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

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

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

3. Vztahy ČR se zeměmi jižní a jihovýchodní Evropy 

ALBÁNIE 

(Albánská republika) 

Bilaterální vztahy ČR s Albánií se v roce 2007 vyvíjely úspěšně. Intenzivní 

dvoustranný dialog se odehrával jak mezi představiteli exekutivy (setkání prezidentů 

a ministrů zahraničních věcí), tak v rámci meziparlamentních kontaktů. Dne 29. 6. 2007 

proběhlo setkání ministrů zahraničních věcí K. Schwarzenberga a L. Bashi na Bezpečnostním 

fóru EAPC v Ochridu. Albánie měla velký zájem především o české zkušenosti 

z uskutečňování politických a ekonomických reforem a z procesu integrace ČR 

do evropských a euroatlantických struktur.  

Návštěvy představitelů ČR v Albánii: 

9. - 11. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro obranu Poslanecké 

sněmovny PČR; 

16. - 21. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Ústavně-právního výboru Senátu PČR.  

Návštěvy představitelů Albánie v ČR: 

7. - 10. 2. 2007 - oficiální návštěva předsedkyně parlamentu J. Topalli; 

1. – 3. 4. 2007 – oficiální návštěva ministra obrany F. Mediu; 



24. – 26. 5. 2007 – účast prezidenta A. Moisiu účast na setkání prezidentů 

středoevropských států v Brně. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 Obchodní výměna mezi ČR a Albánii stagnovala. Ve většině realizovaných obchodů 

dosud nešlo o trvalou spolupráci českých a albánských firem. Vzájemná obchodní výměna 

stále ještě neodpovídal potenciálu, který by český i albánský trh mohl absorbovat. Česká 

republika si udržovala v obchodní výměně vysoké aktivní saldo.  

Hlavní vývozní komodity ČR: produkty chemického průmyslu (čistící prostředky, 

mazací a čistící vosky, polyethylen), motorová vozidla, stroje a přístroje, hračky, výrobky 

textilního průmyslu, kaučuk a výrobky z něj (pneu pro autobusy nebo nákladní vozy), 

výrobky farmaceutického průmyslu, plasty a výrobky z něj, stavební, dopravní a zemědělské 

mechanismy a stroje, náhradní díly pro energetická zařízení a hotové výrobky. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: semena, plody a rostliny pro farmaceutický 

a voňavkářský průmysl, výrobky textilního průmyslu, obuv, sušené ovoce, hračky a koření.   

Rozvojová pomoc: 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
tis. Kč) 

Průmyslový 
rozvoj 

Technická pomoc českého Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví albánským testovacím 
institucím  

ÚNMZ 2007     1 186     1 280 

Zdravotnictví Terénní paliativní péče Sue Ryder o 
terminálně nemocné a provoz hospice 
v Albánii   

Domov Sue Ryder, 
o.p.s. 

2005-2007     3 180     9 542 

Doprava Systém dálkového řízení v celé síti 
Albánských železnic  

SUDOP Praha a.s. 2006-2007     2 329    2 329 

Celkem         6 695      x 

Vládní stipendia: 

Vládní stipendia Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Celkem 

Počet stipendistů - 2 2 4 



Humanitární pomoc:  

Forma pomoci Realizátor Termín Objem pomoci (v tis. Kč) 

Pomoc při likvidaci požárů 
v Albánii a Makedonii/FYROM  

GŘ HZS MV ČR Červenec 2007 1 885 663* 

Kulturní vztahy 

Česko-albánská kulturní spolupráce byla na obou stranách výrazně limitována 

finančními prostředky. Z významnějších akcí lze zmínit koncert vážné hudby „Jaro v Praze“, 

který uspořádalo Velvyslanectví ČR v Tiraně počátkem května 2007 v rámci „Týdne 

evropské kultury“ pod záštitou Delegace Evropské komise a který měl mimořádný ohlas.  

Významnou součástí rozvojové spolupráce s Albánií zůstalo poskytování vládních 

stipendií. V roce 2007 byli na české vysoké školy přijati tři albánští stipendisté. Kromě toho 

v ČR studovalo několik desítek albánských občanů na vlastní náklady.  

