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

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

2. u českých investic do zahraničí pokles hodnoty českých přímých investic v dané zemi (např. odprodejem 
základního jmění, vygenerováním hospodářské ztráty nebo poskytnutím úvěru mimo hranice hostitelské země). 

Souhrnné údaje o zahraničním obchodu ČR s dalšími zeměmi a celními územími neuvedenými v textu kapitoly II. 
Bilaterální vztahy ČR obsahuje tabulka „Zahraniční obchod České republiky v letech 2005 – 2007“ v oddílu PŘÍLOHY této 
publikace. 

 
 
 

1. Vztahy ČR se zeměmi střední Evropy 

MAĎARSKO 

(Maďarská republika) 
Vztahy mezi Českou republikou a Maďarskem mají dlouhodobě vysokou úroveň 

a odpovídají vztahům sousedních zemí. S cílem dalšího prohloubení spolupráce na bilaterální 

úrovni došlo v roce 2006 k podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem 

zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarské republiky, 

k jehož naplňování docházelo i v roce 2007. Novou oblastí spolupráce mezi ministerstvy 

zahraničních věcí je od roku 2007 společná účast na projektech podporujících demokratizaci 

a dodržování lidských práv ve třetích zemích.   

Oproti předešlému roku se rok 2007 v česko-maďarské relaci vyznačoval větší 

četností bilaterálních návštěv nejvyšších státních představitelů, což bylo důsledkem uklidnění 

vnitropolitické situace v obou zemích po roce 2006, který byl jak v ČR, tak v Maďarsku 

rokem volebním.  Kromě toho se dále rozvíjely spolupráce a kontakty mezi ČR a Maďarskem 

v rámci Visegrádské skupiny, Regionálního partnerství, Evropské unie a NATO. Společnou 

maďarsko-českou iniciativou, která oslovila i ostatní země Visegrádské skupiny, je myšlenka 

využít mechanismů V4 při nadcházejícím předsednictví České republiky v Radě EU. 



Návštěvy představitelů ČR: 

19.3. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;  

29. – 30.3.2007 -  oficiální návštěva M. Topolánka;  

20. – 21. 9. 2007 - účast prezidenta V.Klause na summitu prezidentů V4; 

7. - 9. 11. 2007 -  návštěva ministra zdravotnictví T. Julínka.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

 

 

 2005 2006 2007 podíl na 
celkových ukazatelích 

roku 2007            
(%) 

tis. Kč 90 311 561 113 272 849 144 621 594 Obrat 

index 
oproti min. roku 

108,3 125,4 127,4 

2,98 

tis. Kč 50 878  292 63 665 212 76 922 297 Vývoz 

index 
oproti min. roku 

108,8 125,1 120,3 

3,12 

tis. Kč 39 433 269 49 607 637 67 699 294 Dovoz 

index 
oproti min. roku 

107,5 125,8 136,0 

2,84 

Saldo tis. Kč 11 445 000 14 057 575 9 223 003  

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodě) 

   

Maďarská republika náleží k předním hospodářským partnerům České republiky. Po 

celou dobu existence ČR se objem obratu zahraničního obchodu s Maďarskem dynamicky 

zvyšuje o desítky procent. Maďarsko patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější obchodní 

partnery ČR (rok 2007 – 11. místo, 2006 – 11. místo, rok 2005 - 12. místo).  

 
Hlavní vývozní komodity ČR: osobní a nákladní vozidla, včetně jejich součástí 

a příslušenství, barevné televizní obrazovky, anilin, minerální oleje, prací prostředky, 

pneumatiky, kabely, součásti zařízení pro vysílání a příjem, uhlí, živá prasata, vepřové maso, 

elektrický proud a desky pro obrábění dřeva, benzin, akumulátory, cukr, čokoláda, kabelové 

systémy, elektrické vodiče, kyselina dusičná, plastikové výrobky, celulóza, traktory, 



tiskárenské papíry, bavlněná tkanina, elektrické motory, televizní přijímače, okenní desky, 

surové dřevo a domácí spotřebiče. 

Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení, náhradní díly motorových 

strojů, léky, zařízení pro vysílání a příjem, stroje a zařízení pro automatické zpracování dat, 

papír a karton, svazky zapalovacích - startovacích kabelů, tiskárny a klávesnice, potravinářské 

a zemědělské výrobky (vepřové maso, uzené výrobky, salámy, víno, paprika, slunečnicový 

olej), televize,  žárovky, plastikové výrobky, elektrické motory, skříně převodovek a videa.  

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období: 

• Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem 

financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky, Praha, 29.11.2007. 

Kulturní vztahy 

Česko-maďarské kulturní vztahy mají dlouhou tradici, zájem Maďarů o českou 

kulturu je dlouhodobě značný. I v roce 2007 se ČR v Maďarsku prezentovala pomocí 

tradičních akcí, jako byly budapešťský „Ples Bohemia“ a „Mezinárodní knižní festival“ 

s prezentacemi překladů české literatury do maďarštiny.  

