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COVID reakce - vládní programy podpory ekonomické 
diplomacie pro firmy

Nouzový balíček (schválen vládou 3/2020)

Využití služeb české zahraniční sítě zdarma: 

1| Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi; 

2| Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu; 

3| Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů; 

4| Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací; 

5| Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Schválen a zahájen program PROPEA - pilotně začne fungovat tato podpora v 
10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a 
Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a 
Mexiko.

Rekonstrukční balíček (schválen vládou 6/2020)
Využívá a rozšiřuje škálu stávajících funkčních nástrojů při podpoře českých 
ekonomických subjektů v zahraničí a zlepšuje nabídku služeb zastupitelských úřadů ČR 
v zahraničí.

Individuální služby pro podnikatele, PROPED, PROPEA, využívání expertních 
ekonomických místních sil na ZÚ.

Rozšiřuje aktivity v rámci Společného nástroje financování ekonomické diplomacie a posiluje 

mezirezortní spolupráci.
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COVID reakce – Mapa strategických příležitostí 

Mapa strategických příležitostí - prezentace aktuálních strategických a růstových 
sektorů pro české firmy ve světě

Sleduje hospodářské dopady pandemie COVID, proměny ekonomik 
vybraných zemí a faktory, které je ovlivňují

Analyzuje stav z fiskálního hlediska a v makroekonomických souvislostech 
a spolu s predikcí budoucího ekonomického vývoje
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COVID reakce  - nová služba MZV Obchodní cesty 

Obchodní cesty pro firmy během COVID

MZV společně se ZÚ pomohlo v rámci nové služby „obchodní cesta“ od 22. října 
2020, kdy byla služba spuštěna, do konce roku 2020 firemním subjektům ve 137 
případech např. přivézt obchodní partnery do ČR, vycestovat, zjistit pravidla 
vstupu do země, tranzit přes další země

Firmy se mohou obracet přímo na jednotné kontaktní místo obchodnicesty@mzv.cz, 
které požadavek v úzké spolupráci se  SPK, OED a teritoriálními odbory či ZÚ 
zpracuje. Příklad žádostí o pomoc:   

PBS Velká Bíteš a PBS Group – zajištění výjimky pro vstup zahraničních partnerů pro 

přejímku či kontrolu zakázek 

Doosan Škoda Power – zajištění vstupu do Indonésie a podpora během cesty do USA od GK 

Chicago pro techniky plzeňského výrobce turbín

Energo-Pro – zajištění umožnění vstupu českých manažerů firmy provozující vodní 

elektrárny a distribuční síť v Gruzii

T-Machinery – pomoc s příjezdem ukrajinského obchodního partnery této firmy vyrábějící 

těžební stroje

Aura – cesta expertů brněnské IT firmy do Kataru kvůli zakázce 

mailto:obchodnicesty@mzv.cz
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Rozšířené služby a podpora ekonomické diplomacie – při 
pandemii a omezených možnostech obchodních kontaktů

Služby pro firmy
Navzdory pandemii a omezení cestování ZÚ pro firmy vyřídily velké množství 
dotazů – 1435 a individuálních služeb – 508 (např. Spur, Eldis Pardubice, 
Techo, Tonak, Lanex, RegioJet, Škoda Auto, Tescan Brno, Tos Varnsdorf)

Informace, webináře a individuální konzultace pro české firmy
v roce 2020 jsme zrealizovali 36 webinářů (průměrně 30 účastníků)

např. Světová ekonomika v časech COVID-19 (180 online účastníků)

30 online individuálních konzultací s ekonomickými diplomaty

PROPEA
V rámci pilotního ročníku projektu PROPEA bylo v celkem 10 zemích úspěšně 
zrealizováno 22 profesionálních služeb pro 18 českých firem (např. EMCO, 
PBS Velká Bíteš, mmcité, Alpine Pro, ADUCID)