ANDORRA 

(Andorrské knížectví) 

Vzájemné česko - andorrské vztahy jsou trvale na dobré úrovni. Důležitým počinem 

pro bilaterální relaci bylo předání pověřovacích listin historicky prvního andorrského 

velvyslance  v ČR se sídlem ve Vídni J. P. Labordy dne 2. 5. 2007.  

Návštěvy představitelů ČR: 

24. - 26. 5. 2007 – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR na Ekonomické 

konferenci Parlamentního shromáždění OBSE. 

Návštěvy představitelů Andorry: 

30. 3 - 1. 4. 2007 - (neoficiální) pracovní návštěva ministryně bytové výstavby, 

vysokého školství a výzkumu Meritxell Mateu Pi. 

Kulturní vztahy 

                                                 
* Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM. 



V roce 2007 Andorra iniciovala změnu dohody o fungování lektorátu katalánštiny 

na katedře romanistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Jednání o textu dosud 

pokračují. Stejně jako v případě původní dohod, mají být smluvními stranami andorská vláda 

a Univerzita Karlova. Lektorát působí při Univerzitě Karlově již od roku 1991, finančně je 

zajišťován andorskou vládou a sponzory. Katalánština se na UK nevyučuje jako samostatný 

obor, ale jako součást výběrových předmětů. Nabídka kurzů katalánštiny souvisí se zřízením 

„Aula de Recursos de Catalá" (ARCA) v roce 2002. O katalánštinu projevuje každoročně 

zájem průměrně 120 českých studentů, zhruba poloviční počet jezdí do Andorry na letní 

školu. 

BELGIE 
(Belgické království)  

Vztahy mezi Českou republikou a Belgií si udržely dobrou dynamiku. K nárůstu 

bilaterálních kontaktů došlo především díky iniciativě ze strany ČR. Kromě kontaktů na 

belgické federální úrovni se iniciovaly nové vazby s belgickými regiony a společenstvími  

a rozšířilo se aktivní spektrum vzájemných vztahů. Velmi příznivě se rozvíjely ekonomické 

vztahy obou zemí a výrazně vzrostl objem obchodní výměny. Po podpisu dvouletého 

programu spolupráce s Frankofonním společenstvím Belgie a Valonským regionem v říjnu 

2007, který se orientoval především na společné priority v oblasti životního prostředí, 

vědeckého výzkumu, pedagogické spolupráce a kulturní rozmanitosti, byly připraveny 

podmínky pro podpis obdobného programu spolupráce na léta 2008 – 2010 také s vlámským 

regionem.  

Návštěvy představitelů ČR: 

24. 3. 2007 - návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky na oslavách 50. výročí 

podpisu Římských smluv v Bruselu; 

19. - 21. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro životní prostředí 

Poslanecké sněmovny PČR, vedené místopředsedou výboru V. Menclem. 



Vzájemné ekonomické vztahy  
 
 

 
    2005     2006     2007  podíl na celkových 

ukazatelích roku 2007 (%) 

tis. Kč  86904772 103 625 846  116866 260obrat 

index oproti min. 
roku 

   110,3     119,2     112,8 

 
 
               2,4 

tis. Kč  50362515   61610282   69889775 vývoz 

index oproti min. 
roku 

   113,4     122,3     113,4 

 
            2,8 

tis. Kč  36542257  42015564   46976485 dovoz 

index oproti min. 
roku 

   106,4     115,0     111,8 

 
            2,0 

saldo tis. Kč  13820258  19594718  22913290  

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

Belgie patří k významným obchodním partnerům České republiky; je 10. největším 

odbytištěm českých výrobků a zároveň 14. největším dodavatelem do České republiky. Její 

podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR v roce 2007 ji řadí na 12. místo  

v žebříčku nejdůležitějších obchodních partnerů ČR. 

 Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní zařízení vč. osobních automobilů  

a jejich částí, průmyslové spotřební zboží, telekomunikační zařízení, elektrotechnické 

zařízení, elektrické spotřebiče, nábytek, sklo. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: chemické výrobky, zejména plastické hmoty, ocel  

a výrobky ze železa a litiny, osobní automobily, tahače a návěsy, součásti energetických 

zařízení, výrobky ze skla. 

Kulturní vztahy 

Mezi nejvýznamnější akce patřily vernisáž výstavy T. Bíma uspořádaná v rámci 

otevření nových prostor Českého centra v Bruselu, dále výstava fotografií H. Jakrlové, 

vernisáž výstavy uměleckého kováře P. Tasovského a výstava mladých umělců pod názvem 

„Realita“. Zvláštní pozornost byla zaměřena na prezentaci české literatury. V rámci 

literárního festivalu „Passa Porta“ se představila prozaička P. Hůlová. Úspěšným literárním 



večerem bylo setkání spisovatelů, básníků, prozaiků P. Krále, S. Dvorského a P. Voskovce. 

Z hudebního žánru patřily k nejvýznamnějším akcím klavírní koncert A. Skoumala, 

klarinetový koncert „Clarinet Factory“ uspořádaný v rámci „Letních hudebních slavností 

Roisin 2007“ a jazzový koncert Luboš Andršt Blues Bandu. Z klasické hudby bylo výrazným 

kulturním počinem vystoupení Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, realizovaného 

ve spolupráci s bruselským Bozar a Europalií 2007. 

BOSNA A HERCEGOVINA 

Bilaterální vztahy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou (BaH) si tradičně udržují dobrou 

dynamiku. Této skutečnosti odpovídá úroveň spolupráce a četnost styků na různých úrovních 

mezi ČR a BaH. Schůzky státních představitelů a expertní jednání státní správy vedly 

k rozšíření smluvní základny mezi oběma zeměmi. Česká republika pokračovala v pomoci 

Bosně a Hercegovině, kterou dále rozšířila v oblasti stipendií a v propagaci české kultury. 

V září 2007 udělila Mezinárodní liga humanistů se sídlem v Sarajevu cenu „státník – 

humanista 20. století“ V. Havlovi, čímž vyjádřila vážnost, jíž se bývalý český prezident 

v BaH těší. 

Česká republika měla i v roce 2007 své zastoupení v mezinárodních institucích v BaH. 

Vedle příslušníků Policejní mise Evropské unie nastoupil v září na místo zástupce vysokého 

představitele OSN v BaH (OHR) a ředitele regionální kanceláře OHR v Banja Luce český 

diplomat I. Bušniak.  

Návštěvy představitelů ČR: 

15. - 16. 5. 2007 – návštěva delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny 

PČR; 

8. - 9. 11. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga 

v Sarajevu.  

Návštěvy představitelů BaH:  

24. - 26. 5. 2007 – jednání prezidenta ČR V. Klause s předsedajícím Předsednictví 

BaH N. Radmanovićem v rámci účasti na setkání prezidentů středoevropských států v Brně; 



20. 11. 2007 - návštěva delegace, vedené předsedajícím Rady ministrů BaH 

N. Špirićem; 

20. 11. 2007 – návštěva ministra financí BaH D. Vrankiće. 

Vzájemné ekonomické vztahy  

V květnu 2007 podepsala společnost ČEZ s  elektrohospodářským podnikem 

„Elektroprivreda Republike Srpske“ implementační smlouvu k projektu výstavby nové 

tepelné elektrárny Gacko II, modernizaci stávající elektrárny Gacko I a rozšíření těžby uhlí 

v přilehlém dole, a to v celkové výši cca 1,4 mld. EUR, což představuje největší zahraniční 

investici směřující do BaH. Obrat vzájemné zahraničněobchodní výměny mezi ČR a BaH 

v roce 2007 činil 150 738 tis. EUR a ve srovnání s rokem 2006 se zvýšil o 5,4 %. Obchodní 

výměně ČR a BaH dominuje dlouhodobě několik standardních položek, které jsou krátkodobě 

doprovázeny dalšími komoditami. 