V maďarských městech se konaly rovněž koncerty známých českých interpretů:  

J. Stivína, skupiny Čechomor, M. Topferové a dalších, na dnes už prestižním letním festivalu 

„Sziget“ vystoupili mj. skupina Gypsy.cz či D. Bárta. S velkým ohlasem se setkaly putovní 

výstava fotografií v Maďarsku velice oblíbeného B. Hrabala, promítání filmů podle jeho 

námětů i besedy nad jeho odkazem. Maďarskému publiku se představili další čeští 

spisovatelé, například A. Lustig. Jubileum výročí Charty 77 připomněly v Budapešti beseda 

a výstava. Na „Festivalu mladých středoevropských umělců“ byl promítán film Výlet, 

na „Slavnostech kin“ měl premiéru film Obsluhoval jsem anglického krále. Součástí 

Mezinárodního filmového festivalu „Moveeast“ v Pécsi byly i „České dny“. Na festivalu 

„Gest“ hostovalo divadlo Alfréd ve dvoře, v roce 2007 se v Maďarsku představila i řada 

českých interpretů vážné hudby, mezi nimi violoncellista J. Bárta.  

Značný zájem zaznamenaly již třetím rokem pořádané turisticko-obchodně-kulturní 

prezentační akce věnované České republice v prostorách Velké tržnice v Budapešti.  



NĚMECKO 

(Spolková republika Německo) 

Vztahy k SRN patří tradičně mezi priority České republiky. Jejich úroveň je 

v posledních letech velmi dobrá, jak potvrzují nejen četnost jednání nejvyšších představitelů, 

ale i jejich konkrétní výsledky. K plnému využití potenciálu vyplývajícího z geografické 

blízkosti obou zemí přispívají i intenzivní hospodářské vztahy a úzká spolupráce mezi 

regiony, obcemi, školami i nevládními organizacemi. 

V roce 2007, především v jeho první polovině, kdy SRN vykonávala předsednictví 

v Radě EU, byl česko-německý dialog na politické úrovni zaměřen především na aktuální 

otázky spolupráce v oblasti evropské politiky. V důsledku toho byl jedním z hlavních témat 

bilaterálních jednání postoj ČR k tzv. Reformní smlouvě. Kvalitu bilaterální spolupráce 

potvrdilo i úspěšné české působení v německých provinčních rekonstrukčních týmech 

v Afghánistánu, a to v rámci mise ISAF ve Fajzabádu (provincie Badachšán) a v rámci mise 

EUPOL Afghánistán ve Fajzabádu a Kundúzu. 

 Potvrzením orientace vzájemných vztahů na budoucnost je oboustranná 

podpora dalšího pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti. Jeho aktivity 

byly Česko-německou deklarací z roku 1997 plánovány na deset let a v  roce 2007 bylo jeho 

působení prodlouženo finančním příspěvkem obou stran s tím, že v  rámci nového statutu 

otázky odškodnění a minulostní problematiky uvolní místo přednostní orientaci  na aktuální 

otázky spolupráce, především výměnu mládeže a kulturní a přeshraniční spolupráci.  

Návštěvy představitelů ČR: 

• 11.2. 2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně; 

• 23.-24.2.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Drážďanech; 

• 26.-27.2.2007 - návštěva místopředsedy vlády A. Vondry v Berlíně; 

• 10.-11.3.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga 

v Berlíně; 

• 17.4.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Mesebergu; 



• 26.4.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně; 

• 11.5.2007 - návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga v Berlíně; 

• 17.6.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka v Mesebergu; 

• 19.6.2007 - návštěva ministra vnitra I. Langera v Berlíně; 

• 22.7.2007 - návštěva ministryně D. Stehlíhové ve Flossenbürgu; 

• 17.10.2007 - návštěva předsedy vlády M. Topolánka v Mnichově; 

• 26.10.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka v Drážďanech; 

• 23.11.2007 - návštěva ministra vnitra I. Langera v Pirně a Schwandorfu 

• 10.12.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Berlíně; 

• 18.12.2007 - návštěva prezidenta republiky V. Klause v Drážďanech; 

• 21.12.2007 - návštěva premiéra M. Topolánka, místopředsedy vlády A. Vondry  

a  ministra vnitra I. Langera při příležitosti rozšíření Schengenského prostoru 

v česko-německém pohraničí.  

Návštěvy představitelů SRN:  

• 26.1.2007 - návštěva spolkové kancléřky A. Merkel v Praze; 

• 28.3.2007 - návštěva spolkového prezidenta H. Köhlera v severních Čechách; 

• 29.3.2007 - návštěva spolkového ministra životního prostředí S.Gabriela 

v Praze; 

• 9.-10.11. 2007 - návštěva spolkového ministra zahraničních věcí F.-W. 

Steinmeiera v Praze; 

• 21.12.2007 - návštěva spolkové kancléřky A. Merkel a spolkového ministra 

vnitra W. Schäubleho při příležitosti rozšíření Schengenského prostoru 

v česko-německém pohraničí. 



Vzájemné ekonomické vztahy  

 
 

2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 
roku 2007 (%) 

tis. Kč 1179 024 817 1272 289 562 1429 986 537obrat 

index oproti min. 
roku 

101,1 107,9 112,4 

29,5 

tis. Kč 628 529 570 679 597 485 764 091 866 vývoz 

index oproti min. 
roku 

100,9 108,1 112,4 

31,0 

tis. Kč 550 495 247 592 692 077 665 894 671 dovoz 

index oproti min. 
roku 

99,3 107,7 112,4 

28,0 

saldo tis. Kč 78 034 323 86 905 408 98 197 195  

Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008(údaje o zahraničním obchodu) 
 

Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR se zhruba třetinovým 

podílem na našem obratu zahraničního obchodu. Vzájemná výměna zboží má již řadu let 

stoupající tendenci. Hlavní roli přitom hrají němečtí investoři v ČR a vstup ČR do EU.  

Německo coby obchodní partner ČR je jednoznačně na prvním místě zemí v dovozu  

i vývozu a je také největším přímým zahraničním investorem v ČR.   