Online PROPED
Ve druhé polovině 2020 bylo pro podporu exportních aktivit českých firem
prostřednictvím ZÚ ČR zorganizováno celkem 15 online PROPEDů

K nejúspěšnějším patřily např. prezentace českých zdravotnických
technologií a řešení v Kazachstánu a v Thajsku či Česko-bavorská
konference o chytrých městech
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Program Afrika – úspěšné zahájení programu a rychlá COVID 
reakce na pandemii v Africe

Program Afrika - Program na podporu zdrojových a tranzitních 
zemí migrace v Africe
100 mil. Kč ročně v období 2020-2022, celkem 300 mil. Kč  

reakce na pandemii: 100 mil. Kč na 2020 využito na řešení 
důsledků pandemie, program rozšířen na celou Afriku

rychlá identifikaci VPD v epidemiologicky náročných podmínkách

předloženo celkem 12 návrhů na vázané peněžní dary (VPD)

schváleno 10 projektů v 7 afrických zemích (Etiopie, Ghana, JAR, 

Maroko, Nigérie, Tunisko, Zambie), v oblasti posilování zdravotnických 

a sanitačních systémů

celková hodnota 93,7 mil Kč.
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Program Afrika

Program Afrika – další aktivity
Projekty humanitární pomoci ve spolupráci s organizací Člověk v
tísni/WHH a ADRA (3 v Mali a 1 v Nigeru) - 30 mil. Kč

Peněžní dary pro vybrané mezinárodní organizace (ICRC – Mali, Súdán; UNHCR –
Etiopie, Súdán; UNICEF – Burkina Faso, Niger) – 55 mil. Kč

Podpora komunitním rádiím v Mali, Burkině Faso a Nigeru – 2,7 mil. Kč

Program Afrika v roce 2021
Aktivní identifikace projektů vázaných peněžních darů našimi zastupitelskými úřady

Navázání na předchozí spolupráci, v nastavených strategických rámcích, především 
centrální Sahel (s ICRC, WHH/Člověk v tísni v Mali, komunitní rádia), Etiopie (s 
UNHCR, popřípadě UNDP) a Libyi (ICRC).

Tematicky: podpora boje proti šíření C-19 a zohledňování migračních 
aspektů  



8

| 8

Úspěšné pokračování rekonstrukčních programů Sýrie a Irák

Syrský program - humanitární, rozvojová a rekonstrukční asistence 

Sýrii (2020-2021)

V roce 2020 zahájení 3 nových vázaných peněžních darů (12 mil. Kč) a implementace 6 
vázaných peněžních darů z roku 2019

Realizace 4 humanitárních projektů  (cca 20 mil. Kč,  3 MLP 1,5 mil. Kč) 

Poskytnutí mimořádných příspěvků ICRC na boj proti dopadům COVID-19 (6 mil. Kč) a 
UNRWA (2,28 mil. Kč)

Pokračování aktivit Národního muzea (3 mil. Kč)

Irácký program - podpora české účasti při stabilizaci Iráku 
(2019-2021) 

V roce 2020 zahájení 6 nových vázaných peněžních darů (2 ZÚ Bagdád a 4 GK Erbíl, 
celkem 21 mil. Kč)

Dokončení realizace 4 vázaných peněžních darů z roku 2019

Pokračování dalších aktivit Národního památkového ústavu (2,5 mil. Kč)

Mimořádný příspěvek ICRC (8,9 mil. Kč)

Další související aktivity - humanitární projekty nebo B2B program ČRA

Zahájení příprav regionálního rekonstrukčního programu pro BVA
Snaha pokračovat v humanitární, stabilizační a rozvojové podpoře regionu 
s důrazem na ohniska konfliktů v regionu Blízkého východu
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Plán financování ZRS a HP na rok 2021 – schválen vládou ČR

Plán ZRS na rok 2021 a střednědobý výhled financování 2022-23
Financování ZRS ČR (vč. humanitární pomoci a transformační spolupráce) zajištěno
na rok 2021 a indikativně na r. 2022-23 v UV č. 618 z 8.6.2020.

