu až na 12 procent, což bude důležité pro
podporu živočišné výroby. Text rovněž plně reflektuje požadavky České republiky v
otázce méně příznivých oblastí a navíc jsme získali čas na další jednání o
problematické frančíze,“uvedl ministr Bendl.
Ve vymezení méně příznivých oblastí se podařilo vyjednat přechodné období pro ty
oblasti, které již nebudou způsobilé pro podporu v příštím programovacím období,
což nadále umožní finančně podpořit dnešní znevýhodněné oblasti. Irské
předsednictví akceptovalo požadavek ČR, aby bylo možno degresivním způsobem
pokračovat v platbách na současné plochy trvalých travních porostů a vycházet z
nynější úrovně podpory pro zemědělce, kteří po roce 2013 s ohledem na nové
podmínky nového vymezení méně příznivých oblastí již nemají mít na podporu
nárok. To umožní podnikům adaptaci na nové podmínky a předejde náhlým
výpadkům příjmů.
Pokud jde o otázku finanční disciplíny, klíčová je tzv. frančíza, tedy opatření
rozlišující úroveň podpory podle velikosti podniků. Ta má zásadní vliv na budoucí
stanovování výše příspěvků jednotlivých států EU k financování rezervy pro případ
krizí, což je s ohledem na velikostní strukturu zemědělských podniků v ČR velmi
problematické. České republice hrozí, že by na financování krizové rezervy přispívala
více než většina států EU, s čímž nesouhlasila. Je proto pozitivní, že se ministři
zemědělství dohodli, že tato otázka bude dořešena později.
Dlouhodobou prioritou České republiky bylo rovněž odstranění zastropování přímých
plateb či aplikace tohoto opatření na dobrovolné bázi. Ministři zemědělství do dohody
zapracovali rozhodnutí hlav států a předsedů vlád z únorové Evropské rady. Rada
proto bude při jednání s Evropským parlamentem požadovat, aby případné využití
zastropování plateb bylo pro jednotlivé země dobrovolné.

21. 3. 2013

Ministr T. Chalupa jednal s dalšími ministry EU o změně směrnice EIA
Ministr Tomáš Chalupa se v Bruselu zúčastnil pravidelného zasedání Rady Evropské
unie pro životní prostředí. Ministři životního prostředí sedmadvacítky diskutovali o
směrnici EIA o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na
životní prostředí nebo o přezkumu nařízení REACH.
Cílem předloženého návrhu revize směrnice EIA mělo být zjednodušení a posílení
kvality procesu EIA a snížení administrativní zátěže jak na straně příslušných úřadů,
tak na straně investorů. Představený návrh by ale pro Českou republiku znamenal
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velký zásah do národní legislativy, který by vedl ke zvýšení finanční a administrativní
zátěže subjektů veřejné i podnikatelské sféry. Ve svém důsledku by snížil efektivitu
procesu EIA. Česká republika proto požaduje, aby nové znění směrnice EIA
zohledňovalo rozdílné národní systémy. Návrh tedy v současné podobě Česká
republika nepodporuje, stejně jako drtivá většina ostatních členských států. V
konkrétních případech Česká republika prosazuje takové změny, které významně
negativně nezasáhnou do stávajícího českého legislativního rámce.
Ministři jednali také o úpravách směrnice řešící problematiku emisí skleníkových
plynů a využití obnovitelných zdrojů v dopravě. Ministr Chalupa uvedl: „Návrh
nepostihuje odpovídajícím způsobem problém produkce ILUC emisí[1] a není
dostatečně podpořen analýzou dopadů. Česká republika nepovažuje za vhodné
stanovovat ILUC emise globálně bez rozlišení oblasti, ve které je daná plodina
pěstována. Problematické je pro nás rovněž omezení příspěvku biopaliv vyrobených z
„potravinářské“ biomasy na 5 %, které by ČR znemožnilo splnit závazný 10% cíl
obnovitelných zdrojů energie v dopravě.“
Ministři se věnovali také debatě o Zprávě Evropské komise o přezkumu nařízení
REACH[2]. „Povinnosti uložené při registraci látek významně zvýšily úroveň ochrany
lidského zdraví a životního prostředí“, uvedl ministr Chalupa. Nicméně některé části
Zprávy jsou dle ČR nedostatečně propracované a zasloužily by si další pozornost například hodnocení míry konkurenceschopnosti a podpory inovací, zhodnocení
dopadů nařízení REACH na malé a střední podniky nebo konkurenceschopnost celé
EU vůči třetím zemím.
Evropská komise dále v souvislosti s vyjednáváním v rámci Mezinárodní organizace
pro civilní letectví (ICAO) informovala o aktuálním vývoji a dohodě na evropské
úrovni o úpravě systému emisního obchodování EU ETS v oblasti letectví. Podle
ministra Chalupy úprava směrnice poskytne čas pro dosažení mezinárodní dohody,
nicméně tato doba musí být jasně omezena. Po uplynutí této lhůty musí být
podmínky pro všechny letecké dopravce stejné, tj. systém emisních povolenek pro
letectví bude platit buď globálně či nikde.
Na okraj Rady se ministr Chalupa sešel s komisařem pro životní prostředí Janezem
Potočníkem a diskutovali spolu o Operačním programu životní prostředí,
připravovaných velkých projektech a problematice posuzování dopadů na životní
prostředí. Ministr Chalupa komisaře informoval o stavu odpadového hospodářství v
ČR a připravovaném novém zákonu o odpadech. Uskutečnily se rovněž bilaterální
setkání se zástupci Velké Británie, Německa a Litvy.

25. 3. 2013

Náměstek ministra průmyslu vedl českou delegaci na zasedání českomoldavské komise v Kišiněvě
V Kišiněvě se v uplynulém týdnu uskutečnilo 4. zasedání smíšené česko-moldavské
komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (komise).
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Delegaci ČR složenou ze zástupců příslušných resortů a českým zástupců firem vedl
náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka. Moldavskou delegaci pak
náměstek ministra hospodářství Octavian Calmic.
Strany posoudily makroekonomickou situaci ve svých zemích, jež má přímý dopad na
vývoj vzájemného obchodu a vyměnily si informace o stávajících podmínkách pro
podnikání a investice. Moldavská delegace uvedla, že nadále rozvíjí systém zvláštních
ekonomických zón, jež mají zajistit příznivé podmínky pro zahraniční investory a
výrobce a otevřít jim cestu nejen na moldavský trh, ale i do zemí SNS. Při tom zaznělo
politování nad nízkým zájmem českých investorů o tyto zóny.
Komise jednala také o aktuálním vývoji vzájemného obchodu a definování priorit této
spolupráce pro nadcházející období, ke kterým patří energetika, průmysl, doprava a
dopravní infrastruktura, sektor malých a středních podniků, zemědělství a
potravinářství, ochrana životního prostředí, IT technologie, standardizace a
metrologie, cestovní ruch, regionální vývoj, věda, výzkum a inovace. Z jednání
vyplynulo, že dosavadní výsledky vzájemného obchodu stále neodpovídají
ekonomickému potenciálu obou zemí. ČR i Moldavsko proto mají zájem na jejím
prohloubení a diverzifikaci stávajícího obchodu, čemuž by měla napomoci činnost
stálé Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti energetiky a Pracovní skupiny pro
spolupráci v oblasti dopravy, které budou pracovat v období mezi zasedáními Komise
a budou se zabývat konkrétními komerčními projekty.
V rámci doprovodného programu zasedání Komise se uskutečnil česko-moldavský
Kulatý stůl věnovaný perspektivám vzájemné spolupráce, jehož se zúčastnily zhruba
čtyři desítky zástupců českých a moldavských firem. Akci zorganizovala Komora pro
hospodářské styky se státy SNS ve spolupráci s moldavskou Obchodně a průmyslovou
komorou.
Moldavská strana ocenila dosavadní angažovanost (technická asistence) ČR v
rozvojových projektech, v předávání zkušeností a v přibližování Moldavska k EU,
které patří k prioritním zemím české zahraniční rozvojové spolupráce.

26. 3. 2013

Podpis Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem financí České
republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky
Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal se svým filipínským protějškem
Cesarem V. Purisimou Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České
republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky. Podpisem memoranda
vyjádřily obě strany zájem vytvořit formální rámec pro budoucí spolupráci.
Předmětem Memoranda je mimo jiné spolupráce formou technické asistence
zaměřené na výměnu poznatků a zkušeností týkajících se integračních a reformních
procesů. V této souvislosti je připravována první studijní návštěva zástupců
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Ministerstva financí Filipínské republiky, která bude věnována problematice řízení
státního dluhu.
Při příležitosti návštěvy byly projednány rovněž aktuální ekonomické otázky a
možnosti rozšíření vzájemné spolupráce. Ministr financí Miroslav Kalousek vyjádřil
zájem o rozvoj a posílení vzájemných hospodářských styků. „Filipínská republika je
významným partnerem v asijském regionu s rychle rostoucí ekonomikou. Zájmem
české vlády je posílit obchod mezi oběma zeměmi, což je v souladu se snahou o
podporu exportu a tvorbu nových pracovních míst,“ uvedl ministr financí Miroslav
Kalousek.
Obě strany se shodly na hodnocení česko-filipínských vztahů, založených na politické,
obchodní a kulturní spolupráci, jako tradičně dobrých a se značným potenciálem pro
další rozvoj. Na letošní rok připadá 40. výročí navázání diplomatických styků mezi
oběma zeměmi.

26. 3. 2013

Náměstek ministra školství jednal s prezidentem Společnosti Maxe Plancka
Náměstek pro výzkum a vysoké školství Tomáš Hruda se setkal s prezidentem
Společnosti Maxe Plancka Dr. Peterem Grussem.
Počátkem března přijal náměstek pro výzkum a vysoké školství Tomáš Hruda na půdě
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prezidenta Společnosti Maxe Plancka
Dr. Petera Grusse. Po úvodním setkání s náměstkem Tomášem Hrudou jednal Dr.
Gruss se širší skupinou představitelů výzkumu a vývoje v České republice. Ve svém
vystoupení ocenil rozsah investic do výzkumné infrastruktury, které Česká republika
alokovala z prostředků strukturálních fondů EU. Podle názoru Dr. Grusse má Česká
republika výbornou šanci novou inciativu využít, protože podmínka podpory z
kohezních fondů je již na počátku splněna.
Na závěr společného jednání bylo dohodnuto, že budou zahájeny kroky k nalezení
konkrétních partnerů pro nově vzniklé infrastruktury v České republice tak, aby byla
co nejlépe využita šance získaná masívní investicí do výzkumné infrastruktury.
Společnost Maxe Plancka se podílela na obnově výzkumné infrastruktury ve
východním Německu a provozuje síť tzv. Max Planck Centers po celém světě. Max
Planck Centres mají za cíl zásadní posílení mezinárodní spolupráce Společnosti Maxe
Plancka a přinášejí novou kvalitu do vědecké spolupráce s partnery v hraničních
oblastech výzkumu.
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28. 3. 2013

Ministr M. Kuba jednal se zástupci srílanské vlády o prohloubení
vzájemných obchodních vztahů
Hojně navštívené fórum českých firem a jejich partnerů ze Srí lanky, které se
uskutečnilo ve čtvrtek v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu, potvrdilo
zájem podnikatelů obou zemí na hledání možností pro další rozvoj dvoustranných
obchodních a ekonomických vztahů. Fórum bylo naplánováno při příležitosti
pracovní návštěvy srílanské delegace v ČR vedené ministrem pro ekonomický rozvoj
Basilem Rajapaksou.
Ministra Rajapaksu doprovází na cestě jeho resortní kolega zodpovědný za životní
prostředí a obnovitelné zdroje Sushil Premajayantha a také skupina téměř 20
zástupců srílanských firem z oblasti textilu, elektroniky, potravinářství, farmacie a
papírenství. Součástí návštěvy je rovněž řada akcí společenského a kulturního
charakteru zaměřených na poznání Srí Lanky.
V úvodu Česko — srílanského ekonomického fóra, které připravil Svaz průmyslu a
dopravy, vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, na jehož pozvání se
návštěva uskutečňuje. Ministr Kuba připomněl tradici hospodářských vztahů obou
zemí, která sahá až do předválečného období, a zejména nastínil oblasti, které
považuje za perspektivní z hlediska možnosti dalšího rozvoje vzájemných vztahů.
"V mém vidění je ta tradice důležitá. Bez schopnosti na ni navázat, však zůstane jen
vzpomínkou. My se chceme dívat dopředu. Nám jde o to, jak tuto tradici využít,
abychom prostřednictvím námi sdílených hodnot a kompetence českých firem
podpořili zemi, která po ukončení 30 let trvajícího konfliktu v roce 2009 nastoupila
cestu změn a mírového rozvoje," řekl ministr Kuba.
Ten také upozornil na vysoká tempa růstu srílanské ekonomiky, která se v posledních
třech letech pohybuje v intervalu mezi sedmi až osmi procenty. Za zmínku podle něj
stojí rovněž další hmatatelné výsledky v řadě ekonomických oblastí, včetně snížení
úrovně inflace, poklesu deficitu státního rozpočtu, opatření zaměřených na
konsolidaci veřejných financí a rostoucího počtu zahraničních turistů. To vše jsou
faktory, které spolu s ambiciózními rozvojovými plány vytvářejí prostor pro větší
uplatnění českých firem na srílanském trhu.
Již dnes projevuje o tento zájem několik českých firem, jež se dívají především na
příležitosti v oblastech infrastruktury, energetiky, průmyslových technologií, ochrany
životního prostředí, komunálního hospodářství a zdravotnických zařízení.
Ministr Rajapaksa ve vystoupení na fóru opětoval zájem o rozvoj vzájemně výhodné
hospodářské spolupráce. Jím zmíněné oblasti se velmi shodují s těmi zmiňovanými
českou stranou, když prohlásil, že jeho země uvítá pomoc Česka nejen při obnově a
rozšiřování infrastruktury, modernizaci průmyslových podniků či budování
energetických zdrojů. "Zvláště pak obnovitelných, při výstavbě a zařizování nových
nemocnic, při budování nových turistických rezortů, ale také při zavádění a využívání
ekologicky šetrných technologií," konstatoval.
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Ministr Martin Kuba se svým srílanským protějškem a jeho delegací sešel k
samostatnému jednání. Jeho průběh potvrdil oboustranný zájem na prohloubení
vzájemného porozumění, pokud jde o projekty společně realizované firmami obou
zemí. Ministr zmínil rovněž připravenost státem zřízené České exportní banky a
Exportní garanční a pojišťovací společnosti poskytnout konkurenceschopné exportní
financování. V neposlední řadě se ministři dohodli na vytvoření platformy, která by
vedla k ustavení společného výboru na úrovni obou ministerstev, jenž by se detailně
věnoval jednotlivým oblastem hospodářské spolupráce.

29. 3. 2013

Premiér P. Nečas jednal s ministrem pro ekonomický rozvoj Srí Lanky
Dosud nejvýznamnější vládní delegace ze Srí Lanky navštívila Českou republiku. S
premiérem jednali o rozvoji obchodní spolupráce i turismu.
Ministr pro ekonomický rozvoj Srí Lanky Basil Rajapaksa byl premiérem Petrem
Nečasem přijat v rámci návštěvy České republiky, kterou uskutečnil na pozvání
ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Hlavním tématem jednání byly českosrílanské vztahy zejména z hlediska obchodní spolupráce a možností dalšího rozvoje
hospodářských vztahů.
Premiér Petr Nečas ocenil dlouhodobý růst obchodního obratu a upozornil na značný
potenciál vzájemné ekonomické spolupráce obou zemí. „ČR považuje Srí Lanku za
jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů v Asii,“ konstatoval premiér.
Dvacetimilionová Srí Lanka dosahovala v posledních letech až osmiprocentního
hospodářského růstu. Ministr Rajapaksa uvedl, že se pro české společnosti otevírají
nové možnosti spolupráce např. v oblastech energetiky, environmentálních
technologií či potravinářství.
Ve vzájemných vztazích roste také význam turistického ruchu, o jehož další rozvoj
projevili představitelé Srí Lanky zájem. Množství českých turistů, kteří podnikli cestu
na Srí Lanku, v posledních letech rychle roste a existuje potenciál pro další rozvoj
turismu. Kulturu a život na Srí Lance přiblížil české veřejnosti také Srílanský
gurmánský a kulturní týden, který proběhl v březnu v Praze.
V rámci návštěvy České republiky se srílanská delegace zúčastní slavnostního
otevření nového slonince v pražské ZOO, kterému Srí Lanka darovala dvě slonice.
„Vážíme si tohoto velkorysého daru, který považujeme za ocenění našich dlouhodobě
velmi dobrých vztahů,“ řekl premiér Nečas.
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29. 3. 2013

Ministr T. Chalupa přijal představitele srílanské vlády
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se setkal se srílanským ministrem pro
ekonomický rozvoj Basilem Rajapaksou a novým ministrem životního prostředí a
obnovitelných zdrojů energie Susilou Premajayanthy. Ministr Tomáš Chalupa ocenil
především nadstandardní vztahy se Srí Lankou, které jsou založené na dlouholeté
tradici, a to především v obchodní a kulturní oblasti.
„Česká republika úspěšně absolvovala transformační proces a získala značné
zkušenosti z postupného zlepšování ekonomiky a kvality životního prostředí. Proto
může nabídnout Srí Lance své zkušenosti, technologie a služby při překonávání
problémů, které souvisí s ochranou přírody a krajiny,“ říká ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa.
Ministři na setkání diskutovali také o problematice ochrany vod, ochrany přírody a
krajiny v národních parcích nebo o odpadovém hospodářství. Ministr Tomáš Chalupa
se srílanskými ministry hovořil také o podnikatelských příležitostech pro české firmy
a o možnostech další spolupráce. Pro české firmy existuje na Srí Lance potenciál
především v oblasti infrastruktury, energetiky, vodohospodářství, odpadového
hospodářství a cestovního ruchu.
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Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky
Leden 2013

15. 1. 2013

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministryni zahraničí Gruzie
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal
dne 15. ledna 2013 v Černínském paláci Maju Pandžikidze, ministryni zahraničních
věcí Gruzie.
Ministři hovořili o česko-gruzínských vztazích, vnitropolitickém vývoji v Gruzii po
parlamentních volbách, bezpečnostní problematice a ekonomické spolupráci.

23. 1. 2013

Náměstek V. Galuška přijal delegaci Národní rady Slovenska
Náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Galuška přijal v Černínském paláci
delegaci zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky vedenou předsedou
výboru Františkem Šebejem.

24. 1. 2013

Náměstek J. Schneider přijal státního tajemníka MZV Slovinska
První náměstek ministra zahraničí a státní tajemník pro evropské záležitosti Jiří
Schneider přijal dne 24. 1. 2013 v Černínském paláci Igora Senčara, státního
tajemníka MZV Republiky Slovinsko.
Jednali o aktuálních bilaterálních, zahraničně politických a evropských otázkách.
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29. 1. 2013

Humanitární pomoc pro Mali
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil návrh na poskytnutí humanitární pomoci Mali ve výši 3 miliony Kč.
Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže
(ICRC). Mali je již více než rok sužováno konfliktem, který vedl k útěku statisíců lidí
jak v rámci země, tak regionu. Proto také Česká republika v loňském roce vynaložila
celkem 4 mil. Kč na pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu na jihu Mali i
uprchlíkům v Burkině Faso, Mauretánii a Nigeru.
Letos v lednu konflikt opět vygradoval, což vedlo i k zesílení humanitárních
problémů. Přes náročnou bezpečnostní situaci ICRC v postižených oblastech Mali
nadále působí a zajišťuje základní humanitární potřeby i humanitární ochranu pro
tisíce civilistů - proto ČR poskytne schválenou pomoc jeho prostřednictvím.

29. 1. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s Davidem Halem
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
v Černínském paláci Davida Halea, zvláštního vyslance USA pro blízkovýchodní
mírový proces. Probrali spolu současný vývoj v oblasti a možnosti obou zemí přispět k
dosažení skutečného a udržitelného míru.
David Hale se také setkal s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím
Schneiderem, se kterým si vyměnil názory na řadu otázek včetně blízkovýchodního
mírového procesu, regionální stability, vývoje v jednotlivých zemích regionu, jakož i
některých aspektů česko-americké spolupráce.

30. 1. 2013

Donorská konference OSN na pomoc Sýrii za účasti zástupců MZV
Dne 30. 1. 2013 se v Kuvajtu konala donorská konference OSN na pomoc Sýrii. Za
Českou republiku se jí zúčastnil vrchní ředitel Sekce mimoevropských zemí MZV
Daniel Koštoval.
Během roku 2012 poskytla ČR z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních
věcí na pomoc obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům v regionu celkem 20 mil. Kč
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(tj. 22,6 % celkového ročního rozpočtu na humanitární pomoc). Nadto bylo v rámci
programu medicínských evakuací MEDEVAC do ČR přepraveno k léčbě 12 pacientůsyrských uprchlíků.
V roce 2013 bude ČR v pomoci pokračovat. Za předpokladu přetrvávajícího konfliktu
lze počítat s obdobnou podporou z humanitárního rozpočtu MZV jako v r. 2012 (tj.
kolem 20 mil. Kč, do Sýrie i regionu, prostřednictvím jak NNO, tak OSN a ICRC). I
nadále bude pokračovat program MEDEVAC, program medicínských evakuací, jehož
gestorem je Ministerstvo vnitra ČR a MZV se na něm spolu s Ministerstvem
zdravotnictví podílí.

Únor 2013

5. 2. 2013

Náměstek J. Schneider jednal v Kábulu
První náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider navštívil společně s prvním
náměstkem ministra obrany Vlastimilem Pickem ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2013 hlavní
město Afghánistánu. Během pobytu se setkal s příslušníky AČR a Policie ČR a
představiteli mezinárodních organizací.
V kontextu oficiálního ukončení rekonstrukční a rozvojové činnosti Provinčního
rekonstrukčního týmu České republiky v provincii Logar oba náměstkové jednali s
vedoucím mise OSN pro Afghánistán (UNAMA) J. Kubišem, civilním představitelem
NATO pro Afghánistán M. Jochemsem a vedoucím policejní mise EU v Afghánistánu
(EUPOL) K. A. Roghem o aktuálním politickém i bezpečnostním vývoji v
Afghánistánu a možnostech dalšího zapojení ČR do úsilí mezinárodního společenství
o obnovu a rozvoj země. Česká republika bude v následujících letech podporovat
Afghánistán v rámci své pokračující rozvojové spolupráce a prostřednictvím
příspěvků na výcvik a vybavení afghánských bezpečnostních složek.
J. Schneider a V. Picek se rovněž seznámili s činností a výsledky české chemické
jednotky a jednotky polního chirurgického týmu, které působí v Kábulu v rámci ISAF.

11. 2. 2013

Náměstek J. Schneider přijal švédskou ministryni obchodu
První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropskou integraci
Jiří Schneider přijal dne 11. února 2013 v Černínském paláci Ewu Björlingovou,
švédskou ministryni obchodu a severské spolupráce.
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Předmětem jednání byly aktuální otázky EU a bilaterální česko-švédské vztahy.

15. 2. 2013

Česká republika se zapojuje do úsilí mezinárodního společenství o pomoc
Mali
V lednu 2012 tuaréžská vzpoura v severním Mali umožnila převzetí moci
teroristickými skupinami v severní části Mali, což bylo příčinou útlaku obyvatel,
porušování lidských práv, ničení kulturního dědictví a šíření organizovaného zločinu.
Situaci dále destabilizoval vojenský puč proti malijské vládě v březnu 2012. K dalšímu
vyostření došlo v lednu 2013, kdy teroristické skupiny zahájily útok proti malijské
armádě ve snaze obsadit i jižní část země. Na žádost prezidenta Mali a v souladu s
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN zahájila omezenou stabilizační vojenskou operaci
Francie. Tato operace je součástí úsilí mezinárodního společenství, jehož cílem je
podpořit Mali a úsilí států regionu při řešení vzniklé hrozby.
Oblast Mali má zásadní geostrategický vliv na severní a západní Afriku. Mali a celý
region Sahelu je možno dlouhodobě hodnotit jako nestabilní oblast. K největším
bezpečnostním hrozbám plynoucím z tohoto regionu náleží terorismus, proliferace
zbraní či pašování osob a drog do Evropy. Bezpečnost ČR je úzce spjatá s bezpečností
širšího regionu na jih od Evropy, tedy i Sahelu. Eskalace bezpečnostních hrozeb ve
spojení s radikalizací a rostoucím vlivem teroristických skupin v regionu by ve svém
důsledku znamenala i ohrožení bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní strategie
ČR přímo definuje nestabilitu a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a
jeho okolí jakožto hrozbu, mající dopad na bezpečnost ČR, přičemž jedním z nástrojů
řešení krizových situací je účast v misích a operacích mezinárodních vládních
organizací.
Příspěvek do úsilí mezinárodního společenství je plně v souladu s bezpečnostními a
zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Tento příspěvek je v současné době
zaměřen na:
Zapojení České republiky do výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali):
Vláda České republiky svými usneseními ze dne 6. a 13. února 2013 schválila
působení maximálně 50 českých vojáků v rámci výcvikové mise Evropské unie
(EUTM Mali). Česká republika by na počátku měla do Mali vyslat jednotku pro
ochranu sil států zapojených do mise. V další etapě se pak Česká republika výrazněji
zapojí do výcviku malijské armády. Vyslání českých vojáků podléhá schválení obou
komor Parlamentu České republiky.
Případný dar materiálu ozbrojeným silám Mali: Česká republika identifikovala možný
materiál, konečné rozhodnutí zatím nebylo učiněno.
Humanitární pomoc Mali: Dne 28. Ledna 2013 schválil ministr zahraničních věcí
poskytnutí 3 mil. Kč na pomoc obyvatelstvu, které bylo postiženo eskalací konfliktu
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na severu země. Od roku 2012 bylo z prostředků ministerstva zahraničních věcí na
humanitární pomoc ve prospěch civilního obyvatelstva Mali a malijských uprchlíků
regionu poskytnuto celkem již 7 mil. Kč.

21. 2.2013

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Slovenska
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
dne 21. února 2013 v Černínském paláci místopředsedu vlády a ministra zahraničních
věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka.
Ministr Lajčák se v Praze zúčastnil konference "Dvacet let samostatné české a
slovenské diplomacie". Hlavními tématy jednání byly aktuální otázky československých vztahů, výměna názorů na aktuální vývoj ve středoevropském prostoru,
Východní partnerství, Západní Balkán, vývoj v EU a v eurozóně.

21. 2. 2013

MZV uspořádalo konferenci „Dvacet let samostatné české a slovenské
diplomacie“
Dne 21. února 2013 se v Černínském paláci se uskutečnila konference MZV ČR
„Dvacet let samostatné české a slovenské diplomacie“. Konference se zaměřila nejen
na téma dělení československé diplomacie, ale také spolupráce obou samostatných
diplomacií v následujících dvaceti letech. Zvláštní pozornost byla věnována vstupu
ČR a SR do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Na konferenci vystoupili spolu s oběma současnými ministry Karlem
Schwarzenbergem a Miroslavem Lajčákem také bývalí ministři zahraničí Pavol
Demeš (SR), Douglas Hurd (Velká Británie), Milan Kňažko (SR), Ján Kubiš (SR),
Eduard Kukan (SR), Jozef Moravčík (Československo), Jaroslav Šedivý (ČR) a
Alexandr Vondra (ČR), bývalí velvyslanci Benoît d'Aboville (Francie), Adrian Basora
(USA), Martin Bútora (SR), Rastislav Káčer (SR), Pavel Telička (ČR), György Varga
(Maďarsko) a Michael Žantovský (ČR), místopředseda Národní rady SR Ján Figeĺ,
vysoký představitel EU pro Bosnu a Hercegovinu Valentin Inzko a další významní
hosté.
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22. 2. 2013

Ministr K. Schwarzenberg přijal místopředsedu vlády Bahrajnu
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
v Černínském paláci místopředsedu vlády Království Bahrajn šejcha Khalida bin
Abdullaha Al Khalifu.