Vzájemný obchod s Německem rostl nadále i v  roce 2007 . Ve výsledcích se odrážejí  

kladné efekty vstupu České republiky do EU a německé investice v ČR. Německý trh tvoří 

šestnáct spolkových zemí, které se liší velikostí, intenzitou, komoditními zvláštnostm 

a   dovozním režimem.  

Významnou část obratu se SRN realizují tři spolkové země: Bavorsko, Severní 

Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Wűrttembersko. K nim se řadí ještě další tři země: Sasko, 

Dolní Sasko a Hesensko.  

Komoditní struktura obchodní výměny mezi ČR a  SRN je již několik let poměrně 

neměnná.  Stroje a přepravní zařízení společně s různými hotovými výrobky představují dvě 

třetiny  českého vývozu do Německa a tvoří i nadále jeho těžiště. 

Hlavní vývozní komodity ČR: dopravní prostředky (osobní automobily a jejich 

příslušenství), elektrická zařízení, stroje a zařízení pro jednotlivá průmyslová odvětví, 

pneumatiky a výrobky gumárenského a plastikářského průmyslu. 



 Hlavní dovozní komodity ČR: dopravní prostředky a elektrická zařízení, přístroje  

a spotřebiče a vlastní strojírenské výrobky,  energetické stroje a zařízení, kancelářské stroje, 

počítače, optika a jemná mechanika, chemické a potravinářské produkty. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 

o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů 

na stávajících turistických stezkách, Praha, 30. 4. 2007;  

• Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 

o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění 

Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky 

Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 

18. 11. 1996, Praha, 13. 6. 2007 (pozn.: od vstupu ČR do Schengenského prostoru dne 

21. 12. 2007 se dohoda o malém pohraničním styku na turistických stezkách a ostatní 

dohody ke státním hranicím aplikují jen v případě výjimečného znovuzavedení kontrol 

na státních hranicích); 

• Ujednání o změně Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým 

ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků 

a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění 

vzdělání, Bonn, 31. 1. 2007; 

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 

o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, 

Praha, 23. 3. 2007. 

Kulturní vztahy 

V rámci německého předsednictví v Radě EU uspořádal zastupitelský úřad SRN  

v Praze „Česko-německé kulturní jaro“. Více jak stovku akcí zahájila módní přehlídka konaná 

dne 21. 3. 2007 a završila ji  21. 6. 2007 premiéra Orffova díla Carmina Burana v  provedení 

České filharmonie. Ke stěžejním akcím česko-německé relace v ČR jako každoročně patřil na 

podzim 2007 již dvanáctý ročník pražského divadelního festivalu německého jazyka.  

V rámci desátého výročí Česko-německé deklarace se v lednu 2007 v prostorách MZV 

SRN v Berlíně konaly pódiová diskuse pod názvem „Dobří sousedé, Češi a Němci 10. let 



od podpisu Česko-německé deklarace“ a významná výstava „Soudobé sklářské umění. Deset 

let Česko-německé deklarace ve skleněném zrcadle“. V březnu 2007 zahájil ministr zahraničí 

K. Schwarzenberg v  Berlíně výstavu věnovanou V. Havlovi a novodobým českým dějinám. 

Výstava vznikla spojením dvou projektů - výstavy MZV ČR „Václav Havel v proměnách 

Evropy“ a projektu „Citizen Havel“.  V bavorském Zwieselu byla v květnu 2007 za 

přítomnosti ministra kultury ČR V. Jehličky otevřena výstava „Bavorsko, Čechy, 1500 let 

sousedství“, která mapovala historický vývoj obou zemí ve vzájemných souvislostech.  

V srpnu 2007 proběhly v Berlíně v sídle spolkového prezidenta slavnostní akt k završení 

obsáhlé ediční řady překladů z českého jazyka „Tschechische Bibliothek“, kde hlavní aktér 

ediční řady E. Thiele obdržel Spolkový kříž za zásluhy, a následně scénické čtení  

z vybraných děl. Realizována byla řada společných česko-německých kulturních projektů  

a výměn mládeže, které i nadále finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti. 

Důležitými prostředníky české kultury jsou v Německu tři Česká centra – v Berlíně, 

Drážďanech a Mnichově. Její obraz podstatným způsobem spoluutvářejí také aktivity 

několika desítek nejrůznějších kulturních sdružení, která působí po celém území SR 

a intenzivně spolupracují s partnery na české straně. 

 V oblasti výzkumu společné minulosti byly během roku 2007 pod vedením Ústavu 

pro soudobé dějiny Akademie věd ČR realizovány práce na dokumentačním projektu vlády 

ČR týkajícím se aktivních, především sudetoněmeckých odpůrců nacismu, kteří byli 

po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými 

v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.  Tématem se zabývá i putovní 

výstava, jež bude instalována ve vybraných německých lokalitách. 

POLSKO 

(Polská republika) 

Polsko je důležitý soused a významný spojenec ČR v regionu. Vztahy s ním si 

zachovávají strategický charakter. Mimo spolupráci v rámci Evropské unie a NATO 

pokračovala v roce 2007 velmi intenzivní  bilaterální spolupráce. Vzájemný česko-polský 

dialog o otázkách regionální spolupráce, ale také o dalších tématech, probíhal také v rámci 

Visegrádské skupiny. V závěru roku byla uzavřena dohoda o pravidelné spolupráci různých 

útvarů ministerstev zahraničí obou zemí. 