Konsensus vlády nalezen na shodném výhledu financování jako na r. 2020, tj. 1,087
miliardy Kč

Plán ZRS 2021 dle UV 618/2020 (tis. Kč)

Pozn.: v tabulce vyšší částka vzhledem k prostředkům EK na delegovanou spolupráci, které ještě
nejsou známy na r. 2022-23

2021 2022 2023

ZRS (MZV a ČRA) 997 368 972 166 972 166

/z toho ČRA/ 483 802 458 600 458 600

humanitární pomoc 
(MZV)

220 000 220 000 220 000

transformační 
spolupráce (MZV)

70 000 70 000 70 000

stipendia (MŠMT,
MZdr)

115 000 115 000 115 000

celkem 1 112 368 1 087 166 1 087 166
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Humanitární pomoc a COVID reakce

Odezva na pandemii COVID-19
Přes 200 mil. Kč (33 projektů), 2 usnesení vlády, dotace + vázané peněžní dary;
od materiálních dodávek přes komplexní podporu zdravotní a psychosociální péče
po zmírňování ekonomických následků.

Hlavně v prioritních zemích naší ZRS a HP (BaH, Etiopie, Gruzie, Kambodža,
Ukrajina, Zambie; Irák, Sahel, Sýrie), ale i v Peru, Řecku nebo Španělsku.

Propojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru (dodávky + služby, v
Afghánistánu a Mali přeprava lety Armády ČR) a bilaterální, EU a multilaterální
pomoci (Humanitarian Air Hub, Team Europe; ICRC, UNICEF, WHO).

Humanitární pomoc – celková čísla
Vedle odezvy na COVID-19 dalších 45 projektů ve 29 zemích světa:
pomoc při katastrofách (zemětřesení v Albánii, sucho v Zambii, záplavy
v jihovýchodní Asii a Súdánu, požáry v Austrálii a Řecku), konfliktech a
vysídlení (Etiopie, Irák, Jemen, Karabach, Sahel, Ukrajina).

Celkem 360 mil. Kč (= nejvíce v historii HP MZV, tj. od r. 1996) z rozpočtu
na humanitární pomoc, z nevyužitých prostředků na ZRS a z asistenčních programů
pro Afriku, Irák a Sýrii.

Příklady propojování humanitárních a rozvojových aktivit
Etiopie: z HP financována adaptace na sucho i okamžitá pomoc
uprchlíkům; ze ZRS komplexní přístup k pitné vodě a šetrné zemědělství

Kambodža: z HP financováno budování systému včasného varování a odolnost škol i
zemědělských farem; ze ZRS střední i VŠ zemědělské vzdělávání.
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Multilaterální rozvojová spolupráce a reakce na COVID

ZRS v gesci ORS = celkem 201,45 mil. Kč
Odezva na pandemii COVID-19

Zapojení do EU reakce pod hlavičkou TeamEurope v prioritních zemích ZRS

WHO – zpracováno interní vyhodnocení reakce WHO na pandemii

- aktivní role ČR při vyjednávání závěrečné rezoluce na 73. Světovém
zdravotnickém shromáždění (WHA), podpora evaluace WHO

Svěřenecký fond UNDP – přizpůsobení aktivit dle situace v partnerských zemích s
ohledem na pandemii (2020: příspěvek 18 mil. Kč)

Mladí dobrovolníci UNV – program úspěšně realizován navzdory pandemické situaci
(2020: příspěvek 10 mil. Kč, 9 dobrovolníků). Celkem za r. 2015-2020 ČR vyslala
do rozvojových a humanitárních agencií OSN 44 dobrovolníků.