26. 2. 2013

Ministr K. Schwarzenberg na zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě
Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády ČR Karel Schwarzenberg se dne 26.
února 2013 účastnil jednání na vysoké úrovni v rámci 22. zasedání Rady pro lidská
práva v Ženevě.
Ministr K. Schwarzenberg přednesl projev v plénu 22. Zasedání Rady pro lidská práva
v Ženevě. Ve svém vystoupení se zaměřil na význam občanské společnosti, jejíž role
při rozvoji a ochraně lidských práv je nezastupitelná. Zdůraznil, že pokud nějaká
země není schopna chránit aktéry občanské společnosti, tak musí nastoupit úsilí
mezinárodního společenství. Upozornil, že jsme svědky v posledních letech velmi
znepokojivého trendu útoků na občanskou společnost. Za posledních 6 let ve více než
50 zemí vlády podnikly konkrétní kroky omezující činnost občanské společnosti. Tyto
snahy jsou nejen nepřijatelné, ale jedná se i o velkou chybu těchto zemí, které se
zbavují obrovského potenciálu občanské společnosti a znemožňují sociální pokrok.
V této souvislosti zmínil konkrétní země, kde dochází k útokům na občanskou
společnost. Uvedl KLDR a Eritreu, kde občanská společnost prakticky neexistuje, a
případy nedobrovolných zmizení v Súdánu a mučení v Íránu. Upozornil též na
poslední případy omezování činnosti nevládních organizací v Ruské federaci a
Egyptě, jakož i o přijetí v Bělorusku zákona zakazujícího šíření „nečestných"
informací o politické, hospodářské a sociální situaci v zemi.
Na závěr svého vystoupení K. Schwarzenberg ocenil výsledky práce Rady pro lidská
práva a vyjádřil přesvědčení, že ve 21. století se státům podaří zachovat pluralitu
hlasů svých společností.
V průběhu pobytu v Ženevě se uskutečnilo rovněž bilaterální jednání s mexickým
ministrem zahraničních věcí José Antonio Meade Kuribreñou. V rámci bilaterálního
setkání projednali oba ministři vzájemnou spolupráci na půdě Rady pro lidská práva
v Ženevě. Dalším tématem setkání byly otázky spojené se zintenzivněním vzájemných
setkávání zástupců obou zemí a aktuální politický a ekonomický vývoj. Stranou
nezůstala ani možnost podpory mexického kandidáta do čela WTO.
Na závěr pracovní cesty se uskutečnil oběd se zástupci významných nevladních
organizací a byly prodiskutovány otázky navazující na vystoupení ministra
Schwarzenberga v Radě pro lidská práva a související s prací a postavením nevladních
organizací ve světě.
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Březen 2013

1. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg v Moldavsku
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
uskutečnil pracovní cestu do Moldavsku. Doprovázela jej podnikatelská delegace.
Ministr K. Schwarzenberg jednal s prezidentem Nicolae Timoftim, premiérem
Vladimirem Filatem, ministrem zahraničních věcí a evropské integrace Iuriem
Leancou a ministrem dopravy Anatolem Salaru.
Tématem rozhovorů byly vzájemné vztahy obou zemí, aktuální politická situace v
Moldavsku, úsilí Moldavska směřující k přiblížení k EU a dosažení vízové facilitace.
Ministr zároveň podpořil úsilí českých podnikatelů o rozvoj vzájemné obchodní
výměny.
Ministr K. Schwarzenberg dále v Kišiněvě zahájil podnikatelské fórum, kterého se
zúčastnila česká obchodně-podnikatelská delegace, jež ho na pracovní cestě
doprovázela.

4. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s Intigamem Alijevem
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg se v Černínském
paláci setkal s ázerbájdžánským právníkem Intigamem Alijevem, letošním laureátem
ceny Homo Homini.
Toto prestižní ocenění, které každoročně uděluje organizace Člověk v tísni, obdrží
Intigam Alijev za svou dlouholetou neúnavnou práci a osobní odvahu při obhajobě
nespravedlivě stíhaných. Intigam Alijev cenu převezme z rukou ministra
Schwarzenberga na zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět dne 4. března 2013. Ministr K. Schwarzenberg vyjádřil
během rozhovoru svou hlubokou víru v sílu občanské společnosti a připravennost
České republiky podporovat aktivity občanské společnosti v Ázerbajdžánu.
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4. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s disidentkou Sánchez
Dne 4. 3. 2013 se ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg setkal s Yoani
Sánchez, kubánskou novinářkou, která prostřednictvím svého blogu bojuje za
svobodná média, vyjadřuje se otevřeně k politickému vývoji na Kubě a aktivizuje
kubánskou společnost.
V rozhovoru s Yoani Sánchez se ministr zajímal především o aktuální dění na Kubě a
stav kubánské občanské společnosti. Hlavním předmětem rozhovoru byl dopad
reforem přijatých v loňském roce na kubánské obyvatelstvo, které podle Yoani
Sánchez změnily politické klima v zemi naprosto minimálně. Ministr sdělil, že on
nesdílí nadšení některých zemí v tomto ohledu, jeho paměť mu totiž nedovoluje
zapomenout na reformy přijímané v době komunismu, „které nic nezměnily, ale na
západě vypadaly úžasně“. Yoani Sánchez přicestovala do České republiky na pozvání
organizace Člověk v tísni, využila přitom možnosti vycestovat z Kuby, která se
naskytla v důsledku přijetí tzv. migrační reformy kubánskou vládou v listopadu 2012.

4. 3. 2013

Náměstek T. Dub přijal ministra turistiky Marockého království
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přijal 4. března 2013 ministra
turistiky Marockého království Lahcena Haddada.
Tématem jednání byly zejména otázky týkající se vzájemné obchodní spolupráce
včetně turistiky a aktuální politická a ekonomická situace v obou regionech.

5. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie a
syrským uprchlíkům v Jordánsku
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v
Jordánsku
V návaznosti na ukončené dotační řízení budou podpořeny tři projekty českých
nevládních organizací, každý částkou 3 mil. Kč. Projekt "SOS Sýrie" organizace
Člověk v tísni zajistí naléhavou zdravotní, hygienickou i psychosociální pomoc
obětem konfliktu uvnitř Sýrie. Projekt Diakonie ČCE se zaměří na materiální pomoc
pro rodiny syrských uprchlíků v jordánském uprchlickém táboře Zátárí. Charita ČR se
zaměří na pomoc uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, kteří žijí v místních komunitách a
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potřebují různorodou podporu od zajištění potravin přes oděvy a vybavení
domácností po vlastní přístřeší, či zdravotní a psychosociální péči. Zároveň bude
obdobná pomoc nabídnuta i v jižních oblastech Sýrie.
Všechny tři podpořené projekty navazují na pomoc, kterou Česká republika
prostřednictvím uvedených organizací poskytovala již na podzim 2012.

6. 3. 2013

Náměstek T. Dub se setkal s náměstkyní ministra zahraničí Kolumbie
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se 5. března 2013 v Černínském
paláci setkal s náměstkyní ministra zahraničních věcí Kolumbie Monikou Lanzetta.
Jednáním dominovala témata bilaterálních vztahů. Oznámení úmyslu otevření
diplomatického zastoupení ČR v Bogotě se setkalo s velmi pozitivní reakcí
kolumbijské strany. Dalšími tématy byla mj. ratifikace Mnohostranné obchodní
dohody EU-Kolumbie, Peru Parlamentem ČR, pozice ČR ke kandidatuře Kolumbie do
OECD, bilaterální dohoda o zabránění dvojímu zdanění a prohloubení spolupráce v
hospodářské oblasti, kultuře, školství a vědě. Rovněž se probíraly možnosti
spolupráce na multilaterálních fórech.

6. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc zemím s
komplexními humanitárními problémy
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil poskytnutí humanitární pomoci zemím s komplexními humanitárními
problémy.
V návaznosti na proběhlé dotační řízení bude po dvou mil. Kč podpořeno sedm
projektů pěti nevládních organizací (ADRA, Člověk v tísni, Charita ČR, Lékaři bez
hranic, Magna Děti v tísni). Jedná se o projekty v Afghánistánu, Barmě, Etiopii,
Jižním Súdánu a Konžské demokratické republice.

6. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg hostil Ekonomické grémium
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg dne 5.
března 2013 v Černínském paláci hostil zasedání Ekonomického grémia ministra
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zahraničních věcí. Bylověnováno především diskuzi o podpoře vnějších
ekonomických vztahů ze strany státu.
Na jednání, kterého se zúčastnila řada renomovaných českých ekonomů,
představitelů akademického sektoru a podnikatelské sféry, potvrdil Ministr K.
Schwarzenberg, že tzv. ekonomická diplomacie patří mezi hlavní priority MZV. V této
souvislosti poukázal na tzv. Desatero, které představuje deset klíčových aktivit, které
nabízí MZV podnikatelům a firmám.
Účastníci se shodli, že zahraniční síť ČR pod správou MZV tvoří páteřní
infrastrukturu podpory exportu a rozvoje internacionalizace českých podniků.
Nezastupitelnou roli mají rovněž projekty v oblasti rozvojové spolupráce, zejména ve
spojeních s komerční návazností. Nezanedbatelnou pozici má MZV v oblasti
mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.
Grémium potvrdilo, že ekonomická diplomacie má pro sběr a analýzy informací a
signálů o tom, co světové trhy chtějí, nezastupitelné místo. Nástrojem předávání
znalostí o globálních trzích musí být otevřený dialog, při kterém jsou souhrnné
analytické znalosti a informace předány podnikatelské sféře. Ekonomická diplomacie
pak musí být schopna rychle a účinně pomoci při uplatnění nových řešení našich
firem na zahraničních trzích. Takto nastavený model ekonomické diplomacie, ať už se
jedná o oblast posílení konkurenceschopnosti existujících firem, či o oblast
inovačního podnikání nebo o oblast komercionalizace v oblasti zahraniční rozvojové
spolupráce, představuje konkrétní přínos MZV k posílení konkurenceschopnosti ČR.
Na závěr zasedání uvítali účastníci informace o připravované dohodě Ministerstva
zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu, která by měla zefektivnit úsilí
klíčových rezortů ve prospěch podpory českého vývozu na zahraniční trhy.

7. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se setkal s britským šéfem diplomacie Williamem
Haguem
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se včera 6. března 2013 sešel se
svým protějškem, šéfem britské diplomacie, Williamem Haguem na neformální
večeři, kterou na ministrovu počest uspořádali ve své londýnské rezidenci Lord a
Lady Weidenfeldovi. Oba politici spolu vedli delší rozhovor na aktuální
zahraničněpolitická témata.
Lord Weidenfeld, člen Sněmovny lordů, známý britský nakladatel a filantrop, pozval
významné zástupce politického a kulturního života. U stolu byl přítomen například
německý ministr zahraničí Guido Westerwelle. Přišli i slavní dramatici Tom
Stoppard, Petr Morgan a Ronald Harwood.
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7. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg na zasedání Skupiny přátel Jemenu slíbil
pokračování české pomoci
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se
dnes 7. brezna 2013 v Londýně zúčastnil zasedání Skupiny přátel Jemenu. Setkání
Skupiny přátel Jemenu vyhodnotilo dosavadní pokrok reforem v bezpečnostní,
politické a hospodářské oblasti.
Uskutečnilo se krátce před tím, kdy má být v Jemenu zahájen národní dialog, který
má přispět k usmíření různých proudů na politické scéně. Jemenští představitelé na
zasedání informovali o hlavních prioritách národního dialogu, pokroku dosaženém v
rámci příprav prezidentských a parlamentních voleb, které se uskuteční v roce 2014 a
o dosažených výsledcích reformy armády.
Ministr Schwarzenberg ve svém vystoupení zdůraznil zejména českou pomoc, která je
poskytována v oblasti rozvojové a humanitární. Česko pomáhá Jemenu například v
oblasti ochrany vodních zdrojů či rozvoje zemědělství. Česká strana také tradičně
poskytuje stipendia jemenským studentům.
"Česká republika je dlouhodobě aktivním přítelem Jemenu a hodlá pokračovat v
bilaterálních rozvojových programech. Například pomáháme v integraci postižených
do společnosti a místní lidi učíme soběstačně farmařit," řekl ministr Schwarzenberg.
Založení Skupiny přátel Jemenu iniciovala v roce 2010 Velká Británie. Jejím hlavním
cílem je pomoc jemenské vládě při jejím úsilí o ekonomickou a sociální reformu země.
Skupina má 39 členů, ze států EU jsou kromě ČR zastoupeny Velká Británie, Francie,
Německo, Španělsko, Nizozemsko, Itálie. Novým členem je od roku 2012 i Švýcarsko.

12. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg přijal rumunského ministra zahraničních věcí
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
12. března 2013 ministra zahraničních věcí Rumunska Tituse Corlăţean v Černínském
paláci.
Hlavními tématy jednání byly bilaterální vztahy a dále aktuální evropské i
mezinárodní otázky, jako východní partnerství a region západního Balkánu.
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14. 3. 2013

Otevření Honorárního konzulátu ČR na Novém Zélandu
Dne 14. března 2013 byl slavnostně otevřen Honorární konzulát ČR v Queenstownu
na Jižním ostrově Nového Zélandu za přítomnosti velvyslance ČR v Austrálii Hynka
Kmoníčka.
Ostrov je cílem častých návštěv českých turistů (mj. i díky lokaci filmu Pán prstenů).
Honorární konzulkou byla jmenována Vlaďka Kennet, která až dosud dlouhodobě
spolupracovala s Velvyslanectvím ČR v australské Canbeře i Konzulátem v Sydney při
řešení konzulárních případů českých občanů.

15. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg ve Vatikánu
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
uskutečnil pracovní cestu na intronizační mši papeže Františka do Vatikánu.

22. 3. 2013

Náměstek J. Schneider v Rusku
První náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti
Jiří Schneider uskutečnil pracovní cestu do Moskvy, kde se svými partnery projednal
aktuální otázky bilaterálních vztahů.

22. 3. 2013

MZV se podílelo na pořádání Dnů Frankofonie 2013
Dne 20. března 2013 byly v Černínském paláci vyhlášeny výsledky soutěže pro
studenty v rámci Dnů Frankofonie. Letošní ročník proběhl pod záštitou ministra
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.
Soutěž se konala ve dnech 1. února – 1. března 2013. Tvořil ji vědomostní online kvíz
na internetové stránce MZV ČR a výtvarná část. Kvízu se zúčastnilo celkem 285
studentů. Žáci základních škol a studenti středních škol měli za úkol realizovat
výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, DVD nebo PowerPoint) za využití aspoň
tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2013“, které vyhlásila centrála OIF
(Mezinárodní Organizace Frankofonie) v Paříži.
99

Na pořádání Dnů Frankofonie se podílelo Ministerstvo zahraničních věcí spolu s
MŠMT, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky a
velvyslanectvími frankofonních zemí v Praze.

22. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc na podporu
libanonské školy
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg rozhodl
o poskytnutí 2,75 mil. Kč na podporu školy v libanonské obci Bednayel, která přijala
několik set dětí syrských uprchlíků.
Český příspěvek bude vynaložen na rozšíření hygienického zázemí i prostor pro výuku
a volnočasové aktivity malých i starších žáků. Realizaci projektu zajistí velvyslanectví
ČR v Bejrútu.
Počet uprchlíků ze Sýrie v sousedních zemích přesáhl 1 mil. osob a denně dále roste.
Libanon přijal již přes 330 tisíc lidí, o které se stará téměř tisíc libanonských měst a
vesnic. Pomoc České republiky byla určena podle místních potřeb a priorit libanonské
vlády.

24. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se zúčastnil setkání ministrů zahraničí v Dublinu
Ve dnech 22.-23.3 se ministr K. Schwarzenberg účastnil neformálního setkání
ministrů zahraničních věcí členských států EU (Gymnich) v Dublinu.
Setkání bylo zahájeno pátečním pracovním obědem, v jehož průběhu ministři
diskutovali o aktuální situaci v Sýrii včetně dalšího osudu zbraňového embarga.
Diskuse potvrdila přetrvávající nejednotnost názorů, přičemž většina členských států
se vyjádřila proti uvolnění zbraňového embarga. Ministři budou pokračovat v diskusi
o možnostech podpory syrské opozice a v hledání kompromisu s cílem zajistit
prodloužení sankcí EU vůči Sýrii i po konci května t.r.
Na programu pátečního odpoledního pracovního bloku, za přítomnosti předsedy
Výboru pro zahraniční věci a poslance Evropského parlamentu E. Broka, byla úvodní
debata na téma hodnocení dosavadního fungování a činnosti Evropské služby vnější
akce (ESVA). Diskuse na výše uvedené téma dominovala rovněž sobotnímu
dopolednímu zasedání. Debata posloužila k prvotní orientaci a výměně názorů, která
by měla v létě letošního roku vyústit ve vypracování zprávy Vysoké představitelky EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku C. Ashton. Z této zprávy by měla
vyplynout doporučení budoucího směřování a případných změn ESVA.
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25. 3. 2013

Ministr K. Schwarzenberg se setkal se stážistkami programu Václav Havel
Journalism Fellowship
Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg se v Černínském
paláci setkal s mladými novinářkami z Arménie (Seda Stepanyan), Ázerbájdžánu
(Tahmina Taghiyeva) a Moldavska (Irina Gotisan), které byly vybrány k účasti v
prvním regulérním ročníku programu Václav Havel Journalism Fellowship. Účelem
setkání byla reflexe současné podoby programu, jakož i diskuse o aktuálních
zahraničně-politických tématech.
Program Václav Havel Journalism Fellowship, který vznikl v roce 2011 na základě
společné iniciativy české a americké strany a RFE/RL, je zaměřen na podporu
perspektivních novinářů ze zemí vysílání RFE/RL, především ze zemí Východního
partnerství, a zároveň připomíná odkaz RFE/RL a Václava Havla. Pilotní ročník
programu, financovaný z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož se
zúčastnil běloruský novinář a aktivista Franak Viačorka, skončil v létě 2012. V
současné době probíhá první regulérní ročník programu.

28. 3. 2013

Náměstek T. Dub na pracovní návštěvě afrických států
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub uskuteční ve dnech 2. – 10. 4.
2013 pracovní cestu do Ugandy, Jižního Súdánu, Súdánu a Egypta.
Cílem cesty jsou bilaterální politické konzultace s partnery na ministerstvech
zahraničních věcí a jednání na ekonomických resortech jednotlivých států. Jedná se
zejména o ministerstva obchodu, průmyslu, energetiky, ropy a těžebního průmyslu,
dopravy, civilního letectví a elektrické energie, kde bude hovořit o možnostech
vzájemné hospodářské spolupráce a obchodní výměny.
Náměstka Duba bude doprovázet podnikatelská mise složená ze zástupců českých
výrobních a vývozních firem, z nichž řada již má s teritoriem subsaharské Afriky
vlastní zkušenosti a úspěšně zde podnikají. V delegaci budou také zástupci ČEB,
EGAP a Ministerstva financí ČR.
Kromě dvoustranných obchodních jednání se v Ugandě, Jižním Súdánu a Súdánu
uskuteční společné semináře s místními podnikateli a obchodními svazy. Jednání v
Súdánu v neposlední řadě se zaměří na řešení české pohledávky a náměstek Dub se
setká také se zástupci české krajanské komunity.
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Čeští zástupci v evropských strukturách
Leden 2013

9. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou arménského parlamentu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal s
panem Hovike Abrahamyanem, předsedou Arménského národního shromáždění. Na
setkání spolu prodiskutovali způsob, jak urychlit reformy a modernizaci Arménie pro
blaho jejích občanů a jak může Evropská unie těmto změnám napomoci.
Eurokomisař pochválil dosažené pokroky ve vztazích EU a Arménie, zjednodušení
vízových procedur a readmisní dohodu.

10. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle oznámil další podporu reforem v Kosovu ze strany EU
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle oznámil, že Evropská
komise alokovala 65 millionů Euro na podporu reforem v Kosovu. Prostředky budou
využity na reformy v oblasti justice a veřejné správy, ekonomiky, vzdělávání a
regionálního rozvoje a přispějí také k řešení bydlení a pracovních příležitostí pro
menšiny. "These new funds reflect our commitment to assist Kosovo on its path
towards the European Union. More effective public administration and judiciary,
better integration of minorities and education, as well as economic development are
key priorities in this regard. Our funding will support the necessary reforms, bringing
tangible benefits to citizens," řekl komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU
Štefan Füle. Program bude také napomáhat implementaci politických priorit, např.
politickému dialogu Bělehradu a Prištiny, strategické revizi EULEXu a vízovému
dialogu.

14. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle projednal s Chorvatskem monitorovací zprávu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
s první místopředsedkyní vlády a ministryní zahraničí Chorvatska paní Vesnou Pusić.
Jejich setkání bylo jedním z řady pravidelných setkání mezi EK a Chorvatskem a mělo
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za účel projedání posledních kroků před vstupem Chorvatska do EU s výhledem na
zveřejnění monitorovací zprávy v březnu 2013. Za prioritní záležitosti považuje
monitorovací zpráva oblast soudnictví a základních práv, spravedlnosti, svobody a
bezpečnosti a politiky konkurenceschopnosti.

21. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil neformální rady ministrů zahraničí
v Dublinu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se zúčastnil neformální
rady ministrů zahraničí s irským předsednictvím v Dublinu. Ve svém vyjádření pro
tisk mimo jiné řekl: „In our discussions over the last two days, we have been focusing
on how to strengthen democratic legitimacy and accountability as the European
Union moves forward with far reaching changes in the field of economic and
monetary union. We also have had good informal exchanges with our partners from
candidate and aspirant countries on a wide range of issues. It is crucial that the
momentum of enlargement is maintained and that the reforms necessary for progress
on the EU path in the enlargement countries are pursued with vigour and
commitment.“

22. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s ministrem zahraničí Alžírska
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal s
panem Mouradem Medelcim, ministrem zahraničí Alžírska, abych mu vyjádřil
soustrast v souvislosti s terostistickým útokem v Amenasu. Během rozhovoru
s ministrem Medelcim eurokomisař vyjádřil podoru alžírkým úřadům a jejich úsilí
v boji s terorismem a ve snaze osvobodit rukojmí. Znovu připomněl připravenost EU
k prohloubení spolupráce s Alžírskem v otázkách společného zájmu, jmenovitě
v otázkách bezpečnosti v sahelské oblasti.

23. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle navštívil dnes Skopje a
setkal se s makedonským prezidentem Gjorgem Ivanovem, premiérem Nikolou
Gruevskim a šéfem Sociálně demokratické unie Makedonie Brankem Crvenkovskim.
Při setkání se seznámil se stavem příprav pro jarní zprávu.
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25. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil konference o finanční pomoci zemím, které
chtějí přistoupit k EU
Evropská komise dnes hostila konferenci o přípravě nového nástroje na pomoc
zemím před vstupem do EU pro období 2014-2020 (IPA II). Konference má za účel
najít účinnou a konstruktivní podporu pro země západního Balkánu, Turecko a Island
na cestě ke členství v EU.
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle, který se konference za
EK zúčastnil, k tomu řekl: "When we designed the new Instrument for Pre-Accession
Assistance, we put a lot of emphasis on increasing its efficiency, by making it more
simple to implement, with less red tape and more choices to find the most
appropriate form of support. Now we need to sit together and find out how these
principles can best be put in practice."

28. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou Výboru pro evropskou integraci
ukrajinského parlamentu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
s předsedou Výboru pro evropskou integraci ukrajinského parlamentu panem
Hrihorijem Nemyrjou. Pogratuloval mu ke zvolení předsedou parlamentního výboru,
který má důležitý vliv na vztahy s EU. "I am glad that this Committee will benefit
from the experience in European Affairs of Mr Nemyria and of its other members,"
řekl eurokomisař. Také zdůraznil, že bere práci výboru velmi vážně, protože přispívá
k posilování spolupráce mezi EU a Ukrajinou.

31. 1. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s novým ukrajinským ministrem zahraničí
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
s novým ministrem zahraničí Ukrajiny panem Leonidem Kožarou. Bylo to jejich první
oficiální setkání od jmenování pana Kožary novým ministrem zahraničí. Na setkání
spolu probrali aktuální výoj na Ukrajině a také pokroky v evropsko-ukrajinských
vztazích. "The European Union acknowledges the European aspirations of Ukraine
and welcomes its European choice. Our engagement with Ukraine remains firm and
is based on respect for common values", řekl eurokomisař Füle. Také potvrdil, že EU
očekává od Ukrajiny rozhodné jednání a pokroky v reformách, které by umožnili
podepsání asociační dohody.
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Dále eurokomisař vyjádřil svůj údiv nad náhlým převezením bývalého ministra vnitra
Jurije Lutšenka z nemocnice do vězení. "We are following this case closely, the
circumstances of the transfer and the health condition of Mr Lutsenko remain a
concern to us. I urge the authorities to assume responsibility for the humanitarian
and health aspects of Mr Lutsenko and the risks brought to his health by the
transfer," zdůraznil. Komisař Füle se také informoval na situaci Julie Tymošenkové.
Ohledně své nadcházející návštěvy Ukrajiny řekl: "I am looking forward to visiting
Kyiv on 7-8 February to get more insight into Ukraine’s objectives and recent
developments ahead of the upcoming EU-Ukraine Summit. I will also stress the
importance of strengthening relations between the EU and Ukraine to make Europe a
stable, united and prosperous continent. I look forward to working, in line with
Ukraine's European aspirations and in a mutually beneficial way, for the political
association and economic integration to modernise Ukraine, restructure its economy
and strengthen its democracy and rule of law so that Ukrainian citizens can clearly
benefit from it.''

Únor 2013

4. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Albánii
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle dnes navštívil Albánii,
aby zde prodiskutoval pokroky, které země udělala od posledního zasedání Rady
v prosinci minulého roku.
Během pobytu v Tiraně jednal s prezidentem Bujarem Nishanim, premiérem Salim
Berishou a předsedou Socialitické strany Edim Ramou.
Komisař hovořil s albánskými politiky o prioritách země vzhledem k jejím snahám o
integraci do EU a zdůraznil, že status Albánie jako kandidátské země je dosažitelný.
Je na albánských politicích, aby se to stalo realitou. Komisař Füle potvrdil
připravenost EU k dalšímu posilování integračního procesu. "Albania's entire process
of EU-related reforms needs to be sustainable, inclusive and consensus-driven – for
the benefit of all Albanian citizens," řekl.
Komisař zdůraznil, že zásadním testem fungování demokratických institucí v zemi
budou parlamentní volby v roce 2013. Vyzval politiky, aby volby proběhly v souladu
s mezinárodními standardy, což posílí pozici demokratických institucí a zvýší
kredibilitu politiků.
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7. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Ukrajinu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle dnes navštívil Ukrajinu a
při své dvoudenní návštěvě probral s ukrajinskými představiteli možnosti, jak
posunout evropsko-ukrajinské vztahy dopředu. Nejprve se setkal s premiérem
Mykolou Azarovem a pak hovořil se členy ukrajinské vlády. Komisař Füle se také
setkal se zástupci opozice a promluvil v ukrajinském parlamentu a také k zástupcům
občanské společnosti na kyjevské univerzitě. V pátek se pak setkal s prezidentem
Viktorem Janukovičem.