Pokračovaly kontakty mezi nejvyššími představiteli obou zemí; mimořádně intenzivní 

byly zejména na úrovni prezidentů. Úspěšně se rozvíjela spolupráce příslušných resortů  

a styky mezi představiteli parlamentů. Ministerstva zahraničních věcí a obrany konzultovala 

pravidelně otázky spojené s jednáním o umístění prvků americké protiraketové obrany 

na území ČR a Polska.  

Došlo k dalšímu prohlubování občanské dimenze vzájemných vztahů, byly vytvářeny  

podmínky pro další rozvoj vzájemného poznávání. Důležitým z tohoto pohledu byl vstup ČR  

a Polska do Schengenského prostoru, který by měl další rozvoj občanských kontaktů 

v budoucnu ještě více ulehčit. Přeshraniční a regionální spolupráce se orientovala na realizaci 

společných projektů financovaných z prostředků EU a zaměřených na rozvoj sousedících 

regionů. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 25. 1. 2007 - pracovní návštěva prezidenta V. Klause; 

• 4.-6. 2. 2007 - oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky; 

• 19.-20. 2.  2007 - oficiální návštěva předsedy vlády M. Topolánka; 

• 10.-12. 7. 2007 - oficiální návštěva prezidenta V. Klause. 

Návštěvy představitelů Polské republiky: 

25. 5. 2007 - pracovní návštěva prezidenta L. Kaczyńského  

11.-12. 12. 2007 - pracovní návštěva prezidenta L. Kaczyńského. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

  2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 
roku 2007(%) 

tis. Kč 193 341 006 240 104 637 28 4454 227 obrat 

index oproti min. roku 111,4 124,2 118,5 

5,9 

tis. Kč 102 341 418 121 779 253 148 044 825 vývoz 

index oproti min. roku 113,2 119,0 121,6 

6,0 

tis. Kč 90 999 588 118 325 384 136 409 402 dovoz 

index oproti min. roku 109,5 130,0 115,3 

5,7 

saldo tis. Kč 11 796 330  3 453 869 11 635 423  

Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu) 
 

Polská republika byla v roce 2007 třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem 

České republiky. Rozvoj vzájemných obchodních vztahů je nadále dynamický. Stále 

přetrvává převaha českého vývozu nad dovozem, přestože v roce 2007 tempo růstu dovozu 

předstihlo tempo růstu vývozu. 

Hlavní vývozní komodity ČR: obecné kovy a výrobky z obecných kovů, stroje 

a přepravní zařízení (osobní automobily, traktory, obráběcí stroje), výrobky z plastu  

a kaučuku, chemikálie, nerostné výrobky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: měděný drát, koks, minerální paliva a mazadla, uhlí, 

elektrická energie, nábytek, potraviny, textil, obuv, potraviny, živá zvířata, nápoje, tabák. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Horní Lištná-Leszna Górna/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 



překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Dolní Lipka-Boboszów/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky 

o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a 

zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 

22. 11. 1996, sjednané výměnou nót /Závada-Golkowice/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy 

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Hrádek nad Nisou - Porajów/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Osoblaha-Pomorzowiczki/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11. 

1996, sjednané výměnou nót /Dolní Marklovice-Marklowice Górne/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy 

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Vidnava-Kalków, Staré Město-Nowa Morawa/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Kunratice-Bogatynia/; 



Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11. 

1996, sjednané výměnou nót /Bílý Potok-Paczków/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Píšť-Owsiszcze/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11. 

1996, sjednané výměnou nót /Zlaté Hory-Konradów/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót /Bukovec-Jasnowice/; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy 

č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou nót; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 

přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. 11. 

1996, sjednané výměnou; 

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy  

č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních 



přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách 

překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22.11. 

1996, sjednané výměnou nót /Bohumín-Nowe Chalupki/. 

Kulturní vztahy 

Spolupráce v oblasti kultury a školství tvořila významnou součást vzájemných styků  

a měla tradičně vysokou úrovni. 

Kulturní prezentaci zajišťovaly z velké části zejména České centrum ve Varšavě  

a Polský institut v Praze, které v průběhu roku nabídly českému a polskému publiku řadu akcí 

z oblasti filmu, výtvarného umění, hudby a literatury. Na kulturní spolupráci se podílely také 

ministerstva kultury ČR a Polska, jejich příspěvkové organizace, dále partnerské kulturní 

instituce, komerční agentury, soukromé subjekty a partnerská města. V roce 2007 probíhala 

jednání mezi ministerstvy kultury ČR a Polské republiky o novém prováděcím dokumentu ke 

kulturní dohodě. 

Mezi tradiční kulturní aktivity patřily i v roce 2007 divadelní festival „Bez hranic“, 

pořádaný současně v Českém Těšíně a polském Cieszynie, a „Česko-polské dny křesťanské 

kultury“ (proběhl již 18. ročník). Uskutečnily se „Český den“ v Krakově, výstava děl  

A. Muchy, výstava fotografií „Charta 77“ a další aktivity.  

Spolupráce v oblasti školství vycházela z Programu spolupráce mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na 

léta 2006-2009. Na jeho základě se rozvíjela přímá spolupráce vysokých škol a probíhaly 

stipendijní pobyty pro studenty polonistiky a bohemistiky a výměna akademických 

pracovníků ke studijním, výzkumným a vědeckým pobytům. Na polských univerzitách 

působili lektoři českého jazyka a literatury a recipročně lektoři polského jazyka na českých 

univerzitách. Ve Varšavě se uskutečnily každoroční celopolské „Dny bohemistů“.  