Aktivní členství v OECD DAC a v Rozvojovém centru OECD

Agencie systému OSN
Aktivní prosazování priorit ČR při vyjednávání rezolucí OSN ve 2. výboru VS OSN

Členství ve Výkonné radě UNDP – důraz na efektivní fungování UNDP a aktivní
podpora rozhodnutí v oblasti finančního managementu, uplatněny komentáře k
programům UNDP v prioritních zemích ZRS ČR

Zahájení přípravy na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Zpracována analýza možných prioritních témat CZ PRES v rozvojové a
humanitární oblasti
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Zahraniční rozvojová spolupráce - bilaterální spolupráce

Posilování kapacit veřejných VŠ v rozvojových zemích
Nový nástroj ZRS ČR pro zvyšování kvality a odbornosti VŠ vzdělávání,
vědy a výzkumu v partnerských zemích, komplementární s vládními stipendii

Teritoriální zaměření: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko,  
Zambie, Ukrajina

V roce 2020 podpořeno 9 projektů v celkovém objemu 9 mil. Kč.

Příklad Gruzie: „Posílení odborných kapacit v oblasti hydroenergetiky“
Realizátor ČVUT, F. stavební; partneři Státní univerzita v Kutaisi, Energo-Pro Gruzie

Malé lokální projekty (MLP) při ZÚ
V roce 2020 podpořeno 72 MLP v celkovém objemu 30 mil. Kč.

Kvůli pandemii neuskutečněno pouze necelých 20% projektů (skutečné čerpání 23 
mil. Kč).

Příklad Malawi: „Vyhloubení mělkých studní v obci Lozi v okresu Nkhotakota“

V odlehlé oblasti vyhloubeno osm studní a osazeno ručními čerpadly;

8000 místních obyvatel tak získalo spolehlivý zdroj pitné vody. Zástupci komunity 
proškoleni ve správě a údržbě.

Příklad Mongolsko: „Dodávka fototerapeutických lamp na léčbu dětské žloutenky“

Dvě lampy od CZ výrobce TSE s.r.o. předány Národnímu Centru pro péči o matku 
a dítě, dvě II. porodnici v Khuree v Ulánbátaru.
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Zahraniční rozvojová spolupráce - bilaterální spolupráce –
Česká rozvojová agentura

Bilaterální ZRS v gesci ČRA
Vyčerpáno přes 450 milionů Kč na 160 ukončených nebo běžících
projektů ZRS – nejlepší výsledek agentury, a to navzdory pandemii

Úspěšná realizace COVID výzvy pro Zambii a Etiopii

Nová komplexní metodika pro poskytování dotací

Úspěšné završení pilířového hodnocení ČRA ze strany Evropské komise,
vyžadovaného pro projekty delegované spolupráce

Úspěšný projekt ČRA - dvoustranná spolupráce

Gruzie:  „Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických 
onemocnění“
Sdílení odborných zkušeností (diagnostika rakoviny prsu, tlustého střeva, děložního 
čípku atp.) v kombinaci s poskytnutím zdravotnických přístrojů - Zugdidi.

Hlavní realizátor: Charita ČR; podpořen také SlovakAid

Úspěšný projekt ČRA - projektu B2B

Kambodža: „ .pepper..field“

Projekt napomáhá cca 200 drobným farmářům pěstovat a uplatnit na trhu specifický
a vysoce kvalitní kambodžský pepř.

Hlavní realizátor: Cambodian s.r.o.
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Zahraniční rozvojová spolupráce - bilaterální spolupráce –
Česká rozvojová agentura

Gruzie:  „Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických 
onemocnění“

Kambodža: projekt „ .pepper..field“
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OECD a aktivity spojené s podporou českého kandidáta
na GŘ OECD

Akce spojené s OECD 
Aktivity spojené s podporou českého
kandidáta na GŘ OECD

Mezinárodní konference k 25. výročí
vstupu ČR do OECD a příprava trojjazyčné
publikace

Agenda 2030 a SDGs
Příprava Metodického pokynu na podporu
projektů zastupiteských úřadů
v Agendě 2030 