7. 2. 2013

Europoslanci ODS podporují dohodu na víceletém rozpočtu EU
V Bruselu začíná summit hlav států sedmadvacítky, jehož hlavním tématem má být
víceletý finanční rámec EU 2014 - 2020.
Zatímco mezi členskými státy převládá vůle sestavit rozpočet odpovídající současné
ekonomické situaci, většina v Evropském parlamentu dala tento týden jasně najevo,
že bude po vládách požadovat sedmiprocentní navýšení výdajů. Jinak prý EP
vyjednávání zablokuje. Tuto pravomoc mu dala Lisabonská smlouva.
"Většina v EP se tentokrát chová vyloženě militantně a rozhodla se členské státy
prostě a jednoduše vydírat. Ochota ke kompromisu je naprosto nulová," hodnotí
štrasburské zasedání šéf europoslanců ODS Jan Zahradil. "Je až neuvěřitelné, jak se
někteří poslanci Evropského parlamentu staví proti zájmům vlastních vlád a
přenášejí svou vnitrostátní politickou bitvu na půdu EP. To poslanci ODS nikdy
nedělali a dělat nebudou. Jsme tady proto, abychom chránili zájmy ČR," dodává
Evžen Tošenovský.
"Evropský parlament reprezentovaný svým předsedou Martinem Schulzem a šéfy
zelených Danielem Cohn-Benditem a lidovců Josephem Daulem chce zahnat
Evropskou unii do rozpočtového provizoria v zájmu zvýšení rozpočtu. To ODS
naprosto odmítá," říká mluvčí ODS pro rozpočet Hynek Fajmon. "Doufáme, že
členské státy najdou na summitu dobrý kompromis, který jsme připraveni podpořit.
Nepodpoříme naopak konfrontaci a vydírání ze strany Evropského parlamentu."
Jak zdůrazňuje Hynek Fajmon, tento postup je v souladu s dlouhodobou politikou
ODS v Evropském parlamentu, která vždy respektuje dohody vzešlé z jednání
členských států.
Místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák připomíná, že mezi členskými
státy se už rýsuje dohoda na rozpočtu, který by oproti předchozím návrhům neměl
být pro Českou republiku výrazně nevýhodný. Nekrátí totiž prostředky pro venkov
nebo regionální rozvoj. "Státy se nakonec dohodnou, protože vědí, že by na
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rozpočtovém provizoriu tratili všichni. Jako největší problém z hlediska České
republiky se tedy jeví nekompromisní postoj socialistů a lidovců v Parlamentu," říká
Oldřich Vlasák.

12. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil neformálního dialogu Východního
partnerství v Tbilisi
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle a náměstkyně
generálního sekretáře EEAS pro politické otázky Helga Schmid se zúčastnili druhého
setkání ministrů zahraničí při neformálním dialogu Východního partnerství v in
Tbilisi.
Setkání hostila Gruzie a sešli se na něm ministři zahraničí a vysocí státní úředníci
zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldova,
Ukrajina). Poprvé bylo setkání ministrů zahraničí doprovázeno setkáním ministrů
dopravy, kde EK zastupoval viceprezident Siim Kallas.
Toto setkání je důležitou příležitostí pro ministry zahraničí partnerských zemí aby se
zapojici do diskuze o implementaci reforem souvisejících s evropskou agendou pár
měsíců před třetím Summitem ve Vilniusu v listopadu tohoto roku.
Náměstkyně generálního sekretáře EEAS pro politické otázky Helga Schmid využila
tohoto setkání také k tomu, aby s ministry zahraničí probrala zahraniční otázky
společného zájmu, jako je otázka vývoje v Sýrii, Íránu, Pákistánu, Afganistánu a Mali.
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle a náměstkyně
generálního sekretáře EEAS pro politické otázky Helga Schmid se také setkali
s prezidentem Gruzie Michailem Saakašvilim, premiérem Bidzinou Ivanišvilim,
ministryní zahraničí Majou Pandžikidze a zástupci občanské společnosti v Gruzii.
Komisař Füle se také setkal s předsedou parlamentu Davidem Usupašvilim a
předsedou parlamentní menšiny Davidem Bakradzem, ministrem pro
euroatlantickou integraci Alexim Petriašvilim.

12. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle podepsal dohodu o financování reforem s Gruzií
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle a gruzínský ministr pro
evropskou a euroatlantickou integrací Alexi Petriašvili podepsali dohodu o
financování reformního procesu v Gruzii, která pro tyto účely alokuje 20 miliónů
Euro.
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Hlavní důraz klade na podporu institucí a reforem ve třech základních oblastech:
obchod, veřejná kontrola a koordinace evropsko-gruzínských smluv.
"The programme launched today focuses on important elements of political
association and economic integration, which are: shared values such as democracy
and respect for human rights; development of stronger and modern institutions; and
opening of new trade opportunities," řekl eurokomisař po podepsání dohody.

14. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckou ministryní pro rodinu a sociální
politiku
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
tureckou ministryní pro rodinu a sociální politiku Fatmou Şahin.
Komisař Füle zdůraznil důležitost podpory práv žena a rovnoprávnosti žen
v členských státech EU a v partnerských zemích, zejména v zemích kandidátských a
potenciálně kandidátských zemích. Ocenil iniciativy paní ministryně, jmenovitě
přijetí zákona o ochraně rodiny a prevenci násilí v březnu minulého roku.
Také komisař vyjádřil svou plnou podporu pro tyto reformy a připravenost jim
napomáhat. Připomněl, že nejen boj proti násilí vůči ženám, ale také jejich rovný
přístup ke vzdělání a do politické reprezentace je důležitým aspektem pro zlepšení
práv žen v Turecku.
"Violence against women is one of the evils in this world and needs to be not only
deplored but eradicated. The European Union has shown how gender equality and
women´s rights can be guaranteed and we are paying particular attention to these
issues also in the enlargement process," řekl.

15. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil jednání mezi EK, Chorvatskem a Bosnou a
Hercegovinou
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle dnes předsedal druhému
třístrannému setkání mezi EK, Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou, které řešilo
poslední zbylé záležitosti hranic s ohledem na vstup Chorvatska do EU. Po jednání
eurokomisař Füle doprovázený ministryní zahraničí Vesnou Pusić a ministrem
zahraničí Bosny a Hercegoviny Zlatkem Lagumdžijou ocenil pokroky v této otázce. ''I
was glad to host this trilateral meeting on the last outstanding border management
issues. I appreciate the constructive spirit we had.“
108

18. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle představil novou iniciativu EU v boji proti
organizovanému zločinu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle představil nový projekt
boje proti organizovanému zločinu, na který EU alokovala 1,5 miliónu Euro. Projekt
se týká Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Moldovy a Turecka. Eurokomisař projekt
pro tisk komentoval: "We are determined to do all we can to work across borders and
nations to bring an end to this evil activity of trafficking people wherever it takes
place. By strengthening laws, sharing information and increasing levels of awareness
of the problem across the region, we hope to lay the foundations for further action in
this area and send a clear message to traffickers that this barbaric and deplorable
form of exploitation cannot continue."

20. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal se zástupci běloruské občanské společnosti
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se v Bruselu setkal s osmi
zástupci běloruské občanské společnosti, koordinátory Evropského dialogu o
modernizaci s běloruskou společností. Hlavním tématem rozhovoru byly priority
modernizace v Bělorusku a cesty, jak jí dosáhnout. Také spolu hovořili o podmínkách
neziskových organizací obecně. Eurokomisař vyzdvihl důležitost podpory občanské
společnosti v Bělorusku, kterou EU považuje za prioritní. "The Dialogue on
Modernisation is a very good example showing that civil society is ready to make an
important contribution to the country's modernisation. I hope that Belarusian
authorities will notice this readiness and will consider their own input into this
Dialogue. I consider it as an important tool for the preparation of necessary reforms
and modernisation plans of the country," řekl komisař Füle na závěr jednání.

19. 2.2013

Europoslanec M. Cabrnoch vedl pozorovatelskou misi EP při volbách v
Arménii
Prezidentské volby v Arménii byly demokratické a po administrativní stránce dobře
zvládnuté, všichni kandidáti měli v kampani rovné podmínky a voliči mohli svobodně
vyjádřit svůj názor, konstatoval europoslanec Milan Cabrnoch, který vedl
pozorovatelskou misi Evropského parlamentu v Arménii.
Některé pochybnosti podle něj vzbuzuje například silná účast státních zaměstnanců v
kampani, kteří si brali dovolenou, aby podpořili kandidáta vládní strany.
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"Byli jsme svědky hladkého volebního dne, kterým se završila poměrně klidná
předvolební kampaň postrádající zásadní politická témata nebo skutečné soupeření.
Je to nejspíš dáno tím, že tři hlavní opoziční strany se rozhodly své kandidáty
nenominovat," řekl Milan Cabrnoch po uzavření volebních uren.
"Arménie prodělala v posledních měsících hned dvoje důležité volby, a musím říci, že
jsme viděli řadu zlepšení," dodává Milan Cabrnoch. "Důležité je teď nesejít z cesty a
pokračovat v ekonomických, sociálních a demokratizačních reformách tak, abychom
se dostali dál i v asociační dohodě mezi EU a Arménií."

21.2 2013

Europoslanec H. Fajmon vyzval Evropskou komisi, aby přezkoumala postup
Bulharů vůči ČEZ
Europoslanec Hynek Fajmon v Bruselu interpeloval Evropskou komisi ve věci situace
společnosti ČEZ v Bulharsku.
V interpelaci doslova stojí:
V posledních dnech jsme byli svědky pouličních protestů v Bulharsku, které byly
vyvolány údajně neobvyklým zvyšováním cen elektřiny. Pod tlakem těchto
demonstrací zahájil bulharský regulátor proti společnosti ČEZ, a.s., řízení o odejmutí
licence pro výrobu a distribuci elektřiny. Následně podala bulharská vláda demisi. V
této souvislosti si dovoluji položit Evropské komisi následující otázky:
1. Považuje Evropská komise postup bulharského regulátora za legální z hlediska
evropského práva?
2. Jak bude Evropská komise v této věci postupovat?
"Chápu, že bulharská energetika je v nezáviděníhodné situaci," řekl Hynek Fajmon.
"Za prvé museli Bulhaři při svém vstupu do EU uzavřít několik bloků své jediné
jaderné elektrárny, a za druhé elektřinu prodražují nesmyslné zelené dotace. Za to ale
Česká republika ani ČEZ nemůžou, a my musíme udělat vše, abychom obhájili naše
ekonomické zájmy."
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25. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou Socialistického hnutí za integraci
Albánie
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se v Bruselu setkal
s předsedou Socialistického hnutí za integraci Ilirem Metou, aby s ním probral
poslední vývoj a politickou situaci v Albánii.
Komisař prohlásil, že Albánie nemůže zpomalovat svou práci na reformách:"The
current campaign period is no excuse for slowing work on EU-oriented reforms, and
government and opposition alike need to assume their responsibility in bringing
Albania closer to the EU."
Eurokomisař také vyzdvihl důležitost úspěšné a důkladné přípravy parlamentních
voleb v červnu, které budou zásadním testem fungování albánské demokracie. "It is
essential that political leaders play their part in ensuring the elections are in line with
international standards, to improve the credibility and standing of the democratic
institutions and strengthen the accountability of politicians towards the Albanian
people," řekl s tím, že EK je připravena tomuto procesu maximálně napomáhat.
"When it comes to elections it is important to ensure highest possible participation of
voters and coming back to the business of the European agenda very soon after the
elections," zdůraznil.

26. 2. 2013

Místopředseda EP O. Vlasák vystoupil na evropském summitu k výzkumu a
inovacím
Nadměrná byrokracie a nízké povědomí o evropských programech podpory vědy a
výzkumu, to jsou podle Ing. Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Evropského
parlamentu zodpovědného za vědeckou observatoř STOA, hlavní překážky, kterým
čelí vědci v Evropě.
Uvedl to ve svém vystoupení na evropském summitu k výzkumu a inovacím European Intersectoral Summit on Research and Innovation 26. února 2013 v
Dublinu, kterého se zúčastnili přední evropští politici, vědci podnikatelé a novináři.
V projevu Oldřich Vlasák hledal příčiny, proč Evropa stále zaostává ve vědě a
výzkumu za USA. „Zatímco Spojené státy stále vedou světové žebříčky inovativnosti a
konkurenceschopnosti a blíží se svými výdaji na vědu a výzkum magické hranici 3
procent hrubého domácího produkt, Evropská unie pouze proklamativně definuje
velkolepé cíle. Za jeden z problémů je přitom spatřována přebujelá administrativa,
která je spojená s žádostmi o evropské grantové peníze,“ zdůraznil Vlasák. Na
konkrétním případě pokročilých grantů poskytovaných Evropskou vědeckou radou
současně vyzdvihl příklad Eduarda Feireisla, známého českého matematika, který
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jako jediný Čech tuto podporu získal. Skutečnost, že je pouze jedním ze tří lidí ze
Střední Evropy, kteří tento grant získali, přitom europoslanec Vlasák přikládá právě
nízké informovanosti potenciálních žadatelů.
„Evropský výzkum a vývoj nespasí řešení v podobě prostředků z víceletého
evropského rozpočtu schválené během nedávného jednání Evropské rady. Je proto
třeba, aby členské státy zmobilizovaly zdroje na národní úrovni a vědu a výzkum více
podpořily. V neposlední řadě je třeba vyvinout společenský tlak na samotné
soukromé podniky, které by do této oblasti měly více investovat. Zatímco ve
Spojených státech totiž podíl soukromých výdajů na vědu a výzkum tvoří 2 %, v
Evropské unii je to pouze 1,26 %,“ uvedl ve svém vystoupení místopředseda EP.
Kromě Oldřicha Vlasáka, který na summitu zastupoval Evropský parlament, se akce
zúčastnili také bývalý francouzský prezident a předseda pořádající organizace
Atomium Culture Valéry Giscard d´Estaing nebo laureát Nobelovy ceny z CERN
Carlo Rubbia.

28. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle jednal s finančními institucemi o spolupráci
s Ukrajinou a Východním partnerstvím
Evropská unie dnes v Bruselu hostila setkání na nejvyšší úrovni mezi EU a hlavními
mezinárodními a finančními institucemi, se kterými jednal o Východním partnerství
a zejména o Ukrajině.
Na setkání posoudili společně stav reforem a způsob, jak zlepšit spolupráci a
rozhodování. O setkání se eurokomisař pro tisk vyjádřil: "Today's meeting with
International Financial Institutions was a good opportunity to discuss the reform
process as well as to improve coordination and shape upcoming decisions together.
The European Union is committed to proceed with signing the Association
Agreement as soon as Ukraine demonstrates determined action and tangible progress
in the areas of justice, elections and Association Agenda reforms. We hope to sign the
Association Agreement with Ukraine at the Eastern Partnership summit in Vilnius in
November where we also hope to conclude the negotiations on the Association
Agreements with Georgia, Moldova and Armenia and advance in our negotiations
with Azerbaijan."

28. 2. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s lídrem černohorské opozice
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se v Bruselu setkal
lídrem černohorské opozice - strany Hnutí za změny Nebojsou Medojevicem.
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Hlavním tématem jejich setkání byly zveřejněné nahrávky, ve kterých jsou naznačeny
jisté neregulérnosti v období před nadcházejícími volbami a záměry ovlivňovat listinu
voličů. Také diskutovali obecně o fungování soudnictví a boji proti korupci a
organizovanému zločinu.
Komisař Füle zdůraznil, že EU klade velký důraz na respektování zákonů ohledně
svobody vyjadřování politické vůle voličů. "We expect the authorities to fully
investigate any allegations in this context and we will continue to monitor this matter
closely, notably in the context of the upcoming presidential elections," řekl.

Březen 2013

5. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Libanon
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle navštívil Libanon
a jednal v Bejrútu s libanonským prezidentem, premiérem a členy libanonské vlády o
úrovni bilaterálních kontaktů a spolupráci s EU. “Relations between Lebanon and the
European Union are entering a new phase with an impressive intensity of bilateral
contacts and cooperation,” řekl po jednání eurokomisař s tím, že EU považuje
Libanon za velmi důležitého partnera. "With the new Action Plan the EU is ready to
accompany Lebanon in tackling its main challenges resulting from the need to
continue with political, economic and social reforms. The EU supports holding the
elections according to the constitutional requirements and in line with international
standards. We also stand ready to further assist Lebanon in dealing with the impact
of the Syrian refugee crisis and security issues" zdůraznil.

6. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil konference o budoucnosti rozšiřování v EP
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se zúčastnil v Evropském
parlamentu konference na téma: ''Enlargement in perspective: how do candidate and
potential candidate countries perceive accession in the light of the current crisis?'' Ve
svém projevu na úvod konference zdůraznil, že: "Enlargement is not at the root of
Europe's current difficulties. It is rather part of the solution with the primary goal of
strengthening the European Union. Enlargement is promoting economic and
financial stability and supporting increased trade and business opportunities in the
aspiring countries, between them and between them and us. Through our interconnected economies, this translates into a shared interest in more growth and jobs."
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6. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s náboženskými představiteli Ukrajiny
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se setkal s delegací
Ukrajinské rady církví a náboženských organizací. Setkání bylo příležitostí probrat
spolu svobodu víry, vyznání a náboženství, dialog mezi jednotlivými náboženstvími a
situaci v ukrajinské společnosti. "I am very happy about this meeting, it was very
enriching for me," řekl komisař po jednání 20 představitelům různých církví. "I take
with me their wise words about the realities in Ukraine and about how their believers
perceive the European Union," dodal. Také s představiteli církví diskutoval o
ukrajinsko-evropských vztazích a nadcházejícím summitu EU-Ukrajina. "The
European Union acknowledges the European aspirations of Ukraine and welcomes its
European choice. Our engagement with Ukraine remains firm and cannot be but
based on respect for common values. I could only agree with the partners when they
said they were the biggest force within the civil society committed to the European
future of Ukraine," zdůraznil eurokomisař Füle.

7. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou srbského parlamentu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
s předsedou Národního shromáždění Srbské republiky Igorem Radojićićem, aby
spolu probrali klíčové priority pokroku Bosny a Hercegoviny v procesu evropské
integrace. "We had good discussions on the urgent need to move Bosnia and
Herzegovina forward in the European integration process and on the positive role
that Republika Srpska as one of the two entities of the country can play in this regard.
There are outstanding issues which require further efforts," řekl eurokomisař po
setkání. "The entry into force of the Stabilisation and Association Agreement with the
EU is within reach. However, Bosnia and Herzegovina must now bring its
Constitution into compliance with the European Convention on Human Rights in line
with the ruling of the European Court of Human Rights in the Sejdić-Finci case."

13. 3. 2013

Europoslanec J. Zahradil: Europarlament poslal EU do rozpočtového
provizoria
Členskými státy pracně vyjednaný víceletý finanční rámec EU 2014 - 2020 dnes
většina europarlamentu shodila ze stolu. Podle usnesení Evropského parlamentu,
musejí členské státy posílat do Bruselu více peněz a zároveň dovolit Evropské komisi
zavést a vybírat od občanů své vlastně daně, které už nebudou mít ani voliči, ani jejich
vlády pod kontrolou.
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Tímto hlasováním Evropský parlament poslal EU v roce 2014 do rozpočtového
provizoria, což je v době hospodářské krize mimořádně nezodpovědné. Důsledkem
provizoria bude v roce 2014 zastavení financování veřejných investic v celé EU v řádu
desítek miliard eur. To negativně zasáhne především sektor stavebnictví. Je
politováníhodné, že se k tomuto absurdnímu postoji přidali i čeští europoslanci
ČSSD.
"Europarlament dlouhodobě vyhrožoval, že nebude vyjednávat, dokud nedosáhne
sedmiprocentního navýšení výdajů. Vše teď nasvědčuje tomu, že teď svým
militantním a nezodpovědným přístupem žene Evropu do rozpočtového provizoria,"
komentoval hlasování šéf europoslanců ODS Jan Zahradil. "Je důležité si uvědomit,
že ti, kteří dnes hlasovali proti dohodě, se postavili zájmům svých vlád i občanů svých
zemí."
Evropský parlament dnes také schválil svůj postoj pro vyjednávání o rozpočtu EU na
rok 2014. V usnesení, které europoslanci ODS nepodpořili, se zmiňuje možný deficit
způsobený rozdílem mezi závazky a platbami. To má také odůvodnit tlak na další
navyšování výdajů. "Hrozba nedostatkem prostředků je pochopitelně závažná,
protože EU má povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem," říká mluvčí ODS pro
otázky rozpočtu Hynek Fajmon. "Evropská komise se ale musí naučit lépe hospodařit,
a ne s vydatnou podporou europarlamentu vydírat členské státy. Místo nekonečných
manter o dalších a dalších výdajích je potřeba unijní rozpočet reformovat, například
škrtnout zbytečné výdaje nebo omezit administrativní náklady."
Za zcela absurdní potom Hynek Fajmon považuje požadavek Evropského parlamentu
na zavedení nových celoevropských daní, které by měly rostoucí apetit unijních
institucí uspokojit. "V Bruselu se již několik let uvažuje o zavedení tzv. vlastních
zdrojů. Nejde o nic jiného, než o daně - například daň z uhlíku nebo z finančních
transakcí - jejichž výtěžek by inkasovala přímo Evropské komise. Občané by takové
daně přímo neviděli na svých výplatních páskách, zato by nemohli nijak kontrolovat
ani jejich výši, ani zacházení s nimi tak, jak se to děje v každém demokratickém státě.
Nemluvě o tom, že zavádět nové daně v této době je naprosto nepřijatelné."

15. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Tunisko
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle přijel na dvoudenní
návštěvu Tuniska ve dnech 14. - 15. 3. 2013. Svou návštěvou vyjádřil podporu
evropské unie demokratickým změnám v zemi. Jednalo se o vůbec první návštěvu
vysokého zástupce EU od jmenování nové vlády premiéra Aliho Laradayeha. “The
European Union continues to stand at the side of the citizens of Tunisia in the
important, difficult but also rewarding process of transformation“, řekl eurokomisař
na konci své návštěvy. Zdůraznil, že je třeba pokračovat v procesu tvorby nové ústavy,
stanovení data nových parlamentních voleb, zavádění dlouho očekávaných reforem
k upevnění základních svobod a stanovení dlouhodobé vize země.
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"The more we know about the needs and strategies of our partners here, the more
and better can we engage with Tunisia in using our instruments and our assistance to
help the country in the reform process”, řekl eurokomisař.

19. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s představiteli Srbska
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle navštívil Bělehrad, aby
posoudil nejnovější pokroky v reformách vzhledem k připravovanému vydání zprávy
EU příští měsíc. Setkal se prezidentem Tomislavem Nikolićem, premiérem Ivicou
Dačićem, vicepremiérem Aleksandarem Vučićem a vůdcem hlavní opoziční strany
Draganem Djilasem.

19. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle navštívil Kosovo
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle navštívil Prištinu, aby
vyjádřil svou podporu pro pokroky Kosova, kterých bylo dosaženo v dialogu se
Srbskem, a ocenil pokroky v reformách země. Setkal se s prezidentkou Kosova Atifete
Jahjaga a dále s vicepremiérem Hajredinem Kuçim, vicepremiérkou Mimozou Lila a
ministryní pro evropskou integraci Vlorou Çitaku. Při jednáních probrali pokroky
Kosova na cestě do EU. Komisař Füle také promluvil před Národní radou evropské
integrace a zúčastnil se zasedání zahraničního výboru a výboru pro evropskou
integraci kosovského parlamentu.

20. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle představil zprávu o evropské sousedské politice
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle představil dnes v Bruselu
nově publikovanou zprávu o evropské sousedské politice za rok 2012. Komisař Štefan
Füle prohlásil: "I attach great importance to the partnership with civil society in the
ENP. The role of civil society remains central to the democratisation processes. We
have significantly enhanced our engagement with civil society of partner countries to
maximise public support for reforms. Therefore, it is regrettable that in some partner
countries, civil society organisations continue to face serious constraints such as
obstacles to freedom of movements, lawsuits against NGOs leaders, cumbersome
administrative procedures, acceptance of financial support subject to authorisation,
etc."
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25. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil konference „Just BE“ v Tiraně
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle promluvil na konferenci
„Just BE“ o výhodách a výzvách albánského přistoupení k EU. Řekl, že evropská
integrace by měla zůstat v albánské politice prioritou, bez ohledu na parlamentní
volby, které zemi čekají. "I see this conference as an attempt to build a strong basis
and even more active engagement after the elections because the time has come for
Albania to deliver on a number of the requirements. The time has come for this
country to become a candidate country. The time has come for the citizens of this
country to benefit from opening of accession negotiations and to be part of the
enlargement mainstream in the Western Balkans" zdůraznil eurokomisař.

26. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle oznámil přijetí poslední monitorovací zprávy o
Chorvatsku EK
Evropská komise dnes přijala poslední monitorovací zprávu o Chorvatsku. Komise
potvrdila, že Chorvatsko ukončilo deset prioritních akcí stanovených v minulé zprávě
ze října a ukázalo svou vůli a schopnost vyplnit zbývající požadavky před vstupem do
EU. Závěr komise byl, že Chorvatsko je připraveno ke vstupu do EU k 1. 7. 2013.
"This report is positive news. Croatia has worked hard and kept the pace of reforms.
It made great strides not only since the end of the accession negotiations, but also
since the previous Monitoring report. The results it has achieved are directly
benefiting its citizens. The country is now ready to take its place in the EU as planned
and we are all looking forward to completion of the ratification of the Accession
Treaty and welcoming Croatia in the EU on the 1 July", řekl komisař pro rozšíření a
sousedskou politiku EU Štefan Füle při prezentaci zprávy v chorvatském Záhřebu.

27. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou gruzínského Nejvyššího soudu
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal
s Konstantinem Kublašvilim, předsedou gruzínského Nejvyššího soudu. Probírali
spolu They discussed tempo reformy soudnictví v Gruzii a evropsko-gruzínskou
spolupráci. Komisař Füle uvítal konstruktivní kroky, které byly v implementaci
reformy soudnictví podniknuty, a zdůraznil, že EU přikládá odpolitizování soudnictví
v Gruzii velký význam.
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27. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou černohorské Socialistické lidové
strany
Komisař pro rozšíření a sousedskou politiku EU Štefan Füle se dnes v Bruselu setkal s
předsedou černohorské opoziční socialistické lidové strany Srdjanem Milicem.
Hlavním tématem jejich setkání bylo publikování audionahrávek, které naznačují
určité neregulérnosti v nadcházejících parlamentních volbách a záměry ovlivňovat
seznamy voličů. Komisař Füle zdůraznil, že je velmi důležité, aby kompetentní úřady
plně vyšetřily všechny tyto výtky. "I hope that the parliamentary hearing, which has
now been agreed, will raise awareness for the need of a broad political consensus in
this respect" řekl.

27. 3. 2013

Eurokomisař Š. Füle oznámil evropskou podporu pro regionální spolupráci
mezi zeměmi Západního Balkánu
Evropská komise bude v období 2012-2013 investovat do opatření k podpoře
regionální spolupráce mezi zeměmi Západního 27275 millionů Euro. "These funds
are good news as regional cooperation is a central element of the EU's efforts to bring
forward the reform process of the countries in the Western Balkans and help the
region achieve economic prosperity and political stability", řekl komisař pro rozšíření
a sousedskou politiku EU Štefan Füle.
Tyto prostředky mají podpořit spolupráci s mezinárodními finančními institucemi a
pomoci rozvoji občanské společnosti, podpořit oblast vzdělávání, například programy
studentské výměny, a také pomoci zemím přizpůsobit se požadavkům členství v EU a
sladit s EU své standardy. Tato podpora doplňuje individuální národní programy o
regionální aspekt a pomáhá zemím poučit se vzájemně ze svých zkušeností.
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Zahraniční politika na ostatních úrovních
Leden 2013

4. 1. 2013

Čeští letci ukončili činnost v Pobaltí
Odlet na forsáži první dvojice a o několik minut i druhé dvojice letounů JAS-39
Gripen ukončil krátce po poledni v pátek 4. ledna 2013 plnění operačního úkolu
Úkolového uskupení Baltic Air Policing 2012 z letecké základny v litevském Šiauliai.
Tím byla uzavřena další úspěšná kapitola, kterou od září loňského roku čáslavští letci
z 21. základny taktického letectva psali na obloze pobaltských zemí.
Předání pomyslného klíče od nebe Estonska, Litvy a Lotyšska z rukou plukovníka gšt.
Petra Lančiho dánským kolegům proběhlo na slavnostním ceremoniálu ale již o den
dříve. Toho se za českou stranu zúčastnil zástupce velvyslance České republiky v Litvě
Oto Weniger, zástupce ředitele Společného operačního centra MO brigádní generál
Jaroslav Kankia a přidělenec obrany ČR v Pobaltí plukovník Zdeněk Kubíček. Mezi
další významné hosty patřil velitel Vzdušných sil Litvy generálmajor Edvardas
Mažeikis, zástupci Ministerstva obrany Litvy, Estonska, ale i představitelé
zastupitelských úřadů Dánska, USA a místní samosprávy.