RAKOUSKO 

(Rakouská republika) 

Vztahy České republiky se sousedním Rakouskem, které patří mezi nejvýznamnější 

zahraničněpolitické i obchodní partnery České republiky, zaujímají v české zahraniční politice 



prioritní místo. Vzájemným vztahům s Rakouskem prospěly členství České republiky 

v Evropské unii a rakouské předsednictví v první polovině roku 2006. O dobrém fungování 

sousedských vztahů svědčí také vysoká úroveň kulturních kontaktů a rozvíjející se 

přeshraniční spolupráce.  

 Potěšitelná je četnost bilaterálních kontaktů na politické úrovni, které po poklesu 

ve druhé polovině roku 2006 znovu nabraly na intenzitě. Při různých příležitostech došlo 

k několika setkáním prezidentů, uskutečnila se dvě bilaterální jednání premiérů a proběhly 

i dvě schůzky ministrů zahraničních věcí. V době před a v průběhu rakouského předsednictví 

v Radě EU se jako užitečné ukázaly být konzultace mezi ministerstvy zahraničních věcí, 

na něž v roce 2007 navázala řada expertních jednání.  

 Základní pilíř česko-rakouských vztahů tvoří přeshraniční kontakty občanů. Z tohoto 

hlediska lze vidět i rozšíření Schengenského prostoru o Českou republiku jako finální akt při 

překonávání traumat spojených s rozdělením obou společností nedávno ještě neprostupnou 

hranicí. Vazby na politické, hospodářské a kulturní úrovni se dále rozvíjejí na základě stále se 

zlepšující infrastruktury. 

 Rakousko je rovněž dlouhodobě jedním z největších obchodních partnerů České 

republiky: v současné době je šestým největším obchodním partnerem České republiky  

a pátým nejdůležitějším exportním trhem. Rakousko je rovněž stále třetím největším 

investorem v České republice.  

Některé otázky bilaterálních vztahů stále zůstávají otevřené. Česká republika má 

zájem na revidování rakouského přechodného období na volný pohyb pracovních sil. 

Růzností pohledů a zvýšenou citlivostí jsou charakterizovány problematika atomové energie 

v kontextu energetické bezpečnosti spojovaná s provozem jaderné elektrárny Temelín, některé 

aspekty rozšíření Schengenského prostoru či interpretace společné minulosti. Pružnější 

přístup si do budoucna zřejmě vyžádají infrastrukturní projekty, tj. zejména dobudování  či 

zdokonalení silniční a železniční sítě mezi oběma zeměmi. Jedná se např. o projekt 

revitalizace železničního spojení Fratres – Slavonice a o výstavbu dálničního spojení Vídeň – 

- Brno.  



Návštěvy představitelů ČR: 

16.-18. 3. 2007 – pracovní návštěva prezidenta V. Klause v Tyrolsku; 

26. 3. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga 

ve Vídni; 

23. 4. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka ve Vídni; 

2007 – vystoupení ministra K. Schwarzenberga na Diplomatické akademii ve Vídni; 

20. 8. 2007 – vystoupení ministra K. Schwarzenberga na Evropském fóru v Alpbachu; 

22.-23. 8. 2007 – pracovní návštěva prezidenta V. Klause ve Vídni a Mürzstegu; 

26.-28. 10.2007 – účast ministra K. Schwarzenberga na jednání Trilateral Commission 

ve Vídni; 

14. 12. 2007 – setkání prezidenta ČR V. Klause s prezidentem Rakouské republiky 

H. Fischerem ve Vídni.  

Návštěvy představitelů Rakouska:  

27. 2. 2007 – oficiální návštěva spolkového kancléře A. Gusenbauera v Praze; 

24.-26. 5. 2007 – setkání středoevropských prezidentů v Brně; 

14. 6. 2007 – pracovní setkání ministra K. Schwarzenberga s ministryní zahraničí  

U. Plassnik ve znojemském klášteře Louka – konference k výročí roku 1968; 

19. 6. 2007 – setkání ministra K. Schwarzenberga a ministra M. Bursíka 

s hornorakouským hejtmanem J. Pühringerem v Praze. 



Vzájemné ekonomické vztahy  
 

 
2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč 177 692 786 186 978 131 204 863 500 obrat 

index oproti min. roku 102,4 105,2 109,6 

4,2 

tis. Kč 104 667 551 109 590 161 114 929 890 vývoz 

index oproti min. roku 115,7 104,7 104,9 

4,7 

tis. Kč 73 025 235 77 387 970 89 933 610 dovoz 

index oproti min. roku 87,9 106,0 116,2 

3,8 

saldo tis. Kč 31 462 316 32 202 191 24 996 280  

Zdroj: 1/ CSÚ, březen 2008  (údaje o zahraničním obchodě) 

 

 Vzájemné ekonomické vztahy České republiky a Rakouska jsou tradičně na vysoké 

úrovni a vyznačují se značnou intenzitou. Po stagnaci zahraničního obchodu v roce 2006 

(zejména našeho exportu) dosáhl v roce 2007 index růstu našeho exportu do Rakouska 

hodnoty 104,9 a index růstu dovozu hodnoty 116,2.Rakousko je šestým nejvýznamnějším 

obchodním partnerem české republiky. 