4. ročník předávání Cen SDGs v září 2020
v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 

Slavnostní ceremoniál přenášela televize DVTV

Terralóna v zahradách Černínského paláce - fotorealistický model naší 
planety v podobě nafukovací koule o průměru 10 metrů

OBSE
28. Ekonomické a environmentální fórum OBSE v hybridním módu v září 
2020

Jednalo se o první mezinárodní konference s fyzickou přítomností delegátů pořádanou v 
pražském sídle MZV od vypuknutí pandemie COVID-19
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Největší repatriační akce v dějinách ČR

Repatriace uspořádalo MZV ve snaze pomoci Čechům, kteří 
kvůli pandemii koronaviru uvízli v zahraničí

Jednalo o největší akci tohoto typu v historii
Repatriace probíhaly od března 2020 a poslední let realizován v srpnu 2020

Zastupitelské úřady se museli postarat postupně o všechny občany ČR, kteří se chtěli 
vrátit

Letadla nepřepravila nejen české občany, volnou kapacitu využily i 
členské státy EU

S návratem do ČR pomáhaly i ostatní zastupitelské úřady, které pomáhaly s 
obstaráním letenek na komerční lety či zařazením CZ občanů do repatriačních letů 
jiných zemí – týkalo se například Afriky

Letouny z Asie přivezly zároveň i zdravotnické pomůcky

Repatriační lety - přehled

Repatriovaní občané

Počet letů
ČR

Ostatní státy (především 
EU)

Celkem

AMER 7 808 208 1016

BVA 3 310 243 553

ASIE 9 1269 533 1802

Celkem 19 2387 984 3371
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AFR - Subsaharská Afrika – rostoucí význam v zahraniční 
politice ČR

Klíčový úspěch: schválení financí na asistenční program 
Afrika

Program na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe 2020-2022 (100 
mil. Kč ročně) schválen v březnu vládou 

V roce 2020 využito 100 mil. Kč na odezvu na COVID-19 v Africe  

Sahel: aktuální geografická priorita africké politiky ČR
Aktivním a koordinovaným přístupem získává ČR pozornost v rámci EU i u dalších 
partnerů (NATO, bilaterálně zejm. FR, DE, ES, G5 Sahel)  

Komplexní přístup: bezpečnostní angažmá v kombinaci s 
humanitárními aktivitami, nová témata s významným potenciálem 
(podpora komunitních rádií) 

Rozjezd zastupitelského úřadu v Bamaku (Mali) v náročné situaci -
vnitropolitická krize, české velení EUTM 

jmenování zvl. zmocněnce pro Sahel: aktivní zapojení do formulace politiky ČR

CZ PRES - zpracována analýza možných prioritních témat 

Veřejná diplomacie
Náhrada Týdne Afriky: on-line panel na festivalu dokumentárních filmů 
v Jihlavě a aktivní facebookové profily AFR a ZÚ AFR

Spolupráce s Yemim, vyslancem dobré vůle ministra (2 videa: Den Afriky, výročí 
nezávislosti Nigérie)



18

| 18

Organizační zvládnutí pandemie: konstruktivní, kolegiální 
přístup (složité repatriace, rotace)
Podpora českých firem: podpora při zajištění cest/návštěv (víza, 
logistika), on-line konzultace, business fóra 
Nerezignování, hledání příležitostí a aktivní 
diplomatická činnost navzdory pandemii

Abuja: podpora při zajištění/předání daru zbrojařských firem a Linetu
(logisticky náročná iniciativa promyšleně propojující různé CZ subjekty v NG)

Addis Abeba: rozvíjení perspektivní ekonomické spolupráce se 
Somalilandem (zapojení konkrétní českých firmy)

Akkra: 2 úspěšné cesty NMSED do Pobřeží slonoviny, dobrý potenciál pro 
firemní follow-up – především zdravotnictví a doprava