7. 1. 2013

Projekty z Karlovarského kraje získaly podporu z programu Cíl 3 ČR - Sasko
Celkem čtyři projekty z Karlovarského kraje získaly podporu z programu na podporu
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko. Uspělo
rovněž pět projektů z Libereckého a tři projekty z Ústeckého kraje.
V první prioritní ose, která je zaměřena na „Rozvoj rámcových společenských
podmínek v dotačním území” byly schváleny 3 záměry. „ Z našeho kraje dotaci získá
město Luby, které je partnerem v projektu „Partnerské školy potřebují prostory pro
setkávání”. Jeho cílem je úprava prostoru bývalé tělocvičny na česko- německou
uměleckou dílnu v partnerském městě Markneukirchenu. Děti z obou škol zde budou
pořádat různé aktivity muzikálně uměleckého charakteru,” nastínil charakter
projektu za 982 000 EUR náměstek hejtmana Petr Navrátil.
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V prioritní ose „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu” Monitorovací výbor
doporučil ke schválení dotaci pěti projektům. Žadatelé z Karlovarského kraje uspěli se
třemi záměry. Jde o projektový záměr za 470 000 EUR s názvem „Rozšíření naučné
stezky Reiche Zeche a zpřístupnění štoly Kryštof/Christof v důlním komplexu
Mauritius v Abertamech místní část Hřebečná”, kdy na české straně bude pro
veřejnost zpřístupněna štola Mauritius.
Dalším záměrem v této prioritní ose je projekt „Od zámku k zámku - Schwarzenberg a
Ostrov na Stříbrné stezce”. „Na zámku v Ostrově bude zrekonstruována Pohledová
zeď. Před touto zdí se pak budou pořádat vystoupení amatérských spolků. Na tato
vystoupení se budou moci hosté dívat i z tzv. vyhlídkové plošiny, která bude ke zdi
nainstalována. Na zámku v partnerském městě Schwarzenbergu se opraví prostory
pro česko – německou výstavu,” vysvětlil náměstek Navrátil s tím, že celková
investice činí 1,8 mil. EUR.
Třetím úspěšným projektem je „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko - českém
příhraničí“. Jeho cílem je cíl oživit gastro – kulturní kořeny v pohraničí. Partnerem v
projektu je SOŠ a SOU v Nejdku. Celkové náklady se vyšplhají na 332 000 EUR.
Doposud bylo v programu schváleno 202 projektů. Z toho žadatelům z Karlovarského
kraje 39 projektů v celkové výši cca 26,5 mil. EUR.

8. 1. 2013

Kraj Vysočina zve ke studiu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve
Francii
Kraj Vysočina již čtvrtým rokem organizuje program s názvem Rok v ChampagneArdenne, v rámci něhož mohou studenti středních škol z Vysočiny ve věku 15 – 17 let
vycestovat na roční studium do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Program
je určen pro studenty, kteří se rozhodnou rozvinout a zlepšit své dovednosti ve
francouzském jazyce, seznámit se s kulturou a způsobem života Francouzů a prožít
obohacující zkušenost. „Student je během studia ve Francii začleněn do výuky podle
stejných učebních osnov jako jeho francouzští spolužáci, přes týden bydlí společně s
francouzskými studenty na internátě a o víkendu ve francouzské rodině,“ uvedla
Martina Richtová z Krajského úřadu Kraje Vysočina. První v rámci partnerských
studijních aktivit vycestovala před třemi lety studentka ze žďárského gymnázia,
druhou úspěšnou přihlášenou byla středoškolačka z pelhřimovského gymnázia. Tento
školní rok studuje ve Francii za podpory Kraje Vysočina studentka z jihlavského
gymnázia.

120

9. 1. 2013

Hejtmani Kraje Vysočina a Dolního Rakouska zahájili výstavu Krajina
Vysočiny
Hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten otevřelo ve středu 9. ledna výstavu
přibližující našim sousedům tvorbu současných umělců působících na Vysočině.
Vernisáže výstavy Krajina Vysočina se společně s Jiřím Běhounkem, hejtmanem
Kraje Vysočina, zúčastnil i Wolfgang Sobotka, náměstek zemského hejtmana Dolního
Rakouska.
„Tato výstava je díky autorům z Vysočiny dalším konkrétním výstupem naší
partnerské přeshraniční spolupráce. Jako blízkým sousedům se nám společně daří
úspěšně realizovat projekty z oblasti vzdělávání, ochrany životního prostředí,
zdravotnictví, aspektů sociální politiky a zapojení občanů do veřejného života, či v
neposlední řadě právě z oblasti kultury. Obdobnou výstavu rakouských umělců
bychom rádi uspořádali i u nás na Vysočině,“ přiblížil aktivity kraje Jiří Běhounek.
Ve výstavních prostorách Ausstellungsbrücke jsou do 27. ledna ke zhlédnutí díla
patnácti umělců všech generací působících v současné době na Vysočině. Zastoupena
je tvorba vznikající v 60. letech 20. století i tvorba z posledního desetiletí.
Sjednocující prvek výstavy je pro Vysočinu i historicky tolik typická krajinomalba,
která je nejčastějším námětem vystavených děl. Představené plastiky přibližují také
bohatou tradici uměleckého sklářství na Vysočině. Výstavu společně připravovali
ředitelé galerií zřizovaných Krajem Vysočina – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě.
Kraj Vysočina spolupracuje s Dolním Rakouskem od roku 2002. Vernisáž výstavy
byla pomyslným zlatým hřebem celodenního programu určeného jak výtvarníkům,
tak odborné veřejnosti i vážným zájemcům o kulturu, kdy měli možnost navštívit
různé dolnorakouské kulturní instituce, včetně např. ARTOTHEKy v Kremsu, která se
specializuje na zápůjčky výtvarného umění ze sbírek spolkové země široké veřejnosti.

9. 1. 2013

Česko-německá hospodářská komora projevila zájem spolupracovat na
formování regionálního školství na Vysočině
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se v druhém lednovém týdnu setkal s
Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva Česko-německé obchodní a
průmyslové komory a jeho pracovním týmem. Bauer tlumočil zástupcům kraje
požadavek členů komory na zlepšení kvality odborného vzdělávání a těsnější
propojení teorie s praxí. V tomto směru jsou vzdělávací procesy na Vysočině
nastaveny kvalitně. Funguje pozitivní diskriminace studentů formou stipendií a praxe
ve firmách je organizována s ohledem na její maximální efektivnost.
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„Výchově kvalifikovaných zaměstnanců resp. těsnému propojení praxe s výukou je
věnována na technických školách zřizovaných Krajem Vysočina nadstandardní
pozornost. Vedle krajských motivačních stipendií a obdobné podpory ze strany
klíčových průmyslových firem mají školy k dispozici moderně vybavená CNC
pracoviště a odborné dílny,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast
školství. Vysočina tedy není regionem, kde by chyběla podpora a motivace žáků v
nedostatkových oborech. Klíčovým partnerem při vzdělávání učitelů odborného
výcviku a odborných předmětů ve spolupráci se zaměstnavateli je i Vysočina
Education.
Problematika zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců a jejich
primární vzdělávání včetně těsnějšího propojení s praxí bude podle Martina Hyského,
radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje řešena také v rámci aktivit
Evropského regionu Dunaj – Vltava. Trilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání a
práce dává šanci problematiku řešit společně napříč zeměmi Horní Rakousko,
dolnorakouské části Mostviertel a Waldviertel, a krajů Jihočeského, Plzeňského a
Kraje Vysočina, Horního Falcka a Dolního Bavorska s Altöttingem.

9. 1. 2013

Velvyslankyně Slovinska navštívila Jihomoravský kraj
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 9. ledna 2013 přijal v
prostorách brněnského sídla krajského úřadu velvyslankyni Slovinska Smiljanu Knez.
Hejtman spolu s velvyslankyní jednal o možnostech vzájemné spolupráce
Jihomoravského kraje a Slovinska v tomto roce - jedním z témat tak byla i možná
kooperace kraje při pořádání letošních Dnů Slovinska, které se uskuteční v Brně.

14. 1. 2013

Premiér P. Nečas a zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili otevření
plynovodu Gazela
Český premiér Petr Nečas zahájil v pondělí 14. ledna spolu se zástupci Německa a
Ruska provoz 166 kilometrů dlouhého plynovodu Gazela, který vede ze severu na
západ Čech. Slavnostního otevření se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Díky stavbě za deset miliard korun není Česká republika závislá na vztazích Ruska a
Ukrajiny. Vysokotlaká linie, která vede z Mostecka na Tachovsko, napojila Česko na
zemní plyn z nových ruských zdrojů, který do Evropy proudí plynovodem Nord
Stream vedeným po dně Baltského moře. Rourami o průměru 1,4 metru, jejichž
životnost je až 100 let, bude ročně protékat až 30 miliard metrů krychlových plynu,
což je zhruba 3,5násobek spotřeby Česka.
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Gazela také spojí plynovody Opal na severu Německa a Megal na jihu a je na čtyřech
místech propojena s českou přepravní soustavou. Má tak důležitou roli v případě
přerušení dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu. „Jsem přesvědčen, že tato
strategická stavba je příspěvkem k energetické bezpečnosti České republiky,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček.
Gazela, jejíž stavba byla zahájena předloni v říjnu, začíná v Brandově na Mostecku a
končí v Přimdě na Tachovsku. Gazela kříží 66 silnic, 13 železnic a 51 toků. Hmotnost 9
500 osmnáctimetrových trubek o tloušťce 18 až 26 milimetrů je 120 000 tun,
dvanáctkrát více než váží Eiffelova věž. Investorem největší současné energetické
stavby v ČR byla společnost NET4GAS.

14. 1. 2013

Otevření Honorárního generálního konzulátu Filipín v Brně
Představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem se v
pondělí 14. ledna 2013 zúčastnili otevření Honorárního generálního konzulátu
Filipínské republiky v Brně.
Přestřižení pásky v sídle konzulátu v Traubově ulici byla přítomna také velvyslankyně
Filipínské republiky v České republice Evelyn Dominguez Austria-Garcia a Břetislav
Skácel, nový honorární generální konzul Filipínské republiky v Brně. Jak zaznělo na
slavnostním otevření, honorární konzulát Filipínské republiky se otevírá právě v
Brně, rodišti Jiřího Josefa Kamela, jezuitského misionáře, lékárníka a botanika, který
působil na Filipínách osmnáct let a jehož jméno nesou jedny z nejznámějších
pokojových rostlin – kamélie. Ve vztahu jižní Moravy a států jihovýchodní Asie se
hovořilo také o kulatém stole jihomoravských obchodních společností se státy
jihovýchodní Asie, seskupenými do hospodářského sdružení ASEAN, který se v
prostorách krajského úřadu uskutečnil před devíti lety.

16. 1. 2013

13. novoroční setkání ke vzdělávání v rámci česko-německo-polského
Trojzemí
Již potřinácté se v sobotu 5. ledna 2012 uskutečnilo na hrádecké Kristýně novoroční
přátelské setkání k výměně zkušeností a diskusi o spolupráci ve vzdělávání v Trojzemí
Nisa. Téměř dvacet přátel vzdělávání ze tří států česko-německo-polského Trojzemí
se sešlo první lednovou sobotu na hrádecké Kristýně neformální diskusi o spolupráci.
Novoroční přípitek k přivítání účastníků přednesl starosta Hrádku nad Nisou Josef
Horinka. V úvodu k následující volné neformální diskusi připomněl organizátor
setkání Jiří Týř, že setkání na Kristýně přispěla za 12 let svého trvání několika
iniciativami ve vzdělávání a přeshraniční spolupráci v kraji a Trojzemí Nisa.
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Celkový závěr setkání je možné shrnout takto: Je potřebné dál pomáhat navazování
osobních kontaktů a spolupráce nejen mezi představiteli organizací, ale především
mezi lidmi společných zájmů. Nikoli zájmy organizací, ale zájmy lidí lidi opravdu
sbližují. Pro to je stále potřebné všemi prostředky vytvářet další nové a lepší
možnosti.
Malé Trojzemí a jeho bezprostřední okolí poskytují mnoho dobrých příležitostí těm,
kdo chtějí, aby jejich aktivity nezapadly do šumu velkoměstského života v Liberci.
Hrad Grabštejn, Kristýna, nové hrádecké multifunkční centrum, chrastavská muzea
ubytovací, stravovací a zejména velký rekreační potenciál celé oblasti umožňuje
uskutečnit v Malém Trojzemí některé věci mnohem lépe než například v Liberci.
Pro zlepšení kvality vzdělávání včetně propagace technických oborů a řemesel je
vhodné umožnit v kraji prostřednictvím Centra vzdělanosti Libereckého kraje
pravidelnější setkávání zástupců škol s představiteli zastupitelských organizací,
sociálními a příhraničními partnery a nelze přitom zapomínat na překonávání
jazykových bariér v Trojzemí Nisa. Grabštejn osvědčil svůj přirozený význam v
regionu i jako důstojný protějšek německého Marienthalu na české straně.

16. 1. 2013

Představitelé Jihomoravského kraje se zúčastnili otevření konzulátu
Chorvatska
Představitelé Jihomoravského kraje - náměstci hejtmana Václav Božek a Roman Celý
- se ve středu 16. ledna 2013 zúčastnili slavnostního otevření konzulátu Chorvatska v
Brně. Na slavnostním aktu byl přítomen také velvyslanec Chorvatské republiky v
Praze Frane Krnić, konzul Chorvatské republiky v Praze Tomislav Vlahutin a Ivo
Nešpor, honorární konzul Chorvatské republiky v Brně.
Otevření nového konzulátu symbolicky zakončil Chorvatský večer, v jehož průběhu
se uskutečnilo oficiální předání dekretu pro funkci honorárního konzula a jmenování
Ivo Nešpora honorárním konzulem Chorvatské republiky v Brně.

17. 1. 2013

Delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku se zúčastnila
intronizace patriarchy antiochijského v Bejrútu
Delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vedená metropolitou
Kryštofem s doprovodem tajemníka pro vnější vztahy a ekumenu Mgr. Ondřeje
Chrásta se dne 17. ledna 2013 účastnila slavnostní bohoslužby u příležitosti
intronizace nového patriarchy antiochijského a celého západu Jana X, který byl
zvolen na místo nedávno zesnulého patriarchy Ignatie IV.. Přestože sídlo historického
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patriarchátu je v současném Damašku, z důvodu hrozivé občanské války, která
rozvrací celý syrský národ, se oficiální slavnostní bohoslužba u příležitosti intronizace
konala v sousedním libanonském Bejrútu, kde má Antiochijský patriarchát silné
zastoupení. Patriarchát patří k nejstarším historickým místním pravoslavným
církvím, byla zde založena jedna z prvních křesťanských obcí, dokonce právě zde byli
podle Skutků apoštolů křesťané poprvé označeni tímto jménem. V současné době má
své farnosti prakticky po celém světě, silné zastoupení má i v USA či západní Evropě,
kde také jako biskup dlouhá léta působil nově zvolený patriarcha Jan X.
Celá událost intronizace probíhala ve stínu zmiňované občanské války v Sýrii, která
zasahuje přímo srdce patriarchátu, srdce všech křesťanů blízkého východu. Historické
obce-farnosti, které vznikaly v raných dobách apoštolských, jsou teď doslova pod
palbou. Všichni přítomní vyjadřovali své přesvědčení, že krvavý konflikt musí co
nejdříve skončit a mír opět musí být obnoven. „Přítomnost křesťanů na blízkém
východě čelí vůbec nejvážnější krizi své historie“, prohlásil Libanonský arcibiskup
antiochijského patriarchátu Eliáš, který sídlí a hostil slavnostní Bohoslužbu právě v
katedrále sv. Nikolaje v Bejrútu.

18. 1. 2013

Návštěva francouzské delegace v Jihomoravském kraji
Delegace francouzského departamentu Gers jednala v pátek 18. ledna 2013 s
jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem. Setkání se uskutečnilo v rámci
veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti.
Představitelé partnerského regionu se během diskuse věnovali zejména dalšímu
pokračování spolupráce středních škol z obou regionů v oblasti vinařství a
vinohradnictví a společného projektu P.R.O. U.D zaměřeného na propagaci
ekologického zemědělství a vinařství. Francouzští hosté také pozvali hejtmana Haška
na oficiální návštěvu Gers v letošním roce.

18. 1. 2013

Hejtman Jihomoravského kraje jednal s generálním konzulem Ruské
federace
Hejtman Michal Hašek se v pátek 18. ledna 2013 setkal v prostorách brněnského
výstaviště s generálním konzulem Ruské federace v Brně Andrejem Šaraškinem.
Generální konzul s hejtmanem jednal o dalším rozvoji vztahů mezi regiony Ruska a
jižní Moravou v oblasti cestovního ruchu, obchodu a podnikání nebo kultury. V
současnosti má Jihomoravský kraj navázány partnerské vztahy se třemi regiony
Ruské federace – Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou (CHMAO),
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Leningradskou oblastí a Nižnonovgorodskou oblastí. Jednou z ústředních letošních
akcí by měla být první oficiální návštěva gubernátorky CHMAO.

22. 1. 2013

Čestným doktorem Českého vysokého učení technického byl jmenován
světově uznávaný odborník na družicovou navigaci profesor Hein
Doctorem honoris causa Českého vysokého učení technického v Praze byl jmenován
ředitel odboru rozvoje systémů družicové navigace (mj. Galileo a EGNOS) Evropské
kosmické agentury ESA. Profesor Hein je světově uznávaným odborníkem v oblasti
družicové navigace. Se svým týmem významně přispěl k vypracování nových signálů
pro družicové navigační systémy. Tyto signály jsou použity v systému Galileo a budou
zajišťovat jeho vysokou přesnost a dobré vlastnosti i za nepříznivých podmínek.
Čestný titul dr.h.c. byl prof. Heinovi udělen na slavnostním zasedání Vědecké rady
ČVUT v Betlémské kapli 22. ledna 2013.
Prof. Dr.-Ing. Günter W. Hein je jedním z předních, světově uznávaných odborníků v
oblasti družicové navigace. V současné době působí jako ředitel Odboru rozvoje
systémů EGNOS a GNSS Evropské kosmické agentury. V letech 1983 – 2008 vedl
institut tak, že se stal pracovištěm významně se podílejícím na budování evropského
družicového navigačního systému Galileo. Ve spolupráci se svými asistenty,
doktorandy a studenty publikoval řadu vědeckých a technických článků věnovaných
jeho návrhu, zvláště pak nové struktuře signálů splňující požadavky uživatelů na
vysokou přesnost určení polohy.
Prof. Hein vždy dokázal kolem sebe soustředit tým vynikajících odborníků z
nejrůznějších zemí. To ho přivedlo i k inicializaci vzniku konference Munich Satellite
Navigation Summit, na níž se setkávají přední světoví odborníci z oblasti družicové
geodézie a navigace a která se bude v letošním roce konat už po jedenácté. Z jeho
iniciativy vznikla v r. 2005 česká sekce této konference, která se u účastníků setkala s
příznivým ohlasem.
Profesor Hein je nebo byl hostujícím profesorem na univerzitách v Delftu, v Sydney a
v Maine, pracoval v NOAA (Národní úřad Spojených států amerických pro oceán a
atmosféru) ve Washingtonu a v CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) v
Toulouse.
Svou aktivní účastí při jednáních mezi Evropskou komisí a vládou Spojených států na
počátku minulého desetiletí významně přispěl k rozvoji spolupráce v oblasti
družicové navigace mezi Evropou a Spojenými státy.
Vědecká rada ČVUT se na návrh děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodla
udělit prof. Heinovi titul doctor honoris causa. Ocenila tak jeho významný podíl na
rozvoji družicových navigačních systémů a metod určení jejich optimálních signálů.
Zvláště pak vzala v úvahu i jeho soustavnou podporu odborné spolupráce mezi ČVUT,
Universitou Bundeswehru v Mnichově a Evropskou kosmickou agenturou.
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22. 1. 2013

Čeští divadelníci sklidili v New Yorku ovace
Ve dnech 11. – 15. ledna 2013 proběhl v New Yorku nejvýznamnější světový veletrh
scénických umění APAP|NYC, letos s výraznou účastí České republiky.
Exhibiční vystoupení neboli showcase celkem pěti českých souborů, jež stejně jako
celou účast České republiky koordinovala Česká centra, se setkala s velkým zájmem
náročného newyorského publika včetně odborné veřejnosti. To zaplnilo divadelní sál
České národní budovy na manhattanské Upper East Side do posledního místa a
všechna vystoupení odměnilo nadšeným potleskem. Akce byla připravena ve
spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem.

23. 1. 2013

Spolupráce Ústeckého kraje s regionem Saské Švýcarsko
Turistika bez hranic je nejen úžasná vize, ale také název nového projektu, který
připravil Ústecký kraj ve spolupráci s regionem Saské Švýcarsko pro další rozvoj
cestovního ruchu v příhraniční destinaci Českosaského Švýcarska, zejména v oblasti
kvality poskytovaných služeb. Nositelem projektu je Ústecký kraj a kooperačním
partnerem na německé straně je sdružení Tourismusverband Sächsische Schweiz.
Veškeré aktivity jsou cíleny na zviditelnění regionu Českosaského Švýcarska a
okrajových částí přiléhajících destinačních oblastí Krušné hory a České středohoří na
trhu cestovního ruchu. Zkušenosti nejen projektových partnerů ukázaly, že
příhraniční regiony České republiky a Německa se netěší příliš velké známosti mezi
potenciálními návštěvníky, zejména mezi těmi, kteří přicházejí ze vzdálenějších míst.
Kooperačním partnerem Ústeckého kraje je sdružení cestovního ruchu
Tourismusverband Sächsiche Schweiz e. V. se sídlem v Pirně, které se více než 10 let
angažuje v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Sasku a marketingu celé německé části
Cyklostezky Labe od české hranice až do Dessau.
Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 a jeho
ukončení je plánováno s koncem roku 2014.
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23. 1. 2013

Jihočeský kraj navštívila brazilská delegace
Jihočeský kraj navštívila brazilská delegace poslanců ze státu Minas Gerais. V pondělí
navštívili Třeboň a 22. 1. 2013se sešli s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou.
Brazilci na jih Čech přijeli s jasným cílem - navázat spolupráci. Velmi se zajímali o
rybniční soustavu, ochranu vod, ale také o jihočeské památky, turistický ruch a
kulturu, především pak folklor a vážnou hudbu.
Delegace složená se zástupce vlády státu Minas Geralis a poslanců byla první
brazilskou delegací v Jihočeském kraji. Oba regiony mají hodně společného,
například města zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tak
jako se jižní Čechy chlubí Českým Krumlovem a Holašovicemi, Brazilci ze státu Minas
Gerais jsou pyšní historické centrum města Diamantina. „Kromě vztahu k památkám
máme společnou také snahu o rozvoj turistického ruchu, provázanost s přírodou a
důrazem na vodní hospodářství. Zástupce vlády státu Minas Gerais pan Octavio Elisio
Alves de Brito byl nadšen myšlenou, že třeboňská rybniční soustava usiluje o zápis do
seznamu UNESCO. Zajímal se o možnost spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kde
Brazilce lákají především barokní a gotické památky. Další možností spolupráce je
účast brazilských souborů na jihočeských folklorních festivalech a našich souborů v
Brazílii," nastínil některé závěry z jednání hejtman Zimola.
Z Českých Budějovic zamířila brazilská delegace do Českého Krumlova. Zástupce
Octavio Elisio Alves de Brito zdůraznil, že se na jih Čech bude chtít vrátit i s
guvernérem státu Minas Gerais. „I po tak krátké návštěvě je nám jasné, že máme
mnoho společného a mohly bychom naše vztahy rozvíjet. Třeba právě v oblasti
spolupráce folklorních souborů, ale především v turistickém ruchu. Nyní jsme se
poznali, víme, co si můžeme nabídnout a příště už se budeme moci bavit o konkrétní
formě spolupráce," zdůraznil vůli spolupráci rozvíjet Octavio de Brito.

24. 1. 2013

Zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili závěrečné konference projektu
LEDOS
Konferencí na téma rovných příležitostí na trhu práce, která se konala dne 24. ledna
2013 v Aténách, byla slavnostně zakončena realizace mezinárodního projektu
LEDOS, kterého se jako partner účastnil také Ústecký kraj.
Kromě příspěvků zaměřených na synergie, inovace a networking podnikatelek, byly
prezentovány zkušenosti se vzděláváním dospělých, rekvalifikacemi a start – up
iniciativami v zemědělství jako možné oblasti možného uplatnění žen na trhu práce.
Na konferenci byly dále prezentovány i psychologické metody a postupy využívané při
lektorování a mentoringu podnikajících žen jako například postupy nekonfliktního
vyjednávání, dechová cvičení apod. V neposlední řadě byly na konferenci
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prezentovány také tradiční kulturní produkty regionu Východní Makedonie a Thrácie
včetně ochutnávek jídla.
Projekt LEDOS je mezinárodní iniciativou zaměřenou na výměnu zkušeností v oblasti
podpory mladých žen z odlišného sociokulturního prostředí na trhu práce
prostřednictvím rozšiřování a zvyšování jejich znalostí a dovedností.
Projekt " LEDOS - Vzdělávání a rozvoj našich schopností" je podpořen programem
Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007-2013).

25. 1. 2013

Hejtman Královehradeckého kraje předal ceny nadějným francouzským
bohemistům
Francouzští vysokoškoláci, kteří přeložili české autory nebo se jimi zabývají ve svých
pracích, převzali z rukou hejtmana Královehradeckého kraje Lubomíra France na
českém velvyslanectví v Paříži Cenu Václava Černého. Toto prestižní ocenění se
uděluje od roku 1995. Jeho záměrem je podporovat zájem zahraničních studentů o
český jazyk a kulturu.
„V letošním roce bylo uděleno pět cen. Ocenění se dočkaly tři překlady českých
literárních děl, například Nezvalovo dílo Sbohem a šáteček či Svěrákova kniha pro
děti Pan Buřtík a pan Špejlička. Další dvě ceny dostaly doktorandské práce
francouzských studentů věnované českému divadlu a Dalimilově kronice,“ řekl
hejtman Franc.