Hlavní vývozní komodity ČR: neelektrické stroje, přístroje, motory, čerpadla, 

počítače, elektrické stroje, přístroje, motory, radia, televize, vozidla motorová, traktory, 

kolová aj. vozidla, paliva nerostná, ropa a ropné výrobky, plyn, elektrická energie, dřevo 

a dřevěné výrobky aj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: neelektrické stroje, přístroje, motory, čerpadla, 

počítače; elektrické stroje, přístroje, motory, radia, televize; železo a ocel, polotovary, plechy, 

tyče, dráty; plasty a výrobky z nich; paliva nerostná, ropa a ropné výrobky, plyn, elektrická 

energie,  vozidla motorová, traktory, kolová aj. vozidla; výrobky ze železa nebo oceli; papír, 

karton, lepenka a výrobky z nich; hračky, hry, sportovní potřeby; hliník a výrobky z hliníku; 

dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí; lokomotivy, vozy železniční, tramvaje, zařízení 

dopravní a signalizační. 



Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 

o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 

(tzv. Informační dohoda), Praha, 20. 12. 2007. 

Kulturní vztahy 

Rok 2007 byl mimořádně bohatý i v oblasti česko-rakouských kulturních vztahů. 

Aktivní na poli kulturních styků bylo již tradičně především České centrum ve Vídni, které se 

vedle organizace literárních čtení, výstav a koncertů zapojuje i do řady lokálních kulturních 

přehlídek. Mezi nejdůležitější kulturní akce roku 2007 se řadí zcela ojedinělé přehlídky filmů 

ve spolupráci s FilmArchivem Austria, a to retrospektiva M. Formana a přehlídka „Filmová 

avantgarda Pražského jara: Kafkovy děti“. Vůbec nejúspěšnější akcí tohoto roku byla oslava 

100. výročí narození režiséra A. Hackenschmieda ve spolupráci se společností pro film  

a média Synema a FAMU. 

Rovněž velvyslanectví ČR ve Vídni připravilo v roce 2007 celou řadu literárních 

večerů a pódiových diskusí k aktuálním tématům česko-rakouských vztahů. Připomenuty byly 

mimo jiné 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka či 30. výročí podpisu Charty 77. Tradičně se na 

rozvoji kulturní spolupráce podílela i část české krajanské obce, sdružená do „Kulturního 

klubu Čechů a Slováků v Rakousku“, vydávající reprezentativní měsíční periodikum „Klub“. 

Do podpory společných česko-rakouských kulturních aktivit se v posledních letech zapojuje 

i vídeňská Diplomatická akademie, v jejímž čele stojí od roku 2005 spisovatel a bývalý 

velvyslanec ČR v Rakousku J. Gruša. 

Nabídku rakouské kultury v České republice zprostředkovává Rakouské kulturní 

fórum, které v Praze působí již dvanáctým rokem. 

Během roku 2007 pokračovalo sjednávání kulturní dohody, jež by měla nahradit dnes 

již zastaralou Dohodu o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, uzavřenou mezi ČSSR 

a Rakouskou republikou v roce 1977. V prosinci 2007 proběhlo ve Vídni jednání delegací 

Ministerstva zahraničních věcí ČR a rakouského ministerstva evropských a mezinárodních 



záležitostí o finálním návrhu dohody; text vzešlý z tohoto jednání by měl v první polovině 

roku 2008 projít schvalovacím procesem na úrovni vlád a parlamentů obou zemí. 

Spolupráce vysokých škol, která je realizována mezi více než sedmnácti českými 

a 27 rakouskými subjekty, probíhá buď na základě přímých bilaterálních dohod mezi 

univerzitami, nebo v rámci tzv. Programu Akce Česká republika – Rakouská republika – 

spolupráce ve vědě a vzdělávání, jenž probíhá od roku 1992. V současné době je obor 

bohemistika jako hlavní studijní předmět nabízen již na dvou rakouských vysokých školách: 

k univerzitě ve Vídni se v roce 2007 přidala i univerzita v Salcburku. Úspěšně pokračovala  

i regionální školská spolupráce.  

SLOVENSKO 

(Slovenská republika) 

Česká republika přikládá vysoké úrovni všestranných vztahů se Slovenskem 

mimořádný význam a jejich stálý rozvoj považuje za jednu z hlavních priorit své zahraniční 

politiky. To se již tradičně projevuje rovněž v těsné spolupráci obou zemí na multilaterálních 

fórech, především v rámci Evropské unie, NATO, OSN a Visegrádské skupiny.  

Vysokou úroveň vzájemných vztahů dotvrzuje také frekvence kontaktů na všech 

úrovních. Velmi bohatou meziresortní spolupráci charakterizuje zájem na realizaci řady 

společných projektů. Úspěšně pokračuje česko – slovenská přeshraniční spolupráce, 

financovaná z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce na léta 2007-2013. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 11. - 13. 1. 2007 - návštěva prezidenta V. Klause; 

• 13. 1. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga;  

• 23. - 24. 4. 2007 - návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 

Senátu P ČR;  

• 24. – 26. 5. 2007 – účast předsedů obou komor Parlamentu ČR M. Vlčka a P. Sobotky 

na Konferenci předsedů parlamentů členských zemí EU; 

• 2. - 4. 10. 2007 - návštěva delegace Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny 

P ČR;  



• 6. - 7. 11. 2007 - návštěva delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké 

sněmovny a Mandátového a imunitního výboru Senátu P ČR; 

• 26. 11. 2007 – účast předsedy vlády M. Topolánka na 1. zasedání Evropského 

jaderného fóra v Bratislavě; 

• 21. 12. 2007 - setkání předsedů vlád M. Topolánka a R. Fica na hraničním přechodu 

Hodonín-Holíč. 