Dakar: setrvalá a kvalitní podpora firem (Transcon a letiště)

Kinshasa: řešení nemovitostí, podpora firem (Tatra a CSG v 12/2020) 

Lusaka: rozvoj nových témat – kyberbezpečnost (cesta z Policejního prezidia)

Nairobi: podpora wildlife diplomacie v Keni, Rwandě i Ugandě

Pretoria: úspěšná prezentace obranného průmyslu ČR

AFR - Subsaharská Afrika – vybrané aktivity ZÚ 
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Potvrzení intenzívní bilaterální relace s USA 
Dvoudenní návštěva ministra zahraničí M. Pompea v ČR

jednání s ministrem Petříčkem a nejvyššími ústavními činiteli a návštěva Plzně

Podpis deklarace k bezpečnosti sítí 5G

premiér A. Babiš a ministr M. Pompeo (květen)

2. Pražská 5G bezpečnostní konference 

ČR v klubu významných spojenců v otázkách kyberbezpečnosti – výměna 
informací k incidentům v reálném čase, osobní varování M. Pompea k útokům na 
nemocnice v ČR 

Podpora ČR v boji proti pandemii – přílet zdravotníků národní gardy (listopad)

Spolupráce s Kanadou 
Plnění společného plánu činnosti (roadmap) a příprava 3. ročníku 
roadmapu

Pokračování úzké spolupráce v NATO (zapojení AČR do eFP v Lotyšsku) 

Spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, sdílení informací, koordinace 

Úspěšné pokračování spolupráce se státy střední Ameriky
Politické konzultace NM Tlapy v Mexiku a SST M. Staška v Kostarice a Panamě (únor)

Mexiko – jeden z prvních programů PROPEA –6 projektů podpory CZ firem

AMER – Severní Amerika - transatlantické vztahy jako priorita 
zahraniční politiky ČR i EU
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AMER – Latinská Amerika – nové příležitosti a pokrok
v jednání

Nové příležitosti ve vztazích s Karibikem
Úspěšná návštěva NM SED v Dominikánské republice a Jamajce (únor)

Vytipování perspektivních oblastí ekonomické spolupráce (zdravotnictví, 
pivovarnictví, energetika)

Pokrok ve vztazích s Peru
Přínosné konzultace NM SED (listopad), které byly impulzem vyjednávání 
o Dohodě o podpoře a ochraně investic

Intenzivně medializovaná a oceňovaná humanitární pomoc Peru

Úspěšné využití programu PROPEA

Kuba, Venezuela - úspěšné pokračování zahraniční politiky 
Zachování principiální politiky v oblasti lidských práv

Návštěva předsedy zahraničního výboru Národního shromáždění Venezuely A. Armase

Aktivní přístup ke vztahům  EU - LAC
Účast ministra T. Petříčka na neformálním VTC jednání ministrů EU - LAC

Dokončení ratifikačního procesu dohody o Nadaci EU - LAC 
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AMER - aktivity vybraných ZÚ - ZÚ Washington

Příležitost pro vědu i průmysl – projekty v obranném sektoru
Zahájení pilotní mezivládní výměny vědců

Zajištění financí a potřebných podmínek pro zapojení ČR do programu TARMAC 
(Targeted Acquisition of Reference Materials Augmenting Capabilities)

Start tří pilotních výzkumných spoluprací mezi americkým obranným 
průmyslem a českými subjekty

Výběr z akcí veřejné diplomacie před i během koronaviru
Přes 300 návštěvníků zaplnilo 18. února Knihovnu Kongresu při vzpomínkové akci 
na projev Václava Havla v Kongresu – vzpomínali významní hosté, včetně Madeleine 
Albright a Joan Baez

Online diskuse k 70. výročí založení Rádia Svobodná Evropa s jeho bývalými řediteli, 
s moderací Tomáše Etzlera