25. 1. 2013

Zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili konference ke kvalitě ovzduší
v Turínu
„Lepší kvalita ovzduší pro lepší Evropu“ – pod tímto heslem se konala 2. konference
k problematice kvality ovzduší v různých regionech Střední Evropy. Konference se
konala 23. 1. 2013 v severoitalském městě Turín. Zúčastnili se jí zástupci všech osmi
partnerů projektu TAB, aby si zde vyměnili dosavadní zkušenosti s realizací
jednotlivých cílů v projektu a vytyčili další postup. Kromě partnerů projevili o
konferenci zájem i zástupci města Turín, zástupci ministerstev a odborné veřejnosti.
Za Ústecký kraj přednesli svůj příspěvek Ing. Anna Lehká a Ing Tomáš Peřina z
odboru životního prostředí Ústeckého kraje. Seznámili posluchače s problematikou
ovzduší v Ústeckém kraji, se systémem státní správy i samosprávy v této oblasti i se
zákony, které se týkají problematiky čistoty ovzduší. Ústecký kraj je jedním z regionů,
kde bude vytvořen a naplněn konkrétními údaji matematický model vlivu ovzduší na
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zdraví obyvatelstva. Význam stálé péče o čistotu ovzduší v Evropě a význam
informovanosti veřejnosti o této problematice podtrhla paní E. Vignati z Evropské
komise. Ta oznámila, že rok 2013 je vyhlášen pod heslem „Čistší vzduch pro všechny“.
V souladu s tímto na úrovni Evropské komise proběhne po celé Evropě řada akcí
zaměřených na problematiku znečištěného ovzduší, jeho vlivu na zdraví obyvatelstva i
hledání cest, jak dosáhnout čistšího ovzduší. Jednoznačně velkým problémem je
polétavý prach zejména z dopravy a z lokálních topenišť. Série akcí vyvrcholí na
podzim v Bruselu na Open days, které budou zaměřeny právě na tuto problematiku.

25. 1. 2013

Setkání hejtmana Královehradeckého kraje s maršálkem Dolnoslezského
vojvodství
Vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci, modernizace přístupových
komunikací v rámci česko-polských příhraničních přechodů a koordinace silničního a
železničního spojení mezi kraji jsou nejdůležitějšími tématy jednání hejtmana kraje
Lubomíra France s maršálkem Dolnoslezského vojvodství Rafaelem Jurkowlaniecem.
V rámci svého druhého volebního období hejtman Královéhradeckého kraje zavítal na
svou první zahraniční cestu do polské Wroclawi dne 14. ledna 2013.
Jednání bylo zaměřeno na evropskou územní spolupráci po roce 2014. Dolnoslezské
vojvodství podporuje pokračování programu přeshraniční spolupráce v českopolském pohraničí, roli Euroregionů působících v přeshraničních oblastech, včetně
jejich zkušenosti nasbírané díky aktivní účasti v zavádění programů přeshraniční
spolupráce, mimo jiné upozorňuje na potřebu určení role Evropských seskupení pro
územní spolupráci (ESÚS).
Maršálek zdůraznil velký význam spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a
Dolnoslezským vojvodstvím v rámci Evropského seskupení pro územní spolupráci.
Nejdůležitějším úkolem seskupení Dolního Slezska, Královéhradeckého,
Pardubického, Libereckého, Olomouckého kraje a českými a polskými Euroregiony
Glacensis a Nysa bude realizace společných projektů spolufinancovaných z
evropských zdrojů (klíčové projekty v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika-Polská republika), ale i koordinace spolupráce Dolního
Slezska s příhraničními regiony České republiky.

25. 1. 2013

Hejtman Moravskoslezského kraje přijal velvyslance Ukrajiny
V pátek 25. ledna 2013 přijal hejtman kraje ukrajinského velvyslance J. E. Borise
Zajčuka v doprovodu vojenského přidělence pplk. Serhii Moskaljuka.
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Cílem tohoto setkání nebylo jen vzájemné seznámení, neboť velvyslanec zastává tuto
funkci od 1. listopadu 2012 a je na návštěvě našeho kraje poprvé, ale především přijel
velvyslanec předat významné ocenění dvěma vdovám po válečných veteránech, kteří
bojovali ve II. světové válce. Ocenění, které se rozhodl ženám udělit prezident
Ukrajiny Viktor Janukovyč, převzaly z rukou velvyslance paní Sonja Sonková a
Terezie Hribiková. Ocenění je výrazem poděkování a úcty všem, kteří se účastnili bojů
ve II. světové válce a pomáhali osvobozovat Ukrajinu. Slavnostnímu aktu byli rovněž
přítomni zástupci Československé obce legionářské.
Hejtman kraje, Miroslav Novák, informoval při této příležitosti velvyslance o
aktivitách, které vede Moravskoslezský kraj s Ukrajinou, zejména s Doněckou oblastí.
Zmínil se o Memorandu o spolupráci, které kraj podepsal s Doněckou oblastí v roce
2011. Zejména podtrhl význam spolupráce v ekonomické oblasti, podpoře
podnikatelů, vytváření společných podniků, apod. Aktuálně informoval o
připravovaném Česko-ukrajinském business fóru, které proběhne koncem ledna a
počátkem února v Ostravě. Organizátory akce jsou obchodní komory a krajské úřady
obou partnerů. Právě takováto setkávání regionálních firem mají z pohledu
navazování obchodních kontaktů velký význam.

25. 1. 2013

Generál K. K. Chinn navštívil české vojáky
Ve středu 23. ledna 2013 navštívil základnu COP Solthan Kheyl zástupce velitele
Velitelství východ RC-E brigádní generál Clarence K. K. Chinn a velitel 203. sboru
Afghánské národní armády generálmajor Yaftali.
Účelem této návštěvy bylo především seznámit se s podmínkami života 3. kandaku na
základně a s aktuálními úkoly 3. kandaku. „Šlo o vůbec první návštěvu základny COP
Solthan Kheyl takhle vysoce postavenými veliteli, a proto bylo nutné se na ni
připravit,“ řekl k této návštěvě velitel 5. jednotky OMLT major Igor Jašek.

28. 1. 2013

Pražský arcibiskup se zúčastnil pohřbu polského kardinála Glempa
Ve středu 23. ledna 2013 zemřel ve věku 83 let polský kardinál Józef Glemp, emeritní
primas polský. Jeho pohřeb se konal 28. ledna v katedrále sv. Jana Křtitele ve
Varšavě. Spolu s polskými biskupy mši svatou koncelebroval také pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP.
Kardinál Glemp se postavil do čela katolické církve v Polsku v kritickém roce 1981.
Tehdy byl po vlně stávek v Polsku vyhlášen výjimečný stav s cílem rozdrtit opoziční
hnutí Solidarita Lecha Walesy. Moci se ujala Vojenská rada národní záchrany v čele s
generálem Wojciechem Jaruzelským. V té době byl Glemp zásadní postavou, která se
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zasloužila o dialog mezi opozicí a představiteli režimu. Kardinál zaštítil také zvláštní
výbor, který pomáhal politickým vězňům a jejich příbuzným. V průběhu osmdesátých
let se Glemp snažil uchránit církev před přímým zásahem režimu. Církev tehdy
poskytovala útočiště členům opozičního odborového hnutí Solidarita.

29. 1. 2013

Zástupci Středočeského kraje na návštěvě v Porýní-Falci
Dne 16. ledna 2013 se v partnerském regionu Středočeského kraje v Porýní-Falci
konala volba nové ministerské předsedkyně spolkové země Porýní-Falc. Parlament
zemského sněmu v tajném hlasování rozhodl v poměru 40:60 o vítězství dosavadní
ministryně sociálních věcí paní Malu Dryer.
Na volby byli přizvání i čestní hosté z partnerských regionů, mezi kterými byl za
Středočeský kraj i radní pro oblast financí pan Dr. Ing. Jiří Peřina nebo například
maršálek Opolského vojvodství či velvyslankyně Rwandy v Německu.
Po skončení zasedání parlamentu se uskutečnilo oficiální setkání s bývalým
ministerským předsedou panem Kurtem Beckem, který musel funkci opustit ze
zdravotních důvodů, a samozřejmě také s čerstvě zvolenou ministerskou předsedkyní
paní Malu Dryer, která při krátkém rozhovoru vyjádřila svůj zájem o další rozvoj
dosavadní úspěšné spolupráce mezi oběma regiony.

29. 1. 2013

Konference o projektu Poznej dvě země- Krušnohoří v Ústeckém kraji
O spolupráci Ústeckého kraje a partnerů v německém Sasku v oblasti přeshraniční
spolupráce, konkrétně v podpoře turistického ruchu v regionu
Krušnohoří/Erzgebirge, jednali dnes na Krajském úřadu Ústeckého kraje účastníci
mezinárodní konference.
Jejím podtitulem je název projektu podporovaného v programu Cíl 3 / Ziel 3 –
Poznej dvě země – Krušnohoří. Konferenci s názvem Nová kvalita zahájil za
vedoucího partnera na české straně – Ústecký kraj – první náměstek hejtmana
Stanislav Rybák, za německou stranu pak Frank Vogel, Zemský rada Krušnohorského
okresu Saska (na druhé straně Krušných hor je partnerem Tourismusverband
Erzgebirge e. V. z Annabergu). Oba pánové zmínili výhodnost společného projektu
pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu v oblasti Krušnohoří i celkové zlepšování
spolupráce dvou sousedních regionů v dalších sférách.
V jednotlivých přednáškách zazněly podrobnosti o celém Česko-saském turistickém
regionu Nová kvalita, který měl rozpočet cca 1,1 mil. EUR z již zmíněného programu
Cíl 3. V současné době už funguje webový portál www.krusnehory-erzgebirge.eu. Je
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propojen s dalšími turistickými weby (Brána do Čech například), je vybaven mapami
profesionální kartografie umožňující libovolný pohyb v terénu. Portál má čtyři
produktové linie, k nejzajímavějším jistě patří ta, jež vede zájemce za poznáním,
kulturou, hornictvím a řemesly na obou stranách Krušných hor. Součástí společného
projektu je dostatek kvalitních tištěných průvodců (v češtině, němčině a v anglickém
jazyku), přičemž zmiňované čtyři produktové linie z webových stránek s celkem
patnácti balíčky nejrozmanitějších námětů se dočkají už v únoru tištěných brožur. Ty
budou distribuovány jednak do infostředisek po celém kraji a na destinační agentury,
a jednak budou prezentovány i v expozicích Ústeckého kraje na domácích a
především zahraničních veletrzích o turismu.

29. 1. 2013

Zástupci Kraje Vysočina navštívili partnerský region v Rakousku
Radní Kraje Vysočina Petr Krčál společně s vedoucí odboru sociálních věcí krajského
úřadu Věrou Švarcovou navštívili v závěru minulého týdne hlavní město Dolního
Rakouska St. Pölten. Účastnili se tu partnerské schůzky a za Kraj Vysočina vystoupili
na konferenci „Rodina jako cílová skupina v ekonomice“.
Kraj Vysočina již takřka půl roku spolupracuje s Dolním Rakouskem na propojení
aktivní seniorské politiky v rámci projektu Senior plus. Dosavadní výsledek? Více než
šest tisíc seniorů na Vysočině si požádalo o svůj Senior pas. Kraj tak úspěšně navazuje
na přeshraniční spolupráci, kterou zastřešoval projekt „Propojení systému Rodinných
pasů v Kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“.
Podobně jsou v Dolním Rakousku zohledňovány potřeby jednotlivých rodin.
Konference, na níž zhodnotil radní Krčál přeshraniční spolupráci, byla zároveň malou
oslavou. Je to již 30 let, kdy byly Rodinné pasy coby podpora rodin v Dolním
Rakousku uzákoněny. „Osmdesát procent držitelů považuje Rodinný pas za úžasnou
věc. Nejde o podporu určité skupiny lidí, ale všech rodin,“ poznamenal vedoucí
oddělení rodiny Úřadu dolnorakouské zemské vlády Peter Pitzinger.
V současnosti má v Dolním Rakousku více než 170 tisíc rodin svůj pas. Po vzoru Kraje
Vysočina se do obdobného projektu nově zapojili Trnavský a Bratislavský
samosprávný kraj a rakouská spolková země Burgenland.
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30. 1. 2013

Univerzita Karlova udělila čestný doktorát švédskému virologovi E.
Norrbymu
Ve středu 30. ledna v 16 hodin rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl
udělil na návrh vědecké rady 3. lékařské fakulty UK ve Velké aule Karolina (Ovocný
trh 3, Praha 1) čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa jednomu z předních
světových virologů Erlingu Norrbymu. Doktorát převzal profesor Norrby za
celoživotní dílo v oblasti medicíny.
Profesor Norrby, bývalý děkan Lékařské fakulty Karolinska Institutet, sekretář Royal
Swedisch Academy of Science a dlouhodobý člen Nobelovských výborů zasvětil svůj
život virologii a preventivní medicíně. Ve světovém měřítku významný virolog
nepochybně patří mezi ty, kteří v druhé polovině dvacátého století nejvíce ovlivnili
vývoj této důležité vědní disciplíny. Jeho výzkumná práce s adenoviry se stala
modelem následujících výzkumů ultrastruktury virových částic. Asi nejskvělejší jsou
však jeho studie s virem spalniček. Kromě viru spalniček a adenovirů byly předmětem
jeho zájmu i respiratory syncitial virus a další paramyxoviry, poxviry a lidský
retrovirus HIV-1. Ve všech případech resultovala jím vedená výzkumná práce v
nových poznatcích o imunobiologii těchto virů, z nichž některé lze označit za objevy.
V roce 1986 byl organizátorem první vědecké konference o AIDS.
Za své zásluhy na poli vědy se mu dostalo řady vědeckých a společenských poct. Z
nich asi nejvýznamnější jsou Johan bon Höpken of the Royal Swedich Academy of
Sciences, Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star udělená japonských císařem a
zejména pak funkce Lorda Chamberlaina in Waiting at the Royal Swedish Court, jež
ho činí jednou z nejvýznamnějších osobností Švédského království.

30. 1. 2013

Kardinál D. Duka se spolu s českými biskupy setkal s biskupy Bavorska
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s biskupy české církevní
provincie zúčastnil 30. ledna 2013 ve Waldsassen zasedání Bavorské biskupské
konference a setkal se s kardinálem Reinhardem Marxem.
Bavorská (Freisingská) biskupská konference byla založena roku 1850. Jsou v ní
zastoupeny biskupové jihobavorské arcidiecéze Mnichov a Freising a její sufragánní
biskupství Řezno, Pasov a Aušpurk, jakož i arcidiecéze Bamberg a její sufragánní
diecéze Würzburg, Eichstätt a Špýr. Biskupové těchto diecézí se setkávají od roku
1867 dvakrát ročně a jejich předsedajícím je od roku 2008 mnichovský arcibiskup
kardinál Reinhard Marx. Tato biskupská konference se snaží podporovat společné
pastorační úkoly, koordinovat činnost církve a být platformou pro vzájemné porady.
Na rozdíl od Německé biskupské konference nemá žádnou rozhodovací pravomoc.
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Český institut umění – Divadelní ústav se stal partnerem projektu Cesta
evropskými historickými divadly
Institut umění – Divadelní ústav se jako jeden z 16 partnerů podílí na realizaci
projektu Cesta evropskými historickými divadly (European Route of Historic
Theatres, ERHT).
Cílem projektu je formou internetové databáze, výstav, konferencí a informačních
kampaní zmapovat, popsat a propagovat historická divadla v Evropě a podporovat
zájem turistů o tyto objekty. Významnou součástí je rovněž navázání kontaktů mezi
historickými divadly a výměna zkušeností jejich provozovatelů.
Projekt ERHT je veden mezinárodní Asociací evropských historických divadel
PERSPECTIV. Během implementace do široce pojatého projektu v letech 2012–2017
zapojí na 120 evropských historických divadel. Projekt je rozdělen na jednotlivé fáze,
tzv. cesty, které zohledňují geografické, historické i kulturní souvislosti. Za každou z
těchto cest odpovídá jeden z devíti partnerů – spoluorganizátorů. IDU zaštiťuje tzv.
Císařskou cestu, která letos zahrne divadla z České republika a Rakouska a v dalším
roce by měla být doplněna o divadla ze Slovenska a Maďarska. Účast v projektu bude
pro jednotlivá divadla znamenat mimo jiné mezinárodní propagaci a tedy větší zájem
odborné i širší veřejnosti o tyto objekty a také možnost navázat a využít cenné
zahraniční kontakty. Je pochopitelné, že v České republice se jedním z významných
partnerů stane Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.
Dalšími úseky Cesty evropskými historickými divadla budou: Iberská cesta
(Španělsko, Portugalsko), Francouzská cesta, Lamanšská cesta (Velká Británie,
Nizozemí, Belgie), Německá cesta, Skandinávská cesta (Dánsko, Norsko, Švédsko),
Baltická cesta (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko), Černomořská cesta
(Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Řecko) a Jadranská cesta (Albánie, Makedonie,
Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko).
Druhou linii projektu, putovní výstavu, realizují společnými silami muzea s
divadelními sbírkami, která jsou rovněž spoluorganizátory projektu. Výstava bude
poprvé představena v roce 2015 a bude postupně prezentována v šesti destinacích.

30. 1. 2013

Jednání příslušníků US military a specialistů jednotek EOD
Od 28. do 29. ledna 2013 se u 15. ženijní brigády v Bechyni uskutečnilo jednání
zástupců US military a příslušníků EOD (Explosive Ordnance Disposal) pyrotechnických jednotek, zaměřené na proškolení v pravidlech nasazení v zahraniční
operaci a dodávku materiálu americkou armádou.
Účastníci byli v průběhu obou dnů příslušníky Defense Institute of International
Legal Studies seznámeni s pravidly pro nasazení v zahraniční operaci a se základy
mezinárodního humanitárního práva v ozbrojených konfliktech. V rámci seminářů
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prodiskutovali vzájemné zkušenosti a dodržování mezinárodních i regionálních
pravidel v podmínkách působení jednotek.
Součástí setkání bylo také projednávání podmínek bezplatného dodání materiálu pro
jednotky EOD, a to v rámci Programu 1206 - na podporu nasazovaných jednotek a
programu Foreign Military Financing. Tento finančně podporuje prodej vojenské
techniky vyrobené v USA zahraničním partnerům. Zde se jedná například o dálkově
ovládané ženijní roboty Talon či přístroje nočního vidění. Příslušníci jednotek EOD
již s americkou technikou mají zkušenosti ze svého působení v Afghánistánu.

31. 1. 2013

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni koordinuje
visegrádský výzkumný projekt
Úvodní workshop k mezinárodnímu výzkumnému projektu s názvem Integrated
talent management- challenge and future for organisations in the Visegrad countries
proběhl ve dnech 30. až 31. ledna 2013 na Fakultě ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni.
Do projektu, který je finančně podpořen Visegrádským Fondem, je zapojeno pět
partnerů ze zemí Visegrádské čtyřky. Kromě Fakulty ekonomické, která je
koordinátorem celého projektu, jsou dalšími členy Fakulta ekonomiky a manažmentu
ze Slovenské polnohospodárske univerzity v Nitre, Fakulta manažmentu z Prešovské
univerzity v Prešově, Szent István University v Gödöllo a Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu.

Únor 2013

1. 2. 2013

Českobratrská církev evangelická přijala delegaci Skotské církve
V pátek 1. února navštívila ústředí Českobratrské církve evangelické (ČCE) delegace
Church of Scotland (Skotské církve), vedená hlavou církve reverendem Albertem
Boglem. Dalšími členy byli rev. Susan Brownová, farářka z Dornochu a osobní
kaplanka královny, rev. Ian Alexander, generální sekretář světové misie Skotské
církve, a manželka reverenda Bogleho Martha.
Za ČCE vedl rozhovory synodní senior Joel Ruml se synodní kurátorkou Liou
Valkovou, tajemník pro vnější vztahy Gerhard Frey-Reininghaus a vedoucí tajemník
Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) Martin Kocanda. Debaty se účastnila také misijní
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pracovnice Karen Moritz, farář Štěpán Janča a referentka ekumenického oddělení
Daniela Hamrová.
Představitelé obou církví se informovali o aktuálních událostech a situaci v církvích
ve Skotsku a České republice, o postavení církví ve společnosti a byly nastíněny formy
další spolupráce. Jednalo se o možnosti jazykových kurzů v Edinburghu, českých
farářích sloužících ve Skotské církvi, mezinárodním kempu mládeže v České
republice, teologickém vzdělávání, angažmá na Kubě a Středním východě.

4. 2. 2013

Jihlavský festival dokumentárních filmů se prezentoval v Bruselu
Vyhlášené bruselské artové kino Nova se na čtyři dny stalo centrem evropského
dokumentárního filmu. Od čtvrtka 31. ledna do neděle 3. února shlédli diváci osm
filmů ze čtyř soutěžních kategorií loňského ročníku jihlavského Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů. Každou z projekcí navštívila přibližně šedesátka
filmových fanoušků, která měla možnost diskutovat i se samotnými režiséry. Ozvěny
festivalu v Bruselu zahájil vítězný snímek roku 2012 s názvem Pevnost režisérů Kláry
Tasovské a Lukáše Kokeše zobrazující život v Podněsterské moldavské republice.
Jedna z projekcí se uskutečnila také v Evropském parlamentu pod záštitou
europoslankyně Zuzany Brzobohaté a za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlavy, organizátorů mezinárodního
filmového festivalu a přibližně osmdesáti pozvaných hostů. „Mezinárodní festival
dokumentárních filmů za 16 let své existence přesáhl nejen hranice kraje, ale i České
republiky, a stal se významnou kulturní událostí celoevropského významu. Věřím, že
prezentace festivalu ve vyhlášeném bruselském kině Nova přiláká na podzim na
Vysočinu další fanoušky dokumentárních filmů,“ řekl při projekci v Evropském
parlamentu hejtman Jiří Běhounek.
Oficiální pracovní program krajských radních zahrnoval i neformální setkání s
europoslancem Pavlem Pocem nebo seznámení s činností a posláním Evropského
hospodářského a sociálního výboru prostřednictvím prezentace jeho člena Ivana
Voleše. Závěr bruselské cesty patřil jednání s velvyslancem ČR při EU Martinem
Povejšilem. Krajská reprezentace dostala odpovědi na některé aktuální otázky týkající
se příštího programovacího období například předpokládaný termín schválení
finančního rámce, výhled v oblasti přeshraniční spolupráce, postoj Evropské komise k
případným korekcím atd. Vzájemná diskuse se vedla i o situaci v České republice a
mnohdy protichůdných představách krajských samospráv a centrální vlády v
otázkách budoucího přerozdělování evropských dotací.
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu vznikly ve
spolupráci Kraje Vysočina, Českého centra v Bruselu, města Jihlava, Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů, kina Nova a Dánského kulturního institutu.
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Projekt YURA Ústeckého kraje byl ukončen závěrečnou konferencí v
Magdeburku
Projekt YURA, realizovaný Ústeckým krajem od března roku 2010, byl v únoru tohoto
roku oficiálně ukončen. Projekt se zabýval dopady demografických změn na regiony
střední Evropy s důrazem na odchod mladých kvalifikovaných lidí z těchto regionů.
Na konci ledna 2013 probíhaly poslední důležité projektové aktivity.
Jednou z nich byla závěrečná konference projektu YURA, která se konala 29. ledna
2013 v Magdeburku, zemském hlavním městě spolkové země Sasko-Anhaltsko.
Konference se konala pod záštitou vedoucího partnera projektu, Ministerstva pro
regionální rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska. V jejím průběhu vystoupili se svými
příspěvky mimo jiné také prezident Zemského sněmu spolkové země SaskoAnhaltsko a ministr a státní sekretář výše zmíněného ministerstva. Během
konference došlo také díky přímému přenosu přes internet k diskusi s rakouskými a
italskými partnery, kteří byli zapojeni do pilotních aktivit zaměřených na práci s
mladými lidmi, realizovaných v rámci projektu.
Koncem ledna proběhlo v Ústí nad Labem na Krajském úřadě Ústeckého kraje také
poslední jednání pracovní skupiny projektu YURA, která s námi po celou dobu
projektu aktivně spolupracovala na jednotlivých výstupech. Zastoupeny v ní byly
vybrané střední školy Ústeckého kraje, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem,
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje,
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, Úřad práce
a Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. Při posledním setkání byly
shrnuty výsledky projektu YURA a proběhla diskuse nad možnými návaznými
aktivitami.
Pilotních aktivit v rámci projektu YURA se v Ústeckém kraji za celou dobu realizace
zúčastnilo celkem 146 žáků základních a středních škol, 6 základních a středních škol,
9 pedagogů a 14 dalších organizací věnujících se práci s dětmi a mladými lidmi a
institucí z oblasti veřejné správy.
I když je Ústecký kraj jedním z těch regionů, který v současné době nepociťuje dopady
demografických změn, jako jsou stárnutí obyvatelstva a odliv mladých lidí z regionu,
tak silně, v budoucnu se tato situace změní, a proto je potřeba se na tuto změnu již
nyní dobře připravit. Tato skutečnost byla jedním z impulsů, proč se Ústecký kraj do
projektu YURA zapojil.
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Jihočeský kraj se letos ujal předsednictví Evropského regionu Dunaj Vltava
Debatu nad konkrétními společnými tématy a návrh jejich řešení - to byl program
setkání se zástupci „zemí" Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV). Jednání tzv.
Trilaterárního koordinačního výboru, což je po politickém prezidiu druhý nejvyšší
orgán ERVD, se konalo v pátek 8. února. Jihočeský kraj se tímto zároveň oficiálně
ujal role předsednictví ERDV, kterou bude zastávat po celý letošní rok.
Evropský region Dunaj - Vltava loni společně založilo sedm sousedících regionů s
šesti miliony obyvateli žijícími na ploše 60 tisíc kilometrů čtverečních. Konkrétně
Jihočeský a Plzeňský kraj, kraj Vysočina, Dolní Bavorsko s hornobavorským okresem
Altötting, Horní Falc a Dolní a Horní Rakousy. Jeho cílem je zlepšení sousedských
vztahů, přeshraniční spolupráce v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání,
turismu, vzájemný prospěch na pracovním trhu a zejména společný postup v rámci
celé Evropské unie.
„Jsem rád, že se po období administrativních příprav spojených se zakládáním
euroregionu Dunaj - Vltava, daly věci konečně do pohybu. V těchto dnech například
vznikají skupiny odborníků, které mají na starosti prioritní oblasti zájmů jednotlivých
regionů. V případě Jihočeského kraje se jedná hlavně o problematiku podpory
cestovního ruchu a získávání finančních prostředků pro stále chybějící dopravní
propojení mezi námi a našimi sousedy," uvedl Zimola.
Regiony na hranici tří států - České republiky, Rakouska a Spolkové republiky
Německo mezi sebou intenzivně spolupracují již více než 17 let. Založení Evropského
regionu Dunaj - Vltava bylo vyvrcholením těchto aktivit.

7. 2. 2013

Norští experti navštívili 53. brigádu průzkumu a elektronického boje
Na přelomu ledna a února 2013 se pod záštitou Odboru vojskového průzkumu a
elektronického boje MO uskutečnila u 53. brigády průzkumu a elektronického boje v
Opavě zahraniční návštěva expertů Královských vzdušných sil Norska a vojenského
výzkumného institutu FFI v Norsku.
Účelem této návštěvy byla diskuse a odborná pomoc pro zodpovězení otázek
týkajících se připojení prostředků průzkumu a elektronického boje v AČR do sítě
CESMO (Collaborative Electronic Support Measures Operations) v prostředí ISR, kde
účelem CESMO je sdílet výstupní informace z jednotlivých prostředků a distribuovat
je ve formě uceleného obrazu COP (Common Operational Picture), a tím poskytnout
rychlý přehled o prostředcích a situaci na bojišti.
11. 2. 2013
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Hejtman Středočeského kraje přijal delegaci z Itálie
Zástupci italské provincie Fermo v oblasti Marche, Paolo Petracci a Felice Chiesa, v
pátek 8. února 2013 jednali s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem o
možné spolupráci obou regionů.
V úvodu jednání předali středočeskému hejtmanovi dopis od jeho italského protějšku
Fabrizia Cesettiho, ve kterém vyjadřuje přání navázat užší spolupráci mezi oběma
regiony a zve středočeského hejtmana na návštěvu provincie Fermo. Spolupráce by se
měla týkat nejen rozvoje obchodu a cestovního ruchu, ale také výměnných pobytů
mezi školami.
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák vyjádřil poděkování za pozvání a za zájem
hejtmana Fabrizia Cesettiho o navázání spolupráce. „Vážíme si projevené důvěry a
budeme dál jednat o možnostech spolupráce. Nabídku pana hejtmana projednáme s
Komisí pro cestovní ruch a v létě rádi navštívíme provincii Fermo, abychom dohodli
konkrétní podmínky spolupráce,“ řekl středočeský hejtman při jednání s italskou
delegací.
Hejtman Řihák zároveň přítomné zástupce provincie Fermo požádal, aby hejtmanovi
Cesettimu tlumočili jeho záměr pozvat ho na návštěvu středních Čech již v dubnu
tohoto roku, během které by navštívil mimo jiné také střední školy Středočeského
kraje a získal tak konkrétní představu o možnostech vzájemné spolupráce v této
oblasti. Hejtmanovi Cesettimu bude rovněž zaslán oficiální dopis s pozváním do
Středočeského kraje.