Návštěvy představitelů Slovenské republiky: 

• 11. - 12. 2. 2007 - návštěva předsedy vlády R. Fica; 

• 16. 3. 2007 - návštěva ministra zahraničních věcí J. Kubiše; 

• 3. - 5. 9. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí J. Kubiše;  

• 21. 12. 2007 - setkání předsedů vlád M. Topolánka a R. Fica na hraničním přechodu 

Hodonín-Holíč. 

Vzájemné ekonomické vztahy 
 

 
2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč 261 149 710 289 833 848 345 857 961Obrat 

index oproti min. roku 109,2 111,0 119,3 

7,1 

tis. Kč 161 348 112 180 046 308 218 628 120Vývoz 

index oproti min. roku 110,9 111,6 121,1 

9,0 

tis. Kč 99 801 598 109 787 540 127 229 841Dovoz 

index oproti min. roku 106,3 110,0 116,5 

5,4 

Saldo tis. Kč 61 546 513 70 258 768 91 398 279  

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

Slovenská republika zůstala i v roce 2007 druhým největším obchodním partnerem 

ČR. Obrat vzájemného obchodu vzrostl meziročně o 19,3 %.                                                                   

Slovensko se na celkovém zahraničním obchodu ČR podílelo 7,14 %.  

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla a jejich díly, elektrická energie, uhlí, 

léčiva, izolované dráty, kabely, televizní přijímače, výrobky ze železa nebo oceli. 



Hlavní dovozní komodity ČR: plynové oleje, motorový benzin a ostatní lehké oleje, 

ploché válcované výrobky ze železa, elektrická energie, motorová vozidla a jejich díly, 

izolované dráty, kabely. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany 

Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem 

České a Slovenské Federativní Republiky, Bratislava, 6. 2. 2007; 

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování 

nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České 

republiky, Praha, 22. 2. 2007. 

Kulturní vztahy 

Česko-slovenské kulturní vztahy se nadále těší vysokému zájmu obou stran. Česká 

kultura je na Slovensku široce prezentována na komerčním i nekomerčním základě, a je tak 

dostupná všem okruhům zájemců. Řadu konkrétních kulturních aktivit v roce 2007 obsahoval 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury SR na léta 2005-

2007. Mnoho kulturních aktivit se tradičně koná v rámci “Měsíce české a slovenské kulturní 

vzájemnosti“, kterým je od roku 2001 pravidelně vyhlašován měsíc říjen. V jeho rámci se 

pravidelně konají přehlídky české kultury v Košicích, Nitře a Bratislavě.  

SLOVINSKO 

(Republika Slovinsko) 

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Slovinskem mají velmi dobrou úroveň. 

V roce 2007 došlo k výraznému oživení vztahů  v důsledku vysoké četnosti návštěv na vládní 

i parlamentní úrovni. Intenzivní spolupráce probíhala  i v roce 2007 v rámci Regionálního 

partnerství,  Evropské unie a NATO. 

Návštěvy představitelů ČR: 

5. 1. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí A. Vondry; 

31. 5. – 1. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga; 



28. – 29. 6. 2007 – návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče; 

17. 7. 2007 - návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana; 

26. – 27. 7. 2007 – účast místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry na 

Bledském strategickém fóru; 

1. – 2.10. 2007 –návštěva předsedy Senátu P ČR P. Sobotky. 

Návštěvy představitelů Slovinska: 

24.7. 2007 -  návštěva státního tajemníka pro EU záležitosti J. Lenarčiče; 

3. – 4.10. 2007 - návštěva ministra pro rozvoj Ž. Turka na  festivalu “Tourfilm”; 

16.11. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí D. Rupela; 

3.12. 2007 - návštěva ministra obrany K.V. Erjavce; 

10. – 11.12. 2007 – účast předsedy vlády J. Janšy ne premiérském summitu zemí V4 

a Slovinska. 

Vzájemné ekonomické vztahy 
 
 

 
2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč 19 760 491 21 679 046 25 511 093 obrat 

index oproti min. roku 102,0 109,7 117,7 

0,53 

tis. Kč 10 692 477 10 854 098 13 426 615 vývoz 

index oproti min. roku 108,7 101,5 123,7 

0,54 

tis. Kč 9 068 014 10 824 948 12 084 478 dovoz 

index oproti min. roku 95,3 119,4 111,6 

0,51 

saldo tis. Kč 1 624 463 29 150   1 342 137  

Zdroje: ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu) 
 
 V ekonomické oblasti pokračoval v roce 2007 dynamický růst obchodní výměny. 

Z hlediska pořadí na celkovém zahraničním obchodu ČR zaujímal obchod se Slovinskem  

25. místo (ve vývozu 22. a v dovozu 28. místo). 

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, strojírenské výrobky, pneumatiky, 

ocelářské výrobky a trubky, hovězí dobytek, obiloviny, papír, buničina, chemikálie, 

nepražený slad, sklo, dřevo, potraviny, hliníkové výrobky aj. 



Hlavní dovozní komodity ČR: léky, papír, motorová vozidla, bílá technika, hrací 

automaty, hliníkové výrobky, elektrické a tepelné domácí spotřebiče, části motorů 

elektrických generátorů, produkty chemického, elektrotechnického, strojírenského  

a spotřebního charakteru. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany 

Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie, Praha, 24. 5.2007; 

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky  

a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 – 2009, Lublaň,  

10.12. 2007. 