22

| 22

AMER – aktivity vybraných ZÚ

ZÚ Mexiko
Kromě programu PROPEA realizovány 3 projekty PROPED (Mexiko - 2x, 
Guatemala), 3 LTP (Nikaragua, Honduras, Salvador) a 4 MLP (Mexiko, 
Salvador, Honduras, Belize)

Zajištění repatriačních letů z Hondurasu (Roatán) a Mexika (Cancún)

ZÚ Havana
Úspěšná incomingová mise z Kuby  - expertní seminář na MZ ČR (únor)

ZÚ Bogota 
Zajištění repatriačních letů z Kolumbie (Bogotá), Panamy (Ciudad de 
Panamá) a Kostariky (San José)

ZÚ Ottawa 
Vydání historických novin „Češi a Kanada“

Interaktivní oslava státního svátku České republiky včetně filmového dokumentu, 
který je věnován Kanaďanům a Čechokanaďanům, kteří za druhé světové války 
přispěli k obnově novodobé české státnosti: www.TogetherToVictory2020.com

http://www.togethertovictory2020.com/
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ASIE – rozšiřování přítomnosti ČR v regionu

Otevření ZÚ Singapur

Ke dni 13. 8. došlo k „technickému“ otevření ZÚ Singapur, nyní vedeného na 
úrovni CDA a.i.

k „oficiálnímu“ otevření za účasti ministra by mělo dojít v průběhu roku 2021

Rezidentní velvyslanec v Kambodži

V prosinci byla provedena změna systemizace v souvislosti s vysláním rezidentního 
velvyslance na ZÚ Phnompenh

Otevření dalších HK v regionu ASIE

Japonsko – HK se sídlem v Nahá (Okinawa) (2.3.)

Korea – před ukončením je proces otevření HK se sídlem v Pusanu

Austrálie – znovuotevření HK se sídlem v Melbourne

Nový Zéland – znovuotevření HK se sídlem v Queenstownu (1. 6.)

Vědecká a kybernetická diplomacie
vyslání vědeckého diplomata na Tchaj-wan a příprava vyslání kyber attaché do 
Austrálie
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ASIE – vybraná partnerství a projekty

Strategická partnerství
Japonsko – v říjnu 2020 dohoda na vypracování Akčního plánu spolupráce

Indie –potvrzen zájem indické strany o strategické partnerství

Oslavy výročí vztahů v režii jednotlivých ZÚ
Japonsko – oslavy 100. výročí navázání diplomatických vztahů – cca 100 aktivit

Korea – oslavy 30. výročí navázání diplomatických vztahů a 5. výročí strategického 
partnerství

Austrálie – oslavy 100. výročí navázání diplomatických vztahů – Czechia in 
Australia

Mongolsko – oslavy 70. výročí navázání diplomatických vztahů

Přímá letecká spojení s regionem
Vietnam – otevření zastoupení Bamboo Airways v Praze a příprava linky –
odloženo kvůli pandemii

Thajsko – příprava na zahájení přímého leteckého spojení – odloženo kvůli 
pandemii – následně spolupráce s Air Asia na repatriačních letech

Úspěšné realizace vrcholových návštěv (Indie, Thajsko)
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ASIE – repatriace a pomoc při řešení pandemie

Repatriační lety a zajištění zdravotnického materiálu
Vietnam (Hanoj)

2x Thajsko (Bangkok), plus (Bangkok-Penang) vyzvednutí 7, 5 mil. ochranných 
rukavic v Malajsii

2x Indie (Mumbai-Goa-Hannover), ve spolupráci se Škoda Auto, a (Colombo a 
Káthmándú)

Filipíny (Manila a Cebu)

Indonésie (Denpasar), cestou tam repatriace Indonéských občanů ve spolupráci s 
místním ZÚ

Austrálie a Nový Zéland – nejdelší 2 repatriační lety ze Sydney a Auckland a  
Christchurch přes Soul, následně ve spolupráci se ZÚ KR v Praze – repatriace 
korejských občanů do KR

Mongolsko – Ulánbátar-Praha-Ulánbátar - repatriace Mongolských občanů

Bezprecedentní množství repatriačních letů (9) a převezených občanů (1802 občanů EU, 
z toho 1269 ČR) – realizováno ve spolupráci našich ZÚ a MZV (ASIE, KO) a dalších 
subjektů v zahraničí a v ČR. Poslední 10. let realizován v srpnu 2020.