11. 2. 2013

Delegace Jihomoravského kraje jednala v Lombardii
V pondělí 11. února 2013 se uskutečnilo jednání delegace Jihomoravského kraje v
centru italského regionu Lombardie - Miláně. Náměstek hejtmana Roman Celý se zde
zúčastnil podpisu memoranda mezi společností Letiště Brno a provozovatelem
milánských letišť Malpensa a Linate společností SEA.
Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v prostorách milánského letiště
Linate předseda představenstva Letiště Brno a.s. Jiří Filip a předseda představenstva
společnosti SEA Giuseppe Bonomi.
Náměstek Roman Celý v Miláně jednal také se zástupci společnosti CONFAPI
(Associazione Piccole e Medie Industrie) o možné spolupráci středních a malých
firem Jihomoravského kraje a regionu Lombardie. Delegace kraje také navštívila sídlo
Regionu Lombardie, kde se setkala s prezidentem Zastupitelstva regionu Lombardie
Luigim Corbonim.
11. 2. 2013
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Kardinál D. Duka navštívil Hamburk
Kardinál Dominik Duka navštívil ve dnech 9. až 11. února 2013 arcibiskupství v
Hamburku, aby se zúčastnil oslav sv. Ansgara, prvního hamburského biskupa. Týden
věnovaný diskusím o víře zde kardinál Duka ukončil 10. února nešporami v kostele
sv. Michala.
Během své cesty, na které ho bude doprovázet generální sekretář České biskupské
konference Mons. Tomáš Holub, se pražský arcibiskup setká s prof. HeinzGerhardem Justenhovenem, který vede hamburský Institut pro teologii a pokoj.
Spolu s hamburským arcibiskupem Wernerem Thissenem vedl kardinál Duka 10.
února od 17.00 hodin v evangelickém kostele sv. Michala nešpory. Kazatelem byl
pražský arcibiskup. Bohoslužba zakončila 40. ročník tzv. Týdne sv. Ansgara, který od
2. do 10. února pořádalo hamburské arcibiskupství.

12. 2. 2013

Peruánská velvyslankyně navštívila Hradecký kraj
Dne 12. února 2013 zavítala do Hradce Králové peruánská velvyslankyně J. E. María
Susana Landaveri Porturas. Paní velvyslankyně se účastnila udělování čestného
doktorandského titulu a zlaté medaile Univerzity Hradec Králové jeho eminenci
Dominiku Dukovi. Ocenění byla předávána 12. 2. 2013 od 14 hodin v prostorách
Univerzity Hradec Králové. Při této příležitosti navštívila paní velvyslankyně krajský
úřad a byla přijata panem hejtmanem.
Pan hejtman představil paní velvyslankyni Královéhradecký kraj - jeho skvosty,
zajímavosti a možnosti cestovního ruchu v kraji. U tohoto jednání byl přítomen i
ředitel Krajské hospodářské komory pan Radek Zelenka z důvodu navázání možné
obchodní spolupráce s některou oblastí v Peru. Na závěr paní velvyslankyně zapsala
pár vět do Pamětní knihy Královéhradeckého kraje.

12. 2. 2013

Kardinál D. Duka dostal čestný doktorát za rozvoj vztahů s Latinskou
Amerikou
Pražský arcibiskup a český primas kardinál Dominik Duka dnes převzal na Univerzitě
Hradec Králové čestnou vědeckou hodnost doktora latinskoamerických studií. Stal se
tak na základě rozhodnutí vědeckých rad univerzity a její filozofické fakulty, které
doktorátem honoris causa ocenily kardinálův přínos ke vzniku oboru Politologie –
latinskoamerická studia na královéhradecké univerzitě a k rozvoji její vědecké
spolupráce s vysokými školami v zemích Střední a Jižní Ameriky. V této souvislosti se
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dnes také setkal královéhradecký hejtman Lubomír Franc s velvyslankyní Peru
Maritou Landaveri.
Svou podporou, propagací, radami a skutečnou pomocí Dominik Duka zcela
specificky přispěl k rozvoji studijních oborů zaměřených na výzkum Latinské
Ameriky. Díky zájmu a doporučení Dominika Duky, tehdy ještě v roli biskupa
královéhradeckého, se akademickým pracovníkům Filozofické fakulty UHK otevřely
dveře velkých, významných a slavných univerzit, např. v Peru. Nyní má fakulta v
uvedené specializaci akreditován doktorský obor a studium latinskoamerického
regionu je jedním z jejích profilových směrů. Studenti Filozofické fakulty UHK proto
nyní mohou část svého studia uskutečnit v Mexiku, Argentině, Peru, Venezuele či
Nikaragui. Udělení doktorské hodnosti v uvedeném oboru byli z tohoto důvodu
přítomni mj. velvyslanci některých států z tohoto regionu v České republice.
Čestným doktorem latinskoamerických studií byl Dominik Duka promován při
slavnostním shromáždění akademické obce univerzity, jež se uskutečnilo 12. února
2013 od 14 hodin v aule Objektu společné výuky UHK (Hradecká 1227, Hradec
Králové) za účasti významných představitelů vysokého školství, veřejného a
duchovního života.

12. 2. 2013

Zástupci Zakarpatí navštívili Kraj Vysočina
Delegace devíti vrcholných zástupců partnerského regionu Zakarpatské oblasti
Ukrajiny přijala pozvání hejtmana Jiřího Běhounka k návštěvě Vysočiny. Pracovní
program zaměřený na předškolní vzdělávání a nakládání s odpady zakončili hosté
společně s představiteli velvyslanectví Ukrajiny v České republice v sobotu na
historicky největší sportovní události kraje – Mistrovství světa v biatlonu, které se
konalo v Novém Městě na Moravě.
Návštěvu odstartovalo setkání ukrajinských hostů s radními Kraje Vysočina k
otázkám spolupráce v letošním roce. Za účasti zástupců města Jihlava a města
Pelhřimov si delegace prohlédla jihlavskou Mateřskou školu Mozaika a třídírnu
odpadů ASMJ. Celodenní program završila prohlídka jihlavského pivovaru.
Společnými silami obou regionů se v Zakarpatské oblasti Ukrajiny od roku 2007 daří
rozvíjet veřejné služby, zlepšovat podmínky pro vzdělávání dětí či poskytování
zdravotní péče. Vzájemnou tvůrčí spolupráci navázali i ústavy sociální péče. Postupně
se partnerství dostává i na úroveň měst (Jihlava – Užhorod, Pelhřimov – Mukačevo),
vysokých škol v regionu (Vysoká škola polytechnická Jihlava – Univerzita Užhorod),
či podnikatelských subjektů, kdy například jihlavský pivovar vyváží část své produkce
právě do Zakarpatí.
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13. 2. 2013

Ústecký hejtman jednal o zařazení Česko-saského Švýcarska na seznam
UNESCO
Krajský radní Ústeckého kraje pro zahraniční vztahy, regionální rozvoj a cestovní
ruch Jan Szántó se sešel s Klausem Fiedlerem, který zastupuje Euroregion Elbe/Labe
na německé straně. Společným tématem jednání byl především postup při zápisu
Českosaského Švýcarska na Seznam UNESCO.
Klaus Fiedler, který se přeshraničním aktivitám a turistickému ruchu věnuje již řadu
let, informoval krajského radního o aktuálním vývoji. Na německé straně se v tuto
chvíli formuje žádost o zařazení na Seznam UNESCO. V budoucnu obě strany čekají
další jednání, do kterých se zapojí kromě Ústeckého kraje a Euroregionu Elbe/Labe
také Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní park České Švýcarsko a další
dotčené orgány. Momentálně na saské straně vzniká pracovní skupina, která se bude
zabývat koordinační činností, aby se společný zájem obou území co nejvíce přiblížil k
vytyčenému cíli.

13. 2. 2013

Hejtman Středočeského kraje jednal se zástupcem Ruského střediska vědy
a kultury
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák dnes jednal s náměstkem ředitele Ruského
střediska vědy a kultury a 1. tajemníkem Velvyslanectví Ruské federace Alexandrem
Denschikovem o možnostech spolupráce v rámci Středočeského kraje.
Náměstek Denshchikov v úvodu jednání pozval středočeského hejtmana na akce
pořádané ruským kulturním střediskem a navrhl upořádání společné kulturní akce,
na jejíž organizaci by se podílelo jak Ruské středisko vědy a kultury, tak i Středočeský
kraj. Vyjádřil rovněž přání, aby spolupráce se Středočeským krajem fungovala tak
dobře, jako tomu bylo v případě města Příbram, kde Josef Řihák působil 6 let jako
starosta.
Jedním z témat schůzky byla i možná spolupráce mezi Středočeským krajem a
Moskevskou oblastí. V minulosti již byla vedena jednání o budoucí spolupráci obou
regionů, konkrétně v oblasti obchodní, ekonomické, vědeckotechnické a kulturní
spolupráce a dále v oblasti školství. Konkrétní dohody však dosud nebyly podepsány,
což by chtěl středočeský hejtman Josef Řihák nyní změnit. „Chceme se obrátit na
současného gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova s tím, že bychom rádi
navázali vzájemnou spolupráci,“ řekl hejtman Josef Řihák během dnešního jednání.
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13. 2. 2013

V sídle Libereckého kraje se jednalo o spolupráci s indonéskými firmami
Rada velvyslanectví Indonéské republiky Arief Budiman a 3. tajemník ambasády pan
Arif Sulaksono jednali v sídle Libereckého kraje v Liberci s předsedou Krajské
hospodářské komory LK Vladimírem Opatrným o možnostech hospodářské
spolupráce. Oba hosté se seznámili se strukturou podnikatelských aktivit firem
působících v Libereckém kraji a s možnostmi zorganizovat prezentaci mezi
podnikateli.
„Shodli jsme se v tom, že podnikatelské záměry našich firem v Indonésii by bylo
dobré konzultovat nejprve s ambasádou, která nabídne informace a kontakty,“ řekl
Vladimír Opatrný.
Podle jeho slov by Indonésie chtěla navázat ne spolupráci z minulého století, kdy
ještě nyní vzpomínají místní obyvatelé na nákladní tatrovky, motocykly Jawa a
zemědělské stroje jako traktory Zetor a další, které se do jejich země vyváželi.
„A to jsou i oblasti, ve kterých by mohly naše firmy nejlépe podnikat. Navíc je tu ještě
zájem spolupracovat v energetice,“ doplnil.

13. 2. 2013

Projekt Moravskoslezského kraje s partnerským regionem Lotrinsko se
rozbíhá
Ve dnech 12.–13. února se v Ostravě uskutečnil první seminář v rámci projektu
"Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen AJUSTE" (Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce), jehož
hlavními partnery jsou Moravskoslezský kraj a francouzský region Lotrinsko.
Projekt AJUSTE vznikl na základě dlouholetého partnerství Moravskoslezského kraje
a francouzského regionu Lotrinsko. Oba regiony v projektu spolupracují s vybranými
školskými zařízeními, Krajskou hospodářskou komorou MS kraje a Regionálním
informačním centrem pro mládež v Lotrinsku. Cílem projektu AJUSTE je vytvořit
mezi regiony platformu mobility, zavést průvodce postupy mobility a zohlednit v
nabídce vzdělávání a odborné přípravy ekonomické a příhraniční reálie. Díky
vzájemným výměnám a mobilitě tak projekt přispěje k upevnění spolupráce mezi
dvěma zmíněnými regiony a k navázání nové ekonomické spolupráce a spolupráce v
oblasti vzdělávání.
Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail
Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního
učení.
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14. 2. 2013

Česko - polské projekty v Královehradeckém kraji posílí další čtvrt miliardy
korun
Minimálně čtvrt miliardy korun letos posílí projekty, které pomáhají k rozvoji česko–
polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Milionové dotace budou směřovat
například na ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a cestovního ruchu či
vzdělávání. Žadatelé z Královéhradeckého kraje a jejich partneři ze sousedního Polska
si mezi sebe v tomto programu rozdělili již téměř dvě miliardy korun.
„Koncem ledna se rozhodlo o podpoře dalších 17 společných česko–polských
projektů, ve kterých jsou zastoupeny subjekty z Královéhradeckého kraje. Celková
výše evropské dotace u těchto projektů dosahuje 256 milionů korun. Navíc mají čeští
partneři nárok na další dotaci ze státního rozpočtu. Z pohledu počtu projektů i výše
evropské a národní dotace dosáhl ve srovnání s ostatními regiony Královéhradecký
kraj opět nejlepšího výsledku. Kromě toho získalo podporu i dalších 31
mikroprojektů, na kterých se rovněž žadatelé z Královéhradeckého kraje podílejí.
Výše evropské dotace zde činí necelých 14 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana
Otakar Ruml.
„Doposud bylo v rámci česko – polské spolupráce schváleno 82 projektů a 273
mikroprojektů, na kterých se podílejí subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich
polští partneři. Výše schválené evropské dotace na tyto projekty a mikroprojekty
představuje téměř dvě miliardy korun. Jde o nejvyšší počet projektů a mikroprojektů
i výši přidělené dotace v rámci podporovaného území. Program česko–polské
spolupráce díky tomu patří dlouhodobě mezi dva nejúspěšnější ze všech evropských
přeshraničních programů,“ dodal hejtman Lubomír Franc.

14. 2. 2013

Chorvatský velvyslanec přijel do Zlínského kraje
Informace o zřízení Konzulátu Chorvatské republiky v Brně a představení nového
honorárního konzula Iva Nešpora byla hlavním tématem dnešní schůzky hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka a velvyslance Chorvatské republiky v ČR J. E.
Frane Krniće. Další diskuse byla věnována možnostem spolupráce Zlínského kraje a
regionů v Chorvatsku.
„Vždy je dobré hledat možnosti vzájemné spolupráce. Jak je vidět, mimo jiných vazeb
našich zemí a regionů, mezi námi není ani jazyková bariéra,“ podotkl hejtman Mišák
poté, co velvyslanec odmítl pro překlad z češtiny služby překladatele. Hejtman Mišák
pak velvyslanci představil Zlínský kraj.
„Jsem v tomto regionu poprvé, ale čekal jsem, až bude pádný důvod sem přijet. Tím
myslím zřízení konzulátu v Brně bezesporu je,“ vysvětlil J. E. Frane Krnić.
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Setkání se zúčastnil také předseda Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského
kraje Vladimír Mana a vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu
Zlínského kraje Štěpánka Pokorníková.

15. 2. 2013

Generální konzul Ruska K. Provalov navštívil hejtmana Ústeckého kraje
Ve čtvrtek 14. února přijel do Ústeckého kraje generální konzul Ruské federace v
Karlových Varech Konstantin Konstantinovič Provalov. Pozval ho a na hejtmanství s
ním jednal Oldřich Bubeníček.
K. K. Provalov je ve funkci asi pět měsíců a velice rád přijal pozvání hejtmana
Oldřicha Bubeníčka, jenž je ve funkci od loňského listopadu. Oba pánové jednali o
možnostech obnovení partnerských vztahů mezi Vladimirskou oblastí Ruska a
Ústeckým krajem Zájem o rozšiřování spolupráce projevil v roce 2012 i gubernátor
oblasti N. V. Vinogradov. Hejtman Bubeníček a generální konzul Provalov se zajímali
o vývoj hospodářství v obou zemích a jak řekl hejtman, my v Ústeckém kraji bychom
rádi přivítali na průmyslové zóně Triangle i ruské investory. Dalším tématem setkání
byl rozvoj turistického ruchu a konkrétně možnosti a cesty k tomu, aby do Ústeckého
kraje více a častěji jezdili i ruští návštěvníci a hosté lázní v Karlových Varech.

20. 2. 2013

Jihomoravský kraj zahájil česko-rakouský projekt v oblasti opatrování dětí
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý ve středu 20. února 2013
zahájil mezinárodní konferenci „Dostupnost a harmonizace péče o dítě v
Jihomoravském kraji“. Konference se v Brně uskutečnila k zahájení českorakouského projektu s názvem Harmonizace při opatrování dětí.
„Rodinná politika není pro Jihomoravský kraj formálním pojmem, ale oblastí, kterou
naplňujeme konkrétními kroky a projekty. Je prostě jednou z priorit kraje,“
konstatoval na konferenci náměstek hejtmana Roman Celý, který ocenil vznik
společného projektu Jihomoravského kraje, Dolního Rakouska a kraje Vysočina,
jehož koordinátorem je obecně prospěšná společnost Společně.
Cílem projektu je pomoci rodičům v orientaci při volbě optimální péče o jejich dítě, a
to včetně alternativních forem, které umožňuje současná česká legislativa. V rámci
projektu vzniknou webové stránky se soustředěnou nabídkou služeb péče o dítě,
uskuteční se speciální workshopy a nebude chybět ani přeshraniční výměna
pracovníků ze zařízení a služeb péče o dítě. Na středeční konferenci zazněly poznatky
ze všech tří regionů z oblasti opatrování dětí, zástupci Jihomoravského kraje zde
například referovali o zkušenostech ze zřízení firemní školky na krajském úřadě.
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15. 2. 2013

Hejtman Olomouckého kraje se setkal s ukrajinským velvyslancem
V sídle Olomouckého kraje dnes hejtman kraje Jiří Rozbořil přivítal velvyslance
Ukrajiny v České republice Boryse Zajčuka. Společně hovořili o navázání
meziregionální spolupráce v oblasti podpory podnikání a hospodářského rozvoje.
„Poslední návštěva ze strany ukrajinské diplomacie v sídle kraje se konala v roce
2004. Jsem proto velice rád, že jsem velvyslanci Zajčukovi, který se úřadu v Praze ujal
1. listopadu loňského roku, představil potenciál Olomouckého kraje a možnosti
spolupráce na regionální úrovni,“ uvedl Jiří Rozbořil.
Jeho Excelence Borys Zajčuk se narodil 27. srpna 1949 v Chmelnycké oblasti na
Ukrajině. Vystudoval politologii na Kyjevském institutu politologie a sociální správy a
finance na Kyjevské národní obchodně-ekonomické univerzitě. Zastával post
předsedy Penzijního fondu Ukrajiny. V letech 2008 – 2009 byl zástupcem tajemníka
Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. V letech 2009 až 2010 pracoval jako
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v Chorvatské republice.

19. 2. 2013

Partnerství Českobratrské církve evangelické s Evangelickou akademií
Berlín v projektu Grundtvig
Evangelická akademie v Berlíně připravuje projekt s titulem „Podporovat
společenství proti vyhranění a osamocení ve společnosti“ a nabídla Českobratrské
církvi evangelické projektové partnerství v souvislosti s žádosti o podporu z programu
Grundtvig (prostředky EU). Projekt navazuje na Evropské biblické dialogy a jeho
předmětem je 12 seminářů v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Česku a
Rumunsku v období mezi říjnem 2013 a červencem 2015.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické odsouhlasila na svém zasedání 19.
února 2013 partnerství ČCE v projektu Evropských biblických dialogů, který podává
Evangelická akademie v Berlíně v programu EU Grundtvik. Spolupráce v tomto
projektu navazuje na dlouholetou spolupráci Českobratrské církve evangelické v
rámci Berlínských biblických týdnů organizovaných unionovanými církvemi v
Německu.
Dalšími partnery v projektu jsou GEKE, Evangelická luterská diecése Wroclav,
evangelický sbor v Soproni (Maďarsko) a evangelická církev a.v. v Mediáš
(Rumunsko).
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19. 2. 2013

Česko-americký seminář o roli vedoucích praporčíků
Česko-americký odborný seminář na téma „Company Command Teams“ se
uskutečnil v pondělí 18. února 2013 na Univerzitě obrany. Zaměřen byl na
problematiku místa, úlohy a kompetencí vedoucích praporčíků v rámci amerických
jednotek od úrovně četa až po brigádu.

21. 2. 2013

Hejtman Ústeckého kraje podepsal se Saskem dohodu o užší přeshraniční
spolupráci
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident saského zemského
ředitelství Dietrich Göckelmann v německém Chemnitz podepsali dohodu o užší
přeshraniční spolupráci. Možnosti se nabízejí zejména v oblasti územního plánování,
protipožární ochrany a ochrany před katastrofami a v oblasti ochrany životního
prostředí.
„Chceme prohloubit spolupráci také v oblasti turismu či sociálních služeb. Na základě
úspěšného jednání v Chemnitz může vzniknout dohoda o společném postupu při
územním plánovaní v pohraničí. Dlouhá společná hranice přímo vybízí k společným
řešením,“ doplnil hejtman Oldřich Bubeníček, který také saského prezidenta
Göckelmanna pozval na návštěvu do Ústeckého kraje.
Na společném jednání se řešily především otázky protipovodňové ochrany,
umísťování větrných elektráren a hraniční přechody, resp. Jejich otevření pro
nákladní dopravu.
Spolupráce mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko probíhá na různých
úrovních (obce, euroregiony, svazky, atd.) v rámci jednotlivých projektů. Na
koordinaci a realizaci projektů přeshraniční spolupráce dohlíží Česko-saská pracovní
skupina pro přeshraniční spolupráci. Na úrovni krajů byla spolupráce formalizována
Společným prohlášením o spolupráci, které bylo podepsáno v Ústí nad Labem v
únoru 2007 mezi Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje, Hermannem
Winklerem, vedoucím Saské státní kanceláře, Henry Hasenpflugem, prezidentem
Vládního prezídia Drážďany, a Karlem Noltzem, prezidentem Vládního prezídia
Chemnitz.
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21. 2. 2013

Člověk v tísni pomáhá v Sýrii
Humanitární situace na severu Sýrie se s postupující zimou zhoršuje. Syřany sužují
nízké teploty, které v noci padají k nule, nedostatek jídla, topiva a především
pokračující konflikt. Kvůli bojům u Homsu a Hamá utíkají do provincie Idlíb tisíce
lidí, stále se také bojuje v centru Aleppa a u zdejšího letiště. Člověk v tísni (ČvT)
poskytuje 475 nejohroženějším rodinám v Aleppu denně chléb. Místním drobným
podnikatelům také dal práci. Ušijí 800 bund a kalhot, které pak ČvT poskytne dětem.
Kolem 600 žáků dostane základní školní pomůcky a tým ČvT pomůže zprovoznit a
vytápět jejich školu. Do provincie Latakíja dovezl Člověk v tísni 40 tun mouky a
uprchlíkům poskytl 4 000 dek. Člověk v tísni už pomohl téměř 70 tisícům Syřanů.
Člověk v tísni je v Aleppu zřejmě stále jedinou zahraniční nevládní organizací. „Ve
městě už jsme distribuovali výživu pro 726 nejmenších dětí, 500 nejpotřebnějších
rodin dostalo balík základních potravin a drobné finanční granty. Místnímu
zdravotnímu středisku jsme poskytli léky,“ říká koordinátorka blízkovýchodní
programů ČvT Jitka Škovránková.
Po téměř dvou letech konfliktu je zcela v troskách i školství. Většina dětí už měsíce do
školy nechodí a v budovách často živoří uprchlíci, kteří prchají před boji. Člověk v
tísni nyní podporuje jednu školu v Aleppu, aby opět otevřela své brány. „Ve škole
jsme opravili okna nebo světla a pro žáky teď obstaráváme 600 školních brašen s
pomůckami. Školáci také budou nejméně dvakrát týdně dostávat teplé mléko a
sušenky,“ vysvětluje Michal Przedlacki. Člověk v tísni se také chce podílet na opravě
elektrického rozvodu v Aleppu, protože elektřina přinese do bytů tolik potřebné teplo.
Díky ní by se mohlo podařit zprovoznit i další školu.
Tým ČvT však nepůsobí pouze v Aleppu. Do provincie Latakíja, kam utíkají uprchlíci
z oblastí bojů v Hamá a Homsu, dopravil 40 tun mouky a 4 000 dek. Dětskou výživu
poskytl 700 dětem v provinciích Hamá a Idlíb. S pomocí sítě syrských lékařů UOSSM
vybavil nemocnici v Al Rakayia v provincii Idlíb. „Distribuce prováděné našimi
partnery přímo v terénu kontrolují monitorovací asistenti a koordinátoři ČvT na
úrovni provincií. Díky tomu se dokážeme dostat i do vzdálenějších oblastí sužovaných
boji,“ vysvětluje Jitka Škovránková, která Sýrii několikrát navštívila. V nejbližší době
ČvT plánuje distribuci 180 tun mouky a 4 000 přikrývek, 300 lidí v Aleppu dostane
drobné finanční granty 300 Syřanům ČvT poskytne základní potraviny.
Podle OSN už uvnitř Sýrie pomoc potřebují čtyři miliony lidí a dva miliony Syřanů
jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Oficiálně je v okolních zemích, především v Turecku,
Jordánsku, Libanonu a Iráku více než 600 tisíc syrských uprchlíků a do léta se jejich
počet podle odhadů vyšplhá k milionu. Další tisíce lidí čekají na hranici na vstup do
sousedních zemí. Podle OSN už v Sýrii od začátku konfliktu zemřelo přes 60 tisíc lidí.
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22. 2. 2013

Jihomoravský hejtman M. Hašek jednal v Dolním Rakousku
V pátek 22. února 2013 se uskutečnila pracovní návštěva hejtmana Michala Haška v
Dolním Rakousku. Jihomoravský hejtman v rakouském Wieselburgu jednal o
společných tématech obou příhraničních regionů s náměstkem hejtmana spolkové
země Dolní Rakousko Seppem Leitnerem.
V průběhu pracovní návštěvy se hejtman Michal Hašek setkal též se současným
rakouským spolkovým kancléřem Wernerem Faymannem, bývalým kancléřem
Franzem Vranitzkym nebo ministryní pro záležitosti žen a veřejnou službu Gabrielou
Heinisch Hosek.

25. 2. 2013

Jihočeský kraj navštívila kanadská delegace
První náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská v pátek 22. 2. 2013
přijala na Krajském úřadě zástupce Velvyslanectví Kanady chargé d´affaires Briana
Oaka a politického radu Matthewa Lokena. Reprezentanti kanadské ambasády se
zajímali o pohled představitelů Jihočeského kraje na aktuální témata
celorepublikového významu - prezidentské volby, vztah k současné vládě nebo
možnosti krajů čerpat finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. Jejich
pozornosti neunikla ani problematika zdravotní a sociální péče na jihu Čech.
Důležitým tématem schůzky byly možnosti budoucí spolupráce. Největší potenciál je
podle zástupců Kanady v tomto směru v oblasti vzdělávání. Delegace v uplynulých
dnech navštívila Centrum polární ekologie na Jihočeské univerzitě, které se zabývá
arktickým výzkumem, což je důležité téma i pro Kanadu. Velvyslanectví Kanady také
podporuje výměny studentů a vzdělávání mladých lidí prostřednictvím pracovních
zkušeností v zahraničí, v současné době například prostřednictvím programu „Zažijte
Kanadu". Zajímavá je i možnost spolupráce v kulturní oblasti - v současné době EU
podporuje mezinárodní kulturní projekty s Kanadou v rámci programu EU Kultura.
Pro Jihočeský kraj je zásadní i možnost spolupráce v oblasti ekonomické. Zde byly
prezentovány možnosti investic v rámci projektu Letiště České Budějovice.