Kulturní vztahy 

Česko-slovinské kulturní vztahy se i v roce 2007 vyznačovaly vysokou intenzitou, což 

podpořilo i podepsání programu kulturní spolupráci mezi ministerstvy kultury obou zemí.  

U příležitosti vydání slovinských překladů románů M. Urbana Sedmikostelí a J. Topola Sestra 

se konala autorské čtení. V rámci projektu Dne Evropy "Evropski dan“ ve dnech  

8. – 9 .5. 2007 se konalo několik vystoupení propagujících ČR na základních školách. České 

filmy se představily na festivalu v Ljutomeru, na "Dnech evropského filmu" i na festivalech 

"LIFFE" a "Animateka". Tradiční letní houslová škola vedená prof. Tuláčkem se letos konala 

v Ljutomeru, odkaz českých varhanářů ve Slovinsku připomněl koncert P. Kohouta. 

ŠVÝCARSKO 

(Švýcarská konfederace)  

Vzájemné dvoustranné česko-švýcarské vztahy se vyvíjely i v roce 2007 nadále velmi 

dobře. Pokračovala setkání nejvyšších představitelů a dynamická byla rovněž spolupráce 

českých vyšších územně správních celků a měst se švýcarskými kantony, městy a obcemi.  

V roce 2007 byla podepsána velmi významná Rámcová dohoda mezi Švýcarskou 

federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české 

spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie 



(tzv. kohezní příspěvek). Jedná se o švýcarský příspěvek ke snižování hospodářských 

a sociálních rozdílů v rozšířené EU; v případě České republiky činí zhruba dvě miliardy Kč. 

Tyto finanční prostředky budou od  roku 2008 distribuovány českým subjektům, a to 

převážně v  ekonomicky slabších a strukturálně postižených regionech.  

 Ve vzájemném česko-švýcarském obchodu byl v roce 2007 opět překročen celkový 

obrat z předešlého roku. Česká republika tak zůstává nejvýznamnějším švýcarským 

obchodním partnerem ze zemí střední a východní Evropy.  

Návštěvy představitelů České republiky: 

15. 11. 2007 –  pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga; 

21. 12. 2007  -  podpis tzv. Rámcové dohody mezi Švýcarskou konfederací a Českou 

republikou o snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU v Bernu – 

ČR zastoupena náměstkyní ministra zahraničních věcí H. Bambasovou.  

Návštěvy představitelů Švýcarské konfederace: 

2. - 4. 10. 2007 – pracovní návštěva státního tajemníka spolkového ministerstva 

hospodářství J.-D. Gerbera v  ČR, spojená s návštěvou Brněnského strojírenského veletrhu. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 
2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč 51 582 100 57 627 108   67 361 717 Obrat 

index oproti min. roku 107,2 111,7 116,9 

1,4 

tis. Kč 23 541 928 29 531 460   35 424 286 

Vývoz index oproti min. roku 110,6 125,4 120,0 

1,4 
 
 

tis. Kč 28 040 172 28 095 648 31 937 431 Dovoz 

index oproti min. roku 104,5 100,2 113,7 

1,3 

Saldo tis. Kč 1 203 582 1 435 812     3 486 855  

 Zdroje: 1. ČSÚ, březen 2008 (údaje o zahraničním obchodu) 
 

 Švýcarsko je naším 17. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Dosažená hodnota 

objemu česko-švýcarského obchodu v roce 2007 nadále zaznamenala nárůst. V roce 2007 

dosáhla ČR aktivní obchodní bilance v hodnotě 3 487 mil. CZK. 



 Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, textilní a kožedělné stroje, 

stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na 

automatické zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující 

stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, tržní výrobky  tříděné podle materiálu, z toho 

kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír  

a lepenka,  různé průmyslové výrobky, z toho odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky  

a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie, z toho organické chemikálie  

a karbonové kyseliny a potraviny. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: chemikálie (farmaceutické výrobky a léčiva, výrobky 

organické chemie, barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich), stroje a přepravní 

zařízení (kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení 

ke zpracování dat,  elektrické spínací přístroje, elektrická zařízení a přístroje, tiskařské stroje,  

oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, odborné vědecké a řídící 

přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, 

šperky a zlatnické výrobky aj.  

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci 

implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských  

a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, Bern, 21.12. 2007. 

Kulturní vztahy  

Vztahy v oblasti kultury nejsou smluvně upraveny, kulturní výměna se uskutečňuje 

převážně na komerčním základě. 

České umění má ve Švýcarsku tradičně velmi dobrý zvuk s potenciálem dalšího 

rozvoje. Byla uspořádána řada koncertů z děl českých autorů a vystoupení českých interpretů. 

Velvyslanectví ČR v Bernu se v roce 2007 podílelo např. na organizaci koncertů 

ve Švýcarsku v rámci projektu „České sny“, zúčastnilo se pořádání „12. Mezinárodních 

hudebních dnů Bohuslava Martinů“ v Basileji a uspořádalo filmový večer pro parlamentní 

skupinu Střední a východní Evropa.  



K významným subjektům působícím na poli česko-švýcarské kulturní spolupráce patří 

rovněž některé nadace a spolky, provozované především v rámci krajanských aktivit. 

Ve 21 krajanských spolcích je organizováno přibližně tisíc členů. Střechovou organizací 

krajanů je Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, který sdružuje osmnáct krajanských 

spolků, převážně sokolských. Dalšími krajanskými organizacemi jsou pobočka 

Československé společnosti pro vědy a umění, švýcarská Asociace Olgy Havlové a Sokol 

Solothurn.   

 