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky automobilového průmyslu, zejména karoserie 

pro osobní automobily, převodovky, hnací nápravy, kola, výfukové tlumiče.  

Hlavní dovozní komodity ČR: koncentráty železné rudy, části přístrojů k filtrování, 

železné a ocelové trubky a profily, olejové a palivové autofiltry. 

Rozvojová spolupráce  

 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
tis. Kč) 

Modernizace a uvedení řídících systémů na 
povrchovém dole PK Dubrave – II. Etapa 

SEZ a.s., Chomutov 1998-2010     6 500   121 000 

Pomoc při budování odborného 
technického a materiálního zázemí v cévní 
chirurgii – nemocnice Sarajevo, Tuzla a 
Mostar 

Výzkumný ústav 
pletařský, a.s., Brno 

2006-2010     7 000     33 320 

Dodávka technologie pro zavedení 
integrovaného systému nakládání s odpady 
v Unsko-sanském kantonu 

GEOtest, a.s. Brno 2006-2010      7 488    34 300 

Průmyslový 
rozvoj 

Elektrifikace vesnic v okolí Derventy  Svět jako domov, 
o.p.s. Č. Budějovice  

2006-2010      2 500      9 800 

Migrace a 
bezpečnost 

Pomoc při budování migrační a azylové 
infrastruktury   

OAMP MV ČR 2007-2009      1 092     4 500 

Zemědělství  Zachování genofondu a zlepšení 
užitkových vlastností importovaného skotu 
do Republiky srbské v Bosně a 
Hercegovině v poválečném období   

Karpatia, s.r.o. 2005-2009      6 300    32 466 



Přenesení technologie aplikace 
feromonových odparníků proti kůrovcům 
v lesích Bosny a Hercegoviny  

BIOTREND, s.r.o. 2005-2009      3 200   16 000 

Podpora družstevních a soukromých 
zemědělských hospodářství  

Svět jako domov, 
o.p.s Č. Budějovice   

2006-2009      7 185    1 536 

Studie proveditelnosti “Budování kapacit 
v oblasti železniční dopravy“ (vyúčtování 
z r. 2006) 

Eurovision s.r.o. 2004-2007         624    1 783 Doprava 

Studie MHD Banja Luka – návrh na 
optimální uspořádání  

SUDOP 2006-2007      1 328     2 388 

Malé lokální projekty při ZÚ 
Záchrana a archivace fotografického díla 
Fr. Topiče (2.rok) 

The National 
Museum of BiH, 
Sarajevo 

    2007         106         x 

Osvětový protiminový program ve třech 
obcích okresu Lopare 

Posavina bez min.     2007         140         x 

Dětské hřiště  MÚ Srbac      2007         112         x 
Edukativně terapeutický program na 
ochranu zvířat 

The Sarajevo Society 
for the Prebention of 
Cruelty to Animals 

    2007           0         x 

Kulturně vzdělávací studentské centrum  Kriterion Sarajevo – 
Art house cinema , 
Foundation  

    2007           56         x 
 

Vzdělávání a materiální vybavení 
pracovníků horské záchranné služby  

Mountaneerging 
Club  “Plasa“ 
Jablanica  

    2007            56         x 

Zlepšení turistické infrastruktury 
v horských oblastech BaH  

Planinarski Savez 
Bosne i Hercegovine 
- PSBIH 

    2007         111          x 

ZÚ Sarajevo 

Zkvalitnění výroby mléka  Agricultural 
Cooperative Bobar 

    2007         196          x 

Trojstranné projekty  
MZV Establishment of organic farming in 

Blidinje (CIDA) 
ENWET, o.s.     2007      1 098         x 

Celkem        45 092          x 

Transformační spolupráce 
Název projektu Realizátor Čerpání v r. 2007 (v Kč) 

Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování* Agora Central Europe 739 000 

Vládní stipendia 

Vládní stipendia Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Celkem 

Počet stipendistů 6 6 1 13 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

V roce 2007 byly podepsány s Bosnou a Hercegovinou dvě dohody, a to dohoda 

o sukcesi do smluv a dohoda o zamezení dvojímu zdanění. 