26. 2. 2013

Kardinál D. Duka vystoupil na cyrilometodějské konferenci
Kardinál Dominik Duka OP se 25. a 26. února 2013 zúčastnil mezinárodního
kongresu s názvem „Svatí Cyril a Metoděj mezi slovanskými národy: 1150 let od
začátku misie“, který se konal na Papežské univerzitě Gregoriana (Papežský východní
institut).
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Mezi mnoha událostmi, které nás v roce oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu čekají, zaujímá významné místo mezinárodní konference konající
se pod záštitou slovenského kardinála Jozefa Tomka, emeritního prefekta Kongregace
pro evangelizaci národů, a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretáře Kongregace pro
východní církve, kteří jsou zároveň hlavními organizátory.
Pozvali na konferenci nejen odborníky na odkaz soluňských bratří, ale také významné
teology a představitele katolické církve. Se svým příspěvkem vystoupil předseda
Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravasi, který promluvil o vztahu mezi
překladem Písma svatého a rozvojem národních kultur. Svůj pohled na význam sv.
Cyrila a Metoděje pro novou evangelizaci představil předseda Papežské rady pro
novou evangelizaci Mons. Salvatore Fisichella. O eklezilogické vizi Cyrila a Metoděje
ve vztahu k ekumenismu přednášel pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a o
byzantsko-slovanské misii jako o náboženském a politickém fenoménu prof. Richard
Čemus SJ.

26. 2. 2013

České a švýcarské neziskové organizace si vyměňovaly zkušenosti s péčí o
postižené
Členové občanského sdružení Život bez bariér se setkali v polovině února se svými
švýcarskými partnery. Při dvoudenním jednání si vyměnili zkušenosti a příklady
dobré praxe z oblasti bezbariérových opatření a sociálních služeb pro zdravotně
postižené. Konference „Příklady bezbariérových řešení – ČR, Švýcarsko“ se
uskutečnila v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce.
„Smyslem pořádané konference bylo umožnit vzájemné setkání švýcarských partnerů
občanského sdružení se zástupci Královéhradeckého kraje, představiteli a
zaměstnanci měst a obcí, zástupci subjektů působících v sociální i soukromé sféře a
především s osobami, kterých se bezbariérovost bezprostředně dotýká, tedy se
zdravotně postiženými,“ uvedla Olga Banýrová z občanského sdružení Život bez
bariér. Součástí setkání byl i workshop zaměřený na možnosti kompenzačních
pomůcek.
Sdružení Život bez bariér se věnuje poskytování sociálních a doplňkových služeb,
odstraňováním bariér, které brání nejenom osobám s tělesným postižením, ale také
seniorům, rodinám s malými dětmi a dalším skupinám obyvatel ve využívání
veřejných i soukromých služeb. Jako první v kraji se zapojilo do programu švýcarskočeské spolupráce, na který se mu podařilo získat více než půl druhého milionu korun.
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27. 2. 2013

Hejtman Jihočeského kraje se setkal se svým protějškem z Horních Rakous
Dohodou o rozšíření spolupráce skončila 10. konference hejtmanů Jihočeského kraje
a Horních Rakous, která se konala ve středu 27. února v Českých Budějovicích.
Hlavním bodem jednání bylo silniční spojení z Prahy do Salcburku přes České
Budějovice a Linec. K dalším tématům pak patřilo uspořádání historicky první
přeshraniční zemské výstavy pořádané oběma uvedenými regiony či spolupráce v
rámci Evropského regionu Dunaj - Vltava. Politici se rovněž, ale spíše okrajově, dotkli
problematiky rozšíření Jaderné elektrárny Temelín a Benešových dekretů.
„Propojení Prahy a Salcburku přes České Budějovice a Linec po dálnici D3 a
rychlostní komunikaci R3 na české straně, a na ni navazující rychlostní komunikaci
S10 a dálnici A1, je skutečně naší společnou dopravní prioritou," potvrdili jihočeský
hejtman Jiří Zimola a jeho hornorakouský protějšek Josef Pühringer.
Problém je v tom, že stavba rychlostní komunikace S10 z Freistadtu do Dolního
Dvořiště má začít v roce 2016. Podle Pühringera je ale důležité její budování sladit se
stavbou R3 na české straně. Vzhledem k tomu, jak se ale v Čechách stavba dálnice D3
a rychlostní komunikace R3 neustále protahuje, hrozí tzv. nálevkovitý efekt. „To
znamená, že v místě spojení na hranici vznikne nebezpečně úzké hrdlo, do kterého
budou z rakouské strany proudit auta s tím, že dál by musela pokračovat po
nevyhovující zastaralé silnici E55," dodal Zimola.
Jihočeský hejtman v této souvislosti ale neustále připomíná, že se v otázce dostavby
D3 a R3 musí omezit pouze na intervenci, protože o těchto záležitostech rozhoduje
stát. Zároveň poděkoval rakouskému velvyslanci v České republice Ferdinandu
Trauttmansdorffovi, který se konference rovněž zúčastnil, za jeho neutuchající snahu
tento problém s naší vládou řešit. „I díky jeho aktivitě jsme se s Josefem Pühringerem
shodli na tom, že v nejbližší době zahájíme společné jednání, kterého se zúčastní
český a rakouský velvyslanec, ministři dopravy obou zemí a zástupci dalších
odpovědných orgánů s cílem sladit při stavbě rychlostních komunikací R3 a S10
společný postup," naznačil Zimola.
Hejtman Pühringer vyjádřil dále plnou podporu letošnímu předsednictví Jihočeského
kraje v Evropském regionu Dunaj - Vltava i spolupráci při tvorbě nových
přeshraničních projektů v rámci dotačního období 2014 - 2020. Přispět k vzájemné
spolupráci regionů má rovněž historicky první Přeshraniční zemská výstava 2013, na
níž se budou podílet města Freistadt, Bad Leonfelden, Český Krumlov a Vyšší Brod.
Užší součinnost plánují oba regiony také v oblasti rozvoje turistiky a kultury.
Jednání obou hejtmanů se dotklo i témat, na jejichž obsah se názory dlouhodobě liší.
Benešovy dekrety a Temelín. Zatímco téma poválečného odsunu je již vesměs shodně
chápáno jako vyřešené a neutrální, postoj k rozšíření Temelína o nové bloky je zcela
odlišný a stále aktuální. Zatímco hejtman Zimola konstatoval, že projekt Temelína
vychází z dlouhodobé energetické koncepce ČR a je Jihočechy akceptovatelný,
hornorakouský zemský hejtman Pühringer zdůraznil, že Rakušané využijí všech
dostupných právních prostředků, jak dostavbě elektrárny zabránit.
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Zástupci delegace Horních Rakous na konferenci také obdrželi základní aktuální
informace o temelínské jaderné elektrárně z úst jejího ředitele Miloše Štěpanovského.
O připravovaném projektu rozšíření elektrárny informoval Rakušany ředitel výstavby
jaderných elektráren společnosti ČEZ Petr Závodský.

27. 2. 2013

Přidělenci USA a SRN přednášeli v kurzu Generálního štábu
Ve středu 27. února navštívili Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany
vojenští přidělenci velvyslanectví Spojených států amerických a Spolkové republiky
Německo v Praze, aby přednesli tradiční přednášku pro účastníky nejvyšší formy
kariérového vzdělávání příslušníků ozbrojených sil.
Vojenský přidělenec USA plukovník Phillip Janzen a přidělenec obrany SRN
podplukovník gšt. Andreas Meister zavítali na Univerzitu obrany, aby tentokrát
přednášeli příslušníkům 25. kurzu Generálního štábu armádního generála Tomáše
Sedláčka.
Zahraniční vojenští přidělenci hovořili v rámci svých samostatných prezentací
zejména o aktuálním stavu vlastních ozbrojených sil, jejich hlavních úkolech,
schválených obranných strategiích, plánovaných změnách ve struktuře a výzbroji
vojsk, a také o očekávaných změnách v nasazení a působnosti svých armád v nejbližší
budoucnosti. Návštěva byla hodnocena příslušníky kurzu Generálního štábu jako
zajímavé a užitečné setkání, které oboustranně napomohlo k hlubšímu poznání a
pochopení všeobecných problémů a trendů, které musí naše armády řešit nebo jim
společně čelit.

28. 2. 2013

Hejtman Karlovarského kraje jednal s ukrajinským velvyslancem
Hlavním tématem setkání hejtmana Josefa Novotného a ukrajinského velvyslance
Boryse Zajčuka bylo projednání nového návrhu Dohody mezi Radou ministrů
Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem.
Původní Memorandum o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky
Krym a Karlovarským krajem podepsali pan hejtman a zástupce předsedy Rady
ministrů Georgij Psarev 1. března 2012. Memorandum bylo podepsáno v rámci XXI.
Mezinárodního turistického veletrhu Krym, Lázně, Turistika 2012. „Nová dohoda by
měla rozšířit původní memorandum o konkrétní body, na jejichž základě by se
rozvíjela další spolupráce,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.
Dalším tématem byla vízová politika současné vlády, která komplikuje cestu
především turistům ze zemí bývalého Sovětského svazu. "Vím, že mnozí ukrajinští a
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ruští turisté kvůli složitému získávání víz do České republiky, zamíří raději do
Německa, odkud k nám pak jedou na výlet. To je pro náš kraj špatně. Rád bych proto
i ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím informoval nového prezidenta České
republiky i ministerstvo zahraničí, " vysvětlil hejtman Novotný s tím, že se i nadále
bude snažit o zjednodušení vízové politiky turisty ze zemí bývalého SSSR.

28. 2. 2013

Královéhradečtí a polští hasiči budou lépe spolupracovat
Hasiči z Královéhradeckého kraje a jejich kolegové z Dolnoslezského vojvodství v
Polsku budou lépe spolupracovat. Umožní jim to rozšíření základní dohody o
vzájemné pomoci v příhraničních oblastech obou regionů, kterou uzavřeli loni.
Dodatek smlouvy, který v pondělí podepsal ve Wroclavi královéhradecký hejtman
Lubomír Franc s dolnoslezským maršálkem, popisuje konkrétní záchranný plán
poskytnutí pomoci mezi jednotkami.
Dodatek upřesňuje zásady a jasně definuje vzájemné závazky hasičských sborů na
obou stranách hranice. Obsahuje také důležité informace týkající se seznamu sil a
prostředků k různým typům zásahů, například požáru lesa, požáru objektu, vichřici.
Jeho součástí je seznam kontaktních bodů a kontakty na operační střediska, obsahuje
i charakteristiku jednotek české i polské strany.

28. 2. 2013

Belgičtí vojáci končí svůj výcvik v šumavských Boleticích
Závěrečné cvičení jednotlivých rot se nijak zvlášť nelišilo od výcviku, který absolvují
čeští vojáci. Samozřejmě, že se útok, který jednotky vedly pod námětem, odehrával s
jinými zbraněmi a technikou než používají čeští vojáci. Mezi vozidly Iveco bylo možné
zahlédnout i nákladní Mercedesy či terénní Landrovery. Ráže automatických zbraní
byla shodná s Breny používaných v české armádě.
Ve středu navštívil cvičící Belgičany jejich velitel pozemních sil, dvouhvězdičkový
generál Hubert de Vos. Na střelnici Brzotice poté sledoval počínání příslušníků 2.
lehké motorizované roty, kteří právě tady ukončili jednu z etap přesunu a chystali se
ke střelbám z těžkých kulometů a dalších zbraní.
„Belgická strana si tento výcvikový prostor velmi pochvaluje. Dokonce jeden z velitelů
s trochou nadsázky uvedl, že svou rozlohou možná zahrnuje dohromady všechny
belgické výcvikové plochy, které oni mají k dispozici,“ uvedl kapitán Jaroslav Tůma,
zástupce náčelníka Střediska obsluh výcvikového zařízení v Boleticích. Právě on
zajišťuje kontakt mezi cvičícími zahraničními vojáky a Čechy, kteří jim zajišťují
podmínky pro plynulý výcvik také tím, že podporují jejich logistiku. Prostě jsou
154

připraveni pomoci s řešením všech otázek spojených s hladkým průběhem
čtrnáctidenního pobytu Belgičanů v jihočeské části Šumavy.

Březen 2013

1. 3. 2013

Dr. Petr Kreuz z Archivu hl. m. Prahy byl oceněn Rakouským čestným
křížem za vědu a umění
PhDr. Petr Kreuz, Dr., pracovník Magistrátu hl. m. Prahy, odbor Archiv hl. m. Prahy
(oddělení fondů státních orgánů) převzal 1. března 2013 z rukou velvyslance
Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa rakouské státní
vyznamenání – Rakouský čestný kříž za vědu a umění (Österreichisches Ehrenkreuz
fürt Wissenschaft und Kunst).
Dr. Kreuz obdržel toto vyznamenání především za badatelskou a propagační činnost,
týkající se významné osobnosti v dějinách právní vědy Hanse Kelsena.
Hans Kelsen se narodil 11. října 1881 v Praze, v německy mluvící židovské rodině, ale
brzy se přestěhoval do Vídně, kde získal v roce 1906 titul doktora práv. Během své
právnické kariéry přednášel na řadě prestižních univerzit v Evropě. V letech 19361938 na německé právnické fakultě v Praze, a po roce 1940 se stal profesorem na
University of Berkeley v Kalifornii, kde působil až do své smrti (19. dubna 1973).
Dr. Kreuz byl také iniciátorem památky na tohoto významného pražského rodáka,
kterou bylo v roce 2011 pojmenování jedné z ulic v Karlíně po Hansi Kelsenovi.

4. 3. 2013

Ázerbájdžánský právník Intigam Alijev převzal cenu Homo Homini
Ázerbájdžánský právník Intigam Alijev převzal v Pražské křižovatce cenu Homo
Homini za svou odvahu a nasazení při obhajobě lidských práv v Ázerbájdžánu.
Během slavnostního zahájení festivalu dokumentárních filmů Jeden svět mu ji předal
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Intigam Alijev je neobyčejně odvážný a
důsledný při obhajobě nespravedlivě stíhaných lidí v Ázerbájdžánu,” říká Marek
Svoboda, ředitel Centra pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni,
která cenu každoročně uděluje.
Ve svém projevu Intigam Alijev připomněl, že v jeho zemi jsou stále pošlapávána
základní práva a svobody a vzpomněl osud několika odpůrců tamního režimu.
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“Obhajovat lidská práva v Ázerbájdžánu je stále velmi riskantní a život ohrožující
činnost. Může vás to stát život, když chráníte lidská práva: jako například novináře
Elmara Huseynova a spisovatele Rafiqa Tagiho,” uvedl.
Hovořil také o stovkách lidí, kteří byli v jeho zemi v posledních dvaceti letech
uvězněni z politických důvodů. I přes úsilí mnoha lidí i mezinárodních organizací se
nedaří tento problém řešit. “Mnoho lidí v mé zemi začíná chápat, že se téma
politických vězňů nevyřeší, dokud nebudou zajištěny politické svobody, nezávislé
soudy a parlament nevzejde ze svobodných a spravedlivých voleb,” řekl. Alijev
kritizoval české představitele, kteří v Radě Evropy hlasovali proti Strasserovu
seznamu politických vězňů a podpořili tak autoritářský režim, který pak ještě zesílil
své represe.
Alijev poukázal také na rozšířenou praktiku vlády, která si různými úplatky snaží
koupit přízeň některých Ázerbájdžánců i zahraničních diplomatů a vlád, aniž by však
zajistila základní infrastrukturu v zemi. S blížícími se volbami očekává ještě přísnější
kontrolu občanské společnosti. Cítí však, že ve společnosti roste odpor proti
feudálnímu systému, který v zemi vládne.
“Podpora mezinárodního společenství má pro nás velký význam. Články, filmy,
popisování situace v zemi, podpisy peticí, kampaně za propuštění politických vězňů a
otevírání těchto problémů při debatách v Radě Evropy, Evropské unie, OSN a dalších
vlivných institucí ohromně přispívají našemu úsilí,” dodal na závěr svého projevu.

12. 3. 2013

Kubánská disidentka Yoani Sanchez navštívila na pozvání „Člověka v tísni“
Prahu
Dvacetkrát neúspěšně žádala o výjezdní doložku, ale nakonec se ale mohla projít
ulicemi, které do té doby znala pouze z knih Milana Kundery: „Cítím se divně, ale ty
ulice už vlastně znám,” říká kubánská blogerka Yoani Sanchézová. „Nejsem tu proto,
že režim se nakonec rozhodl nechat nás disidenty cestovat, ale proto, že politicky už
bylo neudržitelné držet nás v izolaci na ostrově”, dodává.
Česká republika je po Brazílii druhou zemí, kterou během svého osmdesátidenního
turné na podporu lidských práv na Kubě navštívila.
Existují obavy, že kubánský režim její cestu zneužije, aby ukázal, že je benevolentní a
že reformy úspěšně začaly. „Všechny změny na ostrově se nedějí z dobré vůle režimu,
ale kvůli tlaku zespoda. Já teď sice cestuji, ale právo na to nemám. Kdo ví, zda se pak
ještě někdy někam podívám. Během své cesty budu stále připomínat ty, kteří
nemohou mluvit, protože jim režim cestovat zakazuje nebo jsou ve vězení.” řekla
Sanchézová během kulturního večera Kuba bez konce, který se konal v Praze.
Člověk v tísni, který Yoani Sanchézovou do Česka pozval, připravil i několik veřejných
vystoupení, během kterých se diskutovalo o situaci na Kubě. Yoani se například
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setkala se studenty žurnalistiky v Praze a vystoupila během slavnostního zahájení
festivalu dokumentárních filmů a o lidských právech Jeden svět.
Přátelského přijetí se Yoani dostalo i na Ministerstvu zahraničí, kde se setkala s
ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. “Česká Republika udržuje s
Kubou diplomatické styky, zároveň doufá v brzkou změnu společenských poměrů v
zemi směrem k demokratickému politickému uspořádání, vládě práva a fungující
občanské společnosti,” uvádí stránky ministerstva. Vřelé přivítání ji připravili i
členové českého PEN klubu, kteří ji během setkání ve své kanceláři přijali za svou
členku.
Yoani opakovaně poděkovala organizaci Člověk v tísni a členům Klubu přátel za
dlouhodobou podporu kubánské opozice a dodala: “Je velmi důležité, aby Česká
republika pokračovala ve svém tlaku na kubánskou vládu, aby respektovala lidská
práva. Projevy solidarity, spolupráce a podpory ze strany české vlády vůči opozici jsou
teď velmi důležité. Zdá se, že pro mnohé dění na Kubě ztrácí na důležitosti, protože si
myslí, že se Kuba mění. Udržet tlak je ale v této chvíli klíčové.”

13. 3. 2013

Prácheňské muzeum v Písku rozvíjí spolupráci s německými kolegy
Prácheňské muzeum v Písku rozšíří v letošním roce svou bohatou činnost o
mezinárodní akce ve spolupráci s městskými muzei v německých partnerských
městech Wetzlaru (Hessensko) a Deggendorfu (Bavorsko). V uplynulých letech už
proběhlo několik samostatných výměnných výstav, přednášek a setkání. V loňském
roce se ředitelé muzeí Jiří Prášek (Prácheňské muzeum v Písku), Anja Eichler
(Städtische Museen Wetzlar) a Birgitta Petschek-Sommer (Stadtmuseum
Deggendorf) opakovaně setkali a vznikla přitom řada zajímavých nápadů. Díky
podpoře města Písek a Česko-německého fondu budoucnosti se letos uskuteční celý
cyklus akcí pro veřejnost i pro odborné pracovníky muzeí.

13. 3. 2013

Sociálně demokratické ženy se sešly se Svazem sociálně demokratických
vysokoškoláků Horního Rakouska
Dne 9. března se v Praze, v sídle České strany sociálně demokratické v LD v Praze
sešly Sociálně demokratické ženy (SDŽ) s rakouskými zástupkyněmi a zástupci Svazu
sociálně demokratických vysokoškoláků Horního Rakouska (BSA-OÖ), aby se
informovali o současné politické a ekonomické situaci v Evropě, o rakouských
zkušenostech s bojem proti vysoké nezaměstnanosti mladých a racionálním využívání
evropských fondů. Toto jednání vedly krajská zástupkyně BSA-OÖ Paulina Wessela a
předsedkyně SDŽ Jindřiška Maršová.
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Svaz sociálně demokratických vysokoškoláků/vysokoškolaček a uměleckých svazů
Horního Rakouska (BSA-OÖ) je krajská část rakouského svazu, který patří k 30
organizacím blízkým rakouské sociální demokracii, která oslovuje především
vysokoškolsky vzdělané lidi pořádáním akcí na podporu činnosti rakouských
sociálních demokratů.

14. 3. 2013

Předsedové zemských vlád Saska a Bavorska jednali se zástupci
Karlovarského kraje
14. března se v Chemnitz uskutečnilo pravidelné setkání hejtmana Josefa Novotného
s předsedy zemských vlád Wilhelmem Wenningem a Dietrichem Gökelmannem.
Tématem jednání byla například přeshraniční spolupráce hasičských záchranných
sborů a zdravotnických záchranných služeb či protidrogová problematika.
Karlovarský kraj spolupracuje se Saskem a Bavorskem už několik let na základě
Společného prohlášení o spolupráci. V rámci čtvrtečního jednání informovali vládní
prezidenti delegaci Karlovarského kraje o nejnovějších událostech ve svých regionech
a o plánech pro tento rok. Následně pak byla projednávána již konkrétní témata.
V rámci projektu Clara II, který je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce, se
podařilo rozvinout užší spolupráci mezi hasičskými záchrannými sbory a
zdravotnickými záchrannými službami. Vznikly pracovní skupiny, které separátně
projednávají záležitosti spojené s přeshraniční spoluprací a které si vyměňují
potřebné zkušenosti.
V oblasti spolupráce zdravotnických záchranných služeb došlo k posunu v přípravě
rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Německem. Ta se kromě Karlovarského
kraje bude vztahovat také na Liberecký, Ústecký, Plzeňský a Jihočeský kraj. Smlouva
umožní uzavřít podrobnější smlouvy mezi jednotlivými regiony a konkretizovat tak
podmínky a pravidla vzájemné spolupráce. „Smlouvu odsouhlasila vláda 6. března. K
jejímu podpisu by pak mělo dojít 4. dubna v Plzni za účasti ministrů zdravotnictví
obou států,“ upřesnil hejtman Josef Novotný.
Dalším z projednávaných témat byla protidrogová problematika, kdy se hovořilo o
výrobě a distribuci Crystal Speedu (pervitinu). Zástupci Karlovarského kraje
informovali předsedy zemských vlád o protidrogové prevenci v kraji a o činnosti
subjektů klíčových v oblasti protidrogové politiky. Zároveň nabídli možnost
spolupráce, což bavorská strana velmi ocenila.
V rámci setkání byla rovněž řešena informovanost obyvatel o připravovaných
záměrech. Jako příklad lze uvést větrný park Horní Paseky, který byl postaven v září
minulého roku v bezprostřední blízkosti hranice s Bad Brambachem. Vzhledem k
tomu, že z výsledku ekologické studie vyplynulo, že toto zařízení zásadním způsobem
neovlivní životní prostředí v Sasku, nebylo nutné obyvatele na opačné straně hranice
informovat o záměru. Obec Bad Brambach a saské úřady se o větrném parku
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dozvěděly tedy až v době, kdy už byl postaven. Ačkoliv nelze mít ke stavbě z právního
hlediska námitky, obyvatelé příhraničních obcí si stěžovali, že nebyli předem
informováni. Zástupci Karlovarského kraje proto přislíbili, že se problematikou
informovanosti budou do budoucna zabývat.

17. 3. 2013

Delegace ze Stuttgartu jednala na Západočeské univerzitě v Plzni o
vzájemné spolupráci
Ve dnech 6. – 7. března 2013 navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni nejvyšší
představitelé Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (DHBW): současný
rektor Joachim Weber a emeritní rektor Werner Rössl.
Návštěvu ze Stuttgartu přijal prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Josef Basl, který
vyjádřil připravenost ZČU rozvíjet vzájemně prospěšné a obohacující formy
spolupráce.
DHBW je jednou z největších škol v Badensku – Württembersku s počtem studentů
přesahujícím 20 tisíc, z toho v samotném Stuttgartu studuje 8 tisíc studentů. Škola
těží ze své výhodné polohy v oblasti, kde sídlí ústředí a vývojová centra velkých firem,
jako jsou Daimler, Bosch, Alcatel, Porsche a další. To přímo předurčuje její spolupráci
s těmito firmami a možnost podílet se na řešení výzkumných projektů především
aplikačního charakteru.
Organizační členění DHWB je blízké struktuře ZČU. Vzhledem k tomu, že strategií
vedení školy je rozvíjet širokou mezinárodní spolupráci na všech úrovních její
činnosti, byla návštěva vedena zájmem hledat možnosti pro navázání dlouhodobé
spolupráce, které budou přínosné jak pro ZČU, tak pro DHWB. V tomto duchu také
proběhla jednání s vedením Fakulty strojní, Fakulty aplikovaných věd, Fakulty
elektrotechnické, Fakulty zdravotních studií a Fakulty ekonomické.

18. 3. 2013

Turecký velvyslanec se zúčastnil pietního aktu v Pardubickém kraji
Čestnou salvou a položením věnců dnes uctili představitelé Turecké republiky,
Pardubického kraje, města Pardubice a Armády ČR památku 508 tureckých vojáků
pohřbených během první světové války v Pardubicích. Pietního aktu na městském
hřbitově v Pardubicích se letos zúčastnili velvyslanec Turecka Cihad Erginay, první
náměstek hejtmana Roman Línek a náměstek primátorky Jindřich Tauber.
Vzpomínkový akt se koná každý rok u příležitosti výročí získání samostatnosti
Turecka a organizuje jej turecké velvyslanectví. Turci tento den uctívají památku
všech obětí válek. „Oceňuji, jak si zástupci Turecka váží svých padlých. Líbila se mi
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slova jeho excelence pana velvyslance Erginaye, který připomenul, že těla zemřelých
tureckých vojáků nyní opět leží v půdě spojeneckého státu,“ uvedl po skončení
pietního aktu Roman Línek. Turecký velvyslanec Erginay v jeho průběhu mimo jiné
děkoval zástupcům Pardubického kraje i města Pardubice za péči o hrob tureckých
vojáků.