Pomoc partnerům postižených pandemií a přírodními katastrofami
Čína – pomoc v první vlně pandemie (dodávka zdravotnického materiálu)

Austrálie – humanitární pomoc při ničivých lednových požárech (2 mil. Kč)

Filipíny a Vietnam – humanitární pomoc při ničivých záplavách na podzim 2020
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Rozvoj strategického partnerství s Izraelem

Otevření sdílené obchodně-ekonomické kanceláře v budově 
ZÚ Tel Aviv

od listopadu 2020 sdružuje činnost MZV, MO, Úřadu vlády, agentur podřízených MPaO –
CzechTrade a CzechInvest – v Izraeli pod jednou střechou

splnění dlouhodobého cíle ZÚ, úspěšně realizováno navzdory překážkám s COVID-19

prohloubení synergie zastoupených resortů ➡ facilitace prosazení
dlouhodobých CZ priorit a cílů obsažených v revidované roadmap

cílenější identifikace a využití příležitostí pro naše firmy, VŠ a výzkumné instituce

Posílení specializovaných diplomatických kapacit ZÚ – nástup cyber attaché, obranně-
komerčního attaché v průběhu r. 2020

Výhled rozšíření kapacit ZÚ v 1. pol. r. 2021

v přípravě otevření úřadovny ZÚ se sídlem v Jeruzalémě – oznámeno poč. prosince 2020
IL straně, probíhají jednání o modalitách, organizačních a technických aspektech
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BVA - aktivity vybraných ZÚ

Sýrie – využívání potenciálu CZ přítomnosti v zemi  
Pokračující asistence ZÚ Damašek ostatním unijním zemím v konzulárních 
záležitostech

Nezastupitelný podíl ZÚ Damašek na realizaci vázaných peněžních darů  

Úspěšné přemístění ZÚ Kuvajt do nové lokality
Navzdory komplikacím způsobeným pandemií COVID-19 se logisticky náročný 
projekt podařilo po průtazích vyvolaných hostitelskou stranou realizovat. 

Oficiální provoz byl zahájen 1. 11. 2020.

Realizace programu PROPEA v Maroku

Implementace malých lokálních projektů v Palestině, Jordánsku, 
Libanonu a Íránu

Účast ministra Petříčka na ministeriádě Unie pro Středomoří

Pokračování MEDEVAC aktivit v Jordánsku (dvě mise)
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BVA - aktivity vybraných ZÚ

ZÚ Káhira – Jubilejní výstava Sluneční 
králové

Spolu s Národním muzeem se podařilo dotáhnout do
konce po roky připravovaný projekt mapující desítky let
působení českých egyptologů v oblasti Abúsíru.

Výstavu slavnostně zahájili 30. srpna 2020 premiér Babiš
a egyptský ministr pro památky a turismus El Anany

Výstava potrvá do února 2021.

Expozici vidělo za první tři měsíce 40 tisíc návštěvníků.

ZÚ Bejrút – blesková reakce na ničivý 
výbuch v bejrútském přístavu dne 4. 
srpna 2020

Díky maximálnímu nasazení pracovníků úřadu byla ČR
jednou z prvních zemí, které do Libanonu vyslaly
záchranný tým. Poděkování patří i Hasičskému
záchrannému sboru, který v kritické chvíli jednal rychle a
flexibilně.

Ještě v srpnu byla do Libanonu dopravena a s pomocí ZÚ 
Bejrút distribuována návazná materiální pomoc. 