                                                 
* Projekt byl realizován v Srbsku a Bosně a Hercegovině. 



Kulturní vztahy  

Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině v roce 2007 zorganizoval jedenáct 

kulturních akcí, vždy v několika městech BaH. Např. „Týden českého filmu“, zaměřený 

na současnou kinematografii, v Sarajevu a Bihaći, vystoupení Walingerova kvarteta 

v Mostaru, Sarajevu a Tuzle, výstavy „Ex libris Praha srdce Evropy“, „Nalezené tváře“, 

„Historické sklo pro nevidomé“ či „Bosna a Hercegovina v českých pramenech“. 

Samostatným projektem bylo připomenutí výročí sarajevského architekta českého původu 

K. Paříka, které zahrnovalo vydání poštovní známky, renovaci náhrobního kamene, odhalení 

pamětní desky, výstavu a koncert.  

V roce 2007 bylo přijato na studium v ČR na vládní i nevládní stipendia 19 studentů 

z BaH. Do nového ročníku lektorátu českého jazyka a literatury v Banja Luce se v roce 2007 

zapsalo více než šedesát studentů. Zájemci o studium českého jazyka v Sarajevu navštěvovali 

semestrální intenzivní kurž organizovaný Velvyslanectvím ČR v BaH a krajanským 

sdružením Česká beseda Sarajevo.   

BULHARSKO 
(Bulharská republika) 

Bulharská republika (BR) je blízkým a tradičním partnerem České republiky v regionu 

jihovýchodní Evropy. Význam vzájemné spolupráce vzrostl se vstupem Bulharska do EU 

1. 1. 2007. Tradice přátelských vztahů a podobnost ekonomických reforem jsou i nadále 

dobrým základem pro trvale rostoucí český vývoz i investice v BR. S plným otevřením 

pracovního trhu ČR po vstupu BR do EU se výrazně zvýšil zájem bulharských občanů 

o zaměstnání v ČR. V oblasti zahraniční politiky zaujímají ČR a BR velmi blízká stanoviska 

k situaci na Balkáně. 

Návštěvy představitelů ČR: 

28. – 30. 3. 2007 – oficiální návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky; 

7. - 9. 11. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády ČR M. Topolánka; 

26. – 27. 11. 2007 – návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry 

(účast na summitu SEI). 



Návštěvy představitelů Bulharské republiky: 

25. - 26. 5. 2007 – návštěva prezidenta BR G. Parvanova (účast na setkání prezidentů 

středoevropských států v Brně); 

10. – 12. 6. 2007 – návštěva delegace Výboru pro práci a sociální věci Parlamentu BR; 

27. - 28. 6. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních 

věcí BR I. Kalfina.  

Vzájemné ekonomické vztahy  

První rok členství Bulharska v EU významně přispěl k dalšímu růstu vzájemné 

obchodní spolupráce. Bilance obchodní výměny byla však značně nevyvážená. Česká 

republika vyvezla do Bulharska téměř 3,5 násobně vyšší hodnotu zboží, než dovezla 

(10,58 mld. Kč vývozu oproti 2,98 mld. Kč dovozu), i když dynamika růstu dovozu 

z Bulharska byla oproti vývozu o něco vyšší. ČR byla v Bulharsku vnímána rovněž jako 

významný zahraniční investor a v současné době navíc i jako partner, jehož zkušenosti 

z implementace pravidel EU, a to především v hospodářské oblasti, by mohly být užitečné 

a oboustranně prospěšné.  

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, česaná vlna, paměťové jednotky, 

plastová potrubí, čistící přípravky, polymery etylénu, mléko a smetana, papír a lepenka, 

elektrické spínače a odpory, tiskařské stroje, kotle na výrobu páry, léčiva, prostředky 

k rozvodu elektrické energie, sklo a pneumatiky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ploché válcované výrobky ze železa a oceli, radiátory, 

hliník, měď, syntetický kaučuk, elektrické přístroje, nábytek, oděvy a prádlo, sušenky.  