18. 3. 2013

Další projekty z regionů získaly dotaci z přeshraničního Cíle 3
Žadatelům z Karlovarského kraje byly schváleny 4 projekty, žadatelům z Libereckého
kraje 5 projektů a dotace na 3 projekty je určena pro příjemce z Ústeckého kraje.
Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru programu na podporu přeshraniční
spolupráce Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko na svém zasedání v
polovině března.
Kromě dvou projektů Libereckého kraje zaměřených na životní prostředí jsou však
všechny uvedené projekty takzvaně náhradní. „Neznamená to, že by se některé z nich
neuskutečnily, jejich financování se ale potvrdí teprve tehdy, až se do programu Cíl 3
vrátí nevyčerpané peníze,” vysvětlil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr
Navrátil.
V první prioritní ose, která je zaměřena na „Rozvoj rámcových společenských
podmínek v dotačním území” byly schváleno 5 záměrů, z toho 2 z Karlovarského
kraje. Cílem projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost – sasko – český
hudebně nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve
výrobě hudebních nástrojů” jsou aktivity směřující ke zlepšení podmínek při výuce
výroby hudebních nástrojů v Integrované střední škole Cheb. „Ve spolupráci s
Muzeem hudebních nástrojů v Markneukirchenu bude instalována výstava, jež
zdokumentuje tradiční technologie při výrobě, ale i historii dějin houslařství v
regionu,” upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.
V rámci projektu „Česko-německá hliněná cesta” dojde k prozkoumání hliněných
staveb na česko-saském území. Veřejnost bude v průběhu „Týdne otevřených
hliněných domů” seznámena s poznatky o výstavbě a údržbě těchto objektů.
Vzniknou také bezplatné kurzy pro školy o hliněných stavbách.
V prioritní ose „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu” uspělo 5 projektů, z toho 2 z
Karlovarského kraje. Jedním z nich je projektový záměr „Česko-durynské turistické
centrum Plesná – Pottiga, který má podpořit cestovní ruch a další spolupráci v
oblasti. „Jedná se o zřízení česko-durynského informačního centra. V Plesné bude
zbudován prostor informačního centra včetně vybavení a zařízena místnost pro
výstavy a setkání,” popsal Navrátil. Druhý projekt nese název „Bikeresort” a
spolupracují na něm města Schöneck a Kraslice. Na české straně dojde k vyznačení
sítě cyklostezek v délce 12 km. Oba partneři se budou podílet na propagaci území.
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Ve třetí prioritní ose „Zlepšení situace přírody a životního prostředí” byly podpořeny
dva projektové záměry Libereckého kraje.

19. 3. 2013

Hejtman Plzeňského kraje jednal s velvyslancem Ukrajiny
Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se v pondělí 18. března 2013 sešel hejtman
Milan Chovanec a další členové krajské rady s velvyslancem Ukrajinské republiky
Borysem Zajčukem.
Borys Zajčuk je ve své funkci teprve od listopadu 2012, a tak se jednalo o jeho první
návštěvu v Plzeňském kraji. Smyslem schůzky bylo zjistit, jaké jsou možnosti
spolupráce mezi Plzeňským krajem a Záporožskou oblastí na Ukrajině.
Ukrajinský velvyslanec představil Záporožskou oblast jako region průmyslu a
zemědělství. „Jsme nakloněni tomu, poznávat nové oblasti. Myslím, že kromě počtu
obyvatel a rozlohy jsou si naše regiony velmi podobné," řekl hejtman Milan
Chovanec.
V následujících měsících se bude pracovat na smlouvě, tak aby byla připravena k
podpisu v druhé polovině roku.

19. 3. 2013

Spolupráce mezi jednotkami požární ochrany Dolnoslezského vojvodství a
Královéhradeckého kraje
Dolnoslezský vojvoda Aleksander Marek Skorupa a ředitel hasičů Andrzej Szcześniak,
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a krajský ředitel hasičského
záchranného sboru František Mencl podepsali dohodu záchranného plánu poskytnutí
příhraniční pomoci mezi jednotkami požární ochrany Dolnoslezského vojvodství a
Královéhradeckého kraje.
Plán stanoví zásady pro vzájemné poskytnutí přeshraniční pomoci při katastrofách,
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, jestli-že jedna ze stran uzná
za nutnou podporu vlastních sil a prostředků od druhé „Strany“. Dohoda pojednává i
o principech výměny informací, včetně výsledků měření a prognózy ohrožení, příčiny
jejich vzniku, šíření a analýzy těchto informací.
Rozsah přeshraniční pomoci zahrnuje zejména záchranné a hasební práce v oblasti
hašení požárů, likvidace katastrof, havárií a jiných místních ohrožení a likvidace
následků při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech atd.
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Hejtman Královéhradeckého kraje mimo jiné hovořil s vojvodou i o plánované akci,
která se bude konat 18. 4. 2013 v Kudowi Zdroji a rád by při této příležitosti pozval
vojvodu i maršálka Dolnoslezského vojvodství na krátké jednání s ostatními hejtmany
do Náchoda.

19. 3. 2013

Rozvíjí se spolupráce Středočeského kraje s Burgundskem v oblasti
zemědělství
Náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád na návštěvě
ve francouzském Dijonu nastínil své ideje ohledně spolupráce v oblasti vinařství,
které by chtěl více propojit s turistickým ruchem.
Na setkání na úřadě Regionální Rady Burgundska, kde debatoval s vice-prezidentem
zodpovědným za oblast zemědělství a rozvoj venkova Jacquesem Rebillardem,
přiblížil svůj plán týkající se obnovy vinic v turistických oblastech a probuzení zájmu
o zemědělství u mladých lidí. „Chtěli bychom získat nějaké rady v oblasti vinařství,
zejména v pořádání vinařských slavností, které poslední dobou získávají velkou
oblibu. Vinařský sektor v Burgundsku je tak na vysoké úrovni, že by byla škoda, se
nepoučit od odborníků,“ sdělil Marek Semerád, který dále prezentoval nápad
zorganizovat ve Středočeském kraji výstavy burgundských vín a naopak. Během
zahraničí návštěvy se náměstek Semerád spolu s dalšími členy delegace seznámil s
chodem v Beaune CFPPA - Centru pro profesionální vzdělávání a podporu
zemědělství, kde ředitel institutu Michel Maitre své hosty provedl školou a vyslechl si
Semerádův plán spočívající ve spolupráci se Školním statkem Mělník na principu
různých stáží.

19. 3. 2013

Královéhradecký kraj navštívil španělský velvyslanec
Dne 26. února 2013 navštívil Hradec Králové španělský velvyslanec J. E. Pascual
Navarro se svým kulturním radou Pablo Ruperezem.
Hlavním cílem pana velvyslance byla návštěva Hradce Králové a účast na festivalu La
Pelicula. Jedná se o 8. ročník festivalu španělských filmů, který se tento rok konal v
hradeckém kině Bio Central.
Jednání se účastnili i zástupce Hospodářské komory, Technologického centra a
Univerzity Hradec Králové. Projednávanými tématy tedy byly obchodní vztahy a
ekonomická situace v kraji. Ředitel Technologického centra Ing. Martin Dittrich
informoval přítomné o veletrhu mobilní technologie v Barceloně začátkem dubna
2013, kam se chystají i hradecké "set-upy". Jeho Excelence přislíbil napomoci s
vyhledáváním kontaktů pro projekty.
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21. 3. 2013

Velvyslanci zahájili v Olomouckém kraji výstavu o královně Dagmar
Vlastivědné muzeum v Olomouci hostí výstavu věnovanou Markétě, dceři krále
Přemysla Otakara I. a nevlastní sestře svaté Anežky České. V Dánsku se první známé
„krajance“ dostalo jména Dagmar. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 21. března za
účasti velvyslance Dánského království v České republice Christiana Hoppeho,
českého velvyslance v Dánském království Zdeňka Lyčky a náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.
„Jsem velice rád, že se výstava koná právě v našem regionu. Olomoucký kraj má s
regionem Jižní Dánsko podepsanou smlouvu o spolupráci. Výstava je pro nás určitým
impulsem k rozvíjení a oživení této spolupráce,“ uvedl náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Radovan Rašťák.
Putovní výstavu, kterou připravilo Velvyslanectví České republiky v Kodani, tvoří 20
panelů, jejichž texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, o historických faktech i
legendách napsali přední čeští a dánští historikové.
„Královna Dagmar je jednou z mála historických osobností, které přímo propojují
české a dánské dějiny, je naším společným kulturním dědictvím. Proto vedle české
verze výstavy existuje také paralelní výstava v dánštině, která od loňského roku
putuje po dánských městech. Mám velkou radost z toho, že královna Dagmar i po
osmi stech letech budí v obou zemích zaslouženou pozornost,“ řekl na vernisáži český
velvyslanec v Dánském království Zdeněk Lyčka.

21. 3. 2013

ČCE organizovala Den pro Kubu v Olomouci
Ve středu 20. března 2013 se v Olomouci uskutečnil Den pro Kubu, který připravuje a
organizuje Komise pro Kubu synodní rady Českobratrské církve evangelické. Program
byl zahájen v 17:00 hodin ekumenickou bohoslužbou v katedrále sv. Václava za účasti
předsedy Ekumenické rady církví v ČR a synodního seniora Českobratrské církve
evangelické Joela Rumla a metropolity moravského, arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera.
V rámci Dne pro Kubu se uskutečnil rovněž tradiční pochod všech zúčastněných na
podporu žen vězněných kubánských disidentů, které sami sebe nazývají Damas de
Blanco (Dámy v bílém). „Manželky, matky, dcery a sestry vězněných kubánských
disidentů se pravidelně scházejí oblečeny do bílého v protestních průvodech na Kubě.
V rámci pochodu je vítáno symbolické bílé oblečení,“ uvedla předsedkyně Komise pro
Kubu Jitka Klubalová. Následoval komponovaný program.
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22. 3. 2013

Na krajský úřad Zlínského kraje zavítala delegace z Novosibirské oblasti
Delegaci z Novosibirské oblasti přijal dnes v sídle Zlínského kraje hejtman Stanislav
Mišák. Ruská delegace v čele s Andrejem Jevgenjevičem Šaraškinem, generálním
konzulem Ruska v Brně, byla tvořena především řediteli mladých a dynamických
podniků, kteří do Zlínského kraje přijeli seznámit se s jeho ekonomickým
potenciálem a možnostmi obchodní spolupráce.
„Úkolem Zlínského kraje jako veřejnoprávní korporace je vytvářet podmínky pro
rozvoj celého území včetně rozvoje podnikatelských aktivit. Naším přáním je, aby se
zdejší firmy neupínaly na mezinárodní spolupráci pouze směrem na západ, ale aby
svoji pozornost zaměřily také na východní trhy, které skýtají velké možnosti obchodní
spolupráce v mnoha oblastech,“ uvedl Stanislav Mišák.
Během dnešního setkání hejtman svým hostům přiblížil, jak konkrétně kraj rozvoj
podnikání, zejména inovačního, na svém území podporuje a informoval je o činnosti
Kontaktního centra pro východní trhy. To bylo založeno před pěti lety společně
Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. Kontaktní
centrum pomáhá místním podnikatelům při obchodování na trzích zemí bývalého
Sovětského svazu, zejména Ruska, a také na čínském trhu.
Po dnešní dopolední návštěvě krajského úřadu čekala ruskou delegaci dvoustranná
jednání firem spojená s prezentací Novosibirské oblasti, která se uskutečnila v sídle
Regionální hospodářské komory Zlínského kraje, a na ni navazující pracovní oběd. V
odpoledních hodinách je ještě na programu návštěva firmy ELKO EP v Holešově,
vyrábějící modulové elektronické přístroje. Tato společnost se loni stala Firmou roku
Zlínského kraje a v celostátním kole ankety skončila na druhém místě.
Novosibirská oblast se nachází v jižní části středního Ruska. Na jejím území v
současnosti žije více než 2,5 milionu obyvatel. Centrem oblasti je Novosibirsk, který je
po Moskvě a Petrohradu třetím nejlidnatějším městem Ruska.

22. 3. 2013

Velvyslankyně Irska se setkala s hejtmanem Moravskoslezského kraje
Velvyslankyně Irska J. E. Alison Kelly se setkala v pátek 22. března 2013 s hejtmanem
kraje Miroslavem Novákem při příležitosti konání 9. ročníku Irského kulturního
festivalu v Ostravě.
Během setkání hejtman Novák vyjádřil svou podporu Irskému kulturnímu festivalu,
který se v Ostravě koná tento rok již podeváté. Moravskoslezský kraj podporuje tuto
kulturní akci také finančně. "Irský kulturní festival, který přibližuje obyvatelům kraje
také irskou kuchyni, pro nás byl inspirací při naší vlastní kulinářské road show Jak
šmakuje Moravskoslezsko", zmínil hejtman.
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Hejtman také ocenil irské investice v MS kraji, například papírenskou firmu Smurfit
Kappa Czech závod Žimrovice nebo firmu v Horní Suché zabývající se plastikářským
průmyslem InnovaPlast, dceřinou společnost v Irsku velmi známé firmy Tool and
Plastic Co Ltd. Velvyslankyně vyjádřila své nadšení nad nově zavedenou linkou
Ostrava – Londýn, kterou bude poskytovat irská firma Ryanair. Podle ní tato linka
zcela jistě podpoří turistický ruch a to nejen na britských ostrovech, ale také v
Moravskoslezském kraji. "Obyvatelé Irska velmi rádi využívají tyto nízkonákladové
letecké společnosti k návštěvám různých koutů světa jednoduše jen pro to, aby je
viděli a poznali", dodala velvyslankyně.
Velvyslankyně Irska poděkovala hejtmanovi za podporu kulturního festivalu a
navrhla zamyslet se společně nad možnými projekty spolupráce mezi
Moravskoslezským krajem a některým z irských regionů.

22. 3. 2013

Člověk v tísni pomáhá v Mongolsku
V pátek 22. března zástupci Člověka v tísni v Ulánbátaru předali ředitelům nemocnic
v aimazích Umnogobi a Khuvsgul nové ultrazvukové přístroje typu EDAN DUS 60.
Lékaři z obou nemocnic zároveň absolvovali zaškolení pro obsluhu ultrazvuků.
Tyto přístroje jsou první částí vybavení, které bude místním nemocnicím v letošním
roce darováno v rámci projektu podpory přístupu ke kvalitní zdravotní péči ve
vzdálených oblastech Mongolska.
Projekt byl zahájen v roce 2011 a stále úspěšně pokračuje díky podpoře České
rozvojové agentury. Jeho realizace byla podpořena i podepsáním společného
memoranda zástupci Člověka v tísni a mongolského Ministerstva zdravotnictví.
Slavnostního předání ultrazvukových přístrojů se zúčastnili rada Tomáš Vacek z
Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, paní Jamsran Tserendulam,
koordinátorka rozvojové spolupráce z Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru,
Martin Klicnar z Člověka v tísni a ředitelé a lékaři z nemocnic v aimazích Umnogobi a
Khuvsgul.

25. 3. 2013

Hejtman Olomouckého kraje přijal švýcarského velvyslance
Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil dnes v sídle kraje přivítal velvyslance
Švýcarské konfederace André Regliho, který do Olomouce přijel představit
multižánrový program Švýcarské jaro. Společně hovořili nejen o kulturní výměně, ale
především o projektech financovaných ze švýcarských fondů a možnosti spolupráce v
oblasti odpadového hospodářství a inovací.
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„Švýcarsko je v Olomouckém kraji skloňováno především s Programem švýcarskočeské spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské
unie a s bilaterální spoluprací měst Luzern a Olomouc. Přínos ze švýcarské
spolupráce v našem regionu vidím velice pozitivně a doufám, že se tato spolupráce
bude dále rozvíjet a prohlubovat. Aktivity Švýcarského jara vítám a přeji
organizátorům mnoho návštěvníků,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Cílem projektu Švýcarské jaro je přiblížit Švýcarsko českému obyvatelstvu a podpořit
výměnu názorů a dialog mezi oběma zeměmi. Pod záštitou Velvyslanectví Švýcarské
konfederace se po celý březen ve vybraných regionech uskuteční řada koncertů,
divadelních představení, diskusí a výstav.

25. 3. 2013

Skupina pro dopravu Evropského regionu Dunaj - Vltava se sešla
v Jihočeském kraji
V Českých Budějovicích se poprvé sešla (21. 3. 2013) skupina 21 expertů Evropského
regionu Dunaj - Vltava na dopravu. Koordinátorem pro přípravu dopravních projektů
v rámci Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV) se za jižní Čechy stal Jiří Klása,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského
kraje. Své zástupce si zvolilo i zbylých šest regionů, které ERDV tvoří.
„V každém ze sedmi regionů ERDV se dopravou zabývá skupina odborníků. Pro
usnadnění komunikace mezi nimi bylo proto potřeba vybrat jednoho člověka. K
tomuto koordinátorovi se budou sbíhat veškeré informace o připravovaných
projektech a on s nimi bude seznamovat zástupce ostatních zemí. Chceme tím
předejít tomu, aby některé regiony nerozjížděly projekty, o kterých by ty ostatní
nevěděly," vysvětlil Jan Gregor z Krajského úřadu Jihočeského kraje, projektový
manažer řídící činnost celé skupiny pro dopravu při Evropském regionu Dunaj Vltava.
Druhým úkolem, na kterém se zúčastnění shodli, je, že každý z regionů představí na
příštím setkání 28. června 2013 v Českých Budějovicích čtyři dopravní projekty, které
budou chtít podporovat.
Evropský region Dunaj - Vltava založilo v roce 2012 sedm sousedících regionů,
konkrétně Jihočeský a Plzeňský kraj, kraj Vysočina, Dolní Bavorsko s
hornobavorským okresem Altötting, Horní Falc a Dolní a Horní Rakousy. Jeho cílem
je zlepšení sousedských vztahů a přeshraniční spolupráce v oblastech dopravy,
podniků, obnovitelných zdrojů, trhu práce, výzkumu, vzdělávání a turismu včetně
společného postupu při žádání o dotace z Evropské unie.
Předsedajícím členem ERDV je v roce 2013 Jihočeský kraj, který v rámci tohoto
uskupení zaštiťuje právě oblast dopravy. „Tuto oblast jsme si nevybrali a nestanovili
jako prioritu náhodou. Na rozdíl třeba od rakouských či bavorských partnerů nám
totiž chybí stejně kvalitní dopravní síť. Zejména pokud jde o její napojení na naše jižní
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sousedy," dodal Klása s tím, že i proto se bude snažit zhostit role koordinátora co
nejzodpovědněji.

26. 3. 2013

Návštěva velvyslance Chorvatské republiky v Jihomoravském kraji
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal v úterý 26. března 2013 v Brně
velvyslance Chorvatské republiky Frane Krniće.
Tématem jednání byly mj. Dny Zadarské župy, které se uskuteční v dubnu v Zadaru a
rozvoj spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou. Po jednání na
krajském úřadě chorvatský velvyslanec zamířil na besedu se studenty chorvatštiny na
Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

25. 3. 2013

Francouzský velvyslanec přednášel na Univerzitě obrany
Univerzita obrany hostila v pátek 22. března francouzského velvyslance v České
republice Pierra Lévyho. Velvyslance nejdříve přijal rektor-velitel univerzity
plukovník Bohuslav Přikryl a poté následovala přednáška, které se zúčastnili studenti
25. kurzu Generálního štábu armádního generála Tomáše Sedláčka a další příslušníci
školy.
Pierre Lévy hovořil především o Bílé knize zahraniční a evropské politiky Francie a
aktuálním stavu ozbrojených sil. Francouzský velvyslanec působil od října 2007 do
července 2008 jako generální tajemník komise pro Bílou knihu zahraniční a evropské
politiky Francie, jejímž hlavním úkolem bylo definovat cíle zahraniční politiky a
navrhnout reformu ministerstva zahraničních věcí. Bílá kniha z roku 2008
prosazovala transparentnost a otevřenost vnější politiky Francie, a také
multilateralismus jako nástroj diplomacie, který se stal synonymem šíření principu
respektování lidských práv.
Vzhledem k ekonomické krizi, která měla i ve Francii obrovský dopad na rozpočet, je
nyní připravována nová Bílá kniha zahrnující obrannou strategii státu. Velvyslanec
přítomným vyložil, s jakými úskalími se její tvůrci potýkají. Francie patří k zemím s
největším vojenským rozpočtem mezi státy NATO, ale i její ozbrojené síly musí kvůli
dopadům hospodářské krize začít šetřit. Je tedy nutno rozhodnout, kolik procent z
rozpočtu Francie bude určeno pro armádu.
Podle Lévyho je citlivá rovněž otázka míry odpovědnosti. Francie, jak podotkl, byla v
NATO vždy aktivním členem. „Situace je složitá, nežijeme v míru. Mnohdy si
neuvědomujeme, že postmoderní svět je směsicí nebezpečných konfliktů,“ uvedl Lévy
a zmínil ohniska konfliktů v arabském světě, severní Africe a nebezpečí terorismu. Ve
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svém projevu se velvyslanec rovněž věnoval problematice globalizace, volného trhu a
mezinárodní strategické politice a zdůraznil, že je nutno prohlubovat kontakty mezi
diplomacií a armádou. „Právě diplomaté a armádní důstojníci nejvíce určují
mezinárodní vztahy,“ uvedl Pierre Lévy.

26. 3. 2013

Hejtman Moravskoslezského kraje přijal velvyslance Korejské republiky
V úterý 26. března 2013 navštívil Moravskoslezský kraj velvyslanec Korejské
republiky J. E. Gabriel Oh společně s 1. tajemníkem velvyslanectví pro ekonomické
záležitosti Kimem Byungkwunem. Oba korejské hosty přijal hejtman kraje Miroslav
Novák.
Velvyslanec uvedl, že korejské přímé zahraniční investice v České republice zaujímají
4. místo za Německem, USA a Japonskem. V obchodní výměně Korea zaujímá třetí
místo (mimo země EU) po Číně a USA. Zároveň zmínil obavu korejských investorů,
nakolik si český stát váží realizovaných investic a vnímá je jako přínosné: "Měl jsem
řadu jednání s korejskými investory, kteří zvažují, jestli se vyplatí expandovat a i
nadále působit v ČR za současných podmínek, ať už se to týká legislativy, investičního
prostředí anebo pobídek ze strany státu". Hejtman velvyslance ujistil, že
Moravskoslezský kraj si váží korejských investic v regionu a v rámci svých
kompetencí dělá pro spokojenost investorů maximum: "Pracovní místa, která byla
vytvořena v souvislosti s investicí Hyundai, vnímáme jako významný faktor
zmírňující negativní dopady krize. V současné době se např. v rámci připomínkových
řízení ke strategickým dokumentům vlády v oblasti dopravní infrastruktury
intenzivně zasazujeme o plnění vlády ČR č. 550/2006 o výstavbě mimoúrovňové
křižovatky Nošovice. Její realizace je z mnoha důvodů velmi důležitá pro nošovickou
automobilku a dotčené území."
Jedním z dalších témat, o kterém oba partneři hovořili, bylo naplňování nedávno
uzavřeného Memoranda o porozumění, které podepsal hejtman kraje Miroslav Novák
a prezident Hyundai Motor Manufacturing Czech Jun-ha Kim. Memorandum se týká
dlouhodobé spolupráce, především společného úsilí v oblasti ochrany životního
prostředí, zapojení společnosti HMMC do projektu společenské odpovědnosti
Moravskoslezského kraje nebo úzké spolupráce s technickými vysokými a středními
školami za účelem podpory a rozvoje technického vzdělávání a udržení technické
vyspělosti regionu. J. E. pan velvyslanec Gabriel Oh vyjádřil vedení kraje poděkování
za podporu a iniciativu při prohlubování spolupráce s touto největší korejskou
automobilovou firmou.
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27. 3. 2013

Liberecký kraj se podílí na projektu Švýcarské jaro
Konferencí na téma demokracie pokračovalo v Liberci Švýcarské jaro. V posluchárně
E 9 v prostorách Technické univerzity Liberec, kde se konference konala, zazněly
názory několika politiků, odborníků a lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti
diplomacie a mezinárodních vztahů, a to jak ze strany Švýcarska, tak Česka.
Všeobecně se ale všichni shodli, že demokracie je prvek, který se v Česku ještě stále
vyvíjí.
„Konference se koná v rámci akcí spojených se Švýcarským jarem v Čechách. Jsem
potěšen, že část akcí se koná také v Libereckém kraji, a to díky cennému partnerství
našeho kraje se švýcarským kantonem Sankt Gallen, které bylo stvrzeno podpisem
dohody o spolupráci v roce 2001. Vzniklé spolupráci vděčí Liberecký kraj
představitelům organizace Kooperace St. Gallen – Liberec ČR, která umožňovala
občanům různých profesí získat, ať už prostřednictvím studijních pobytů, nebo
stážemi ve švýcarském kantonu St. Gallen, cenné zkušenosti,“ řekl hejtman.
O své názory a zkušenosti se s účastníky konference podělili také zástupci švýcarské
delegace velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice André Regli, člen
kantonální vlády Sankt Gallenu Willi Haag, Ulrich Schmid, profesor Univerzity St.
Gallen, a další hosté. Pozvání přijal také místopředseda Senátu Parlamentu České
Republiky Přemysl Sobotka, který přednesl referát na téma Klady a zápory principů
politického systému České republiky. Velvyslanec André Regli zmínil, že Švýcarsko je
v oblasti demokracie inspirující pro mnohé evropské země a že je stále moderním
tématem.
Po skončení první části konference zahájil velvyslanec André Regli společně s
hejtmanem Martinem Půtou výstavu na téma přímé demokracie ve Švýcarsku a v
Česku v prostorách rektorátu.

28. 3. 2013

Čeští vojáci byli vyznamenáni prezidentem RF V. Putinem
Ve čtvrtek 28. března na ruské ambasádě v Praze převzali ocenění čeští vojáci, kteří se
podíleli na záchraně posádky ruského letounu An-30, který vloni 23. května
havaroval během přistání na letišti v Čáslavi.
Za nezištnost a vysokou profesionalitu, kterou prokázali při záchraně občanů Ruské
federace, prezident Vladimír Vladimirovič Putin vydal 15. listopadu 2012 rozkaz číslo
1547, na jehož základě jim byla udělena medaile „Za záchranu smrtelně ohrožených“.
Toto vysoké státní vyznamenání jim dnes předal velvyslanec Ruské federace v České
republice Sergej Borisovič Kiseljov.
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Během slavnostního setkání na velvyslanectví v pražské Bubenči několikrát zaznělo,
že tehdy v květnu o životech rozhodovaly vteřiny. Díky pohotovosti našich vojáků
nikdo nezahynul. Major Josef Knapík zasahoval přímo na palubě letadla, poručík Igor
Minčík jako řídící letového provozu 21. základny taktického letectva skvěle zvládl
všechny krizové momenty, praporčík David Plavka a rotmistr Jan Sucharda jako
příslušníci vojenské hasičské jednotky odvedli dokonalou práci.
„K mimořádným výkonům jsou ovšem zapotřebí mimořádní lidé. Takoví, kteří se
nespokojí s povrchností a rutinou, ale mají hluboký vztah ke své profesi i ke svým
povinnostem. Správní lidé na správných místech,“ uvedl náměstek ministra obrany
pro personalistiku Michael Hrbata a dodal: „Let, který špatně skončil, patřil k
programu s názvem Otevřené nebe. Dovolte mi malý příměr. Nenadálá katastrofa
ukázala, že v těch nejtěžších chvílích se pod otevřeným nebem otevřela v gestu
nezištné pomoci také lidská srdce.“

29. 3. 2013

Irácká delegace na pracovní návštěvě Karlovarského kraje
Na pracovní návštěvu regionu zavítala jedenáctičlenná expertní delegace, která se
zajímala především o problematiku odpadového hospodářství na státní a regionální
úrovni.
„S iráckými odborníky jsme řešili například produkci komunálního odpadu v obou
zemích. Čísla jsme ale nemohli porovnat. Na rozdíl od České republiky nesledují v
Iráku produkci komunálního odpadu zvlášť. Mají pouze celkové číslo i s odpadem
průmyslovým,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Václav Jakubík. V Iráku
nemají vybudovaný systém třídění a recyklace. „Naše roční produkce komunálního
odpadu se jim zdála velmi nízká,“ podotkl Václav Jakubík.
Návštěva z Iráku se přímo v prostorách čistírny odpadních vod (ČOV) v Karlových
Varech zajímala problematiku odkanalizování. Kanalizační systémy se v Iráku teprve
budují. Kanalizace se staví za účasti nadnárodních společností, ale se značnými
problémy, stavebník totiž často stavbu nedokončí. „Ohledně čistíren odpadních vod
nemají problémy s dešťovou vodou, ale zase se potýkají s problémem zanášení
pískem,“ uvedl radní Jakubík. Delegaci dále zaujalo, že ČOV jsou situovány přímo ve
městech. Živě byla diskutována problematika zápachu z ČOV.
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