Kulturní vztahy 

Působení několika společností přátel ČR, krajanského spolku, sdružení bohemistů 

Bohemia klub a zejména Českého centra v Sofii poskytovalo široké možnosti pro rozvoj 

a propagaci vzájemných vztahů v oblasti kultury. V roce 2007 se z významnějších kulturních 

akcí uskutečnily prezentace Divadla Spejbla a Hurvínka, turné Českého klarinetového 

kvarteta, turné jazzového tria P. J. Ryby, několik výstav českých fotografů a XI. celostátní 

soutěž mladých interpretů české hudby. Ve Varně byla odhalena socha K. Škorpila, 

zakladatele bulharské archeologie.  



Spolupráce ve školské oblasti byla formálně upravena ujednáním mezi resortními 

ministerstvy. V obou zemích pracovali lektoři českého a bulharského jazyka. O výuku 

českého jazyka v BR byl nadále velký zájem, vyučovala se na třech univerzitách. Stále více 

absolventů našlo uplatnění u českých firem podnikajících v BR. Výrazně se rozšířila přímá 

spolupráce českých a bulharských univerzit.  

ČERNÁ HORA 
(Republika Černá Hora) 

Česká republika podporovala pokračování procesu stabilizace nového nezávislého 

státu, a zejm. pak postupující evropskou a euroatlantickou integraci země. Proto ČR přivítala 

říjnový podpis Stabilizační a asociační dohody mezi Evropským společenstvím a Černou 

Horou a zahájila její vnitrostátní ratifikaci. V září 2007 Černá Hora podepsala s EU dohodu  

o vízové facilitaci a readmisní dohodu, které jsou platné od 1. 1. 2008 i pro ČR. Za účelem 

podpory rozvíjející se spolupráce v cestovním ruchu a usnadnění pobytu českých turistů bylo 

v letních měsících roku 2007 zřízeno v hlavním městě Černé Hory dočasné konzulární 

jednatelství ČR. 

Návštěvy představitelů ČR: 

25. 10. 2007 – návštěva 1. náměstka ministra zahraničních věcí T. Pojara.  

Návštěvy představitelů ČH:  
24. - 26. 5. 2007 – účast prezidenta Černé Hory F. Vujanoviče na setkání prezidentů 

středoevropských států v Brně; 

16. 10. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí M. Ročně v Praze. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

V roce 2007 došlo k mírnému nárůstu vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. 

Český vývoz zboží dosáhl výše 587 mi. Kč (oproti 570 mil. Kč v r. 2006). Český dovoz činil 

v roce 2007 hodnoty 93 mil. Kč (dvojnásobek údajů z roku 2006, kdy činil 47 mil. Kč). Obrat 

dosáhl hodnoty 680 mil. Kč, bilance obchodu zbožím (bez služeb) dosáhla částky 493 mil. Kč 

ve prospěch ČR. 



Hlavní vývozní komodity ČR: klimatizační přístroje, automobily, prací prostředky, 

koks, televizní přijímače. 

Hlavní dovozní komodity ČR: železné a ocelové trubky, ocel. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi 

Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem turismu a životního prostředí 

ČH. Rovněž byl oběma stranami odsouhlasen návrh novely Dohody o ochraně 

a podpoře investic.  

Rozvojová spolupráce 

Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
tis. Kč) 

Životní 
prostředí 

Sanace, rekultivace a revitalizace skládky 
nebezpečného odpadu po těžbě olovo-
zinečnatých rud v Mojkovaci  

Vodní zdroje, a.s. 2006- 
2008 

    8 446    23 054 

FRANCIE 
(Francouzská republika) 

Rok 2007 byl ve vztazích mezi Českou republikou a Francouzskou republikou 

významný tím, že se vzhledem k následným předsednictvím v Radě EU, které Francie bude 

vykonávat ve II. pololetí roku 2008 a Česká republika následně v I. pololetí roku 2009, 

zintenzivnily kontakty a spolupráce na bilaterální úrovni. Probíhaly četné konzultace 

k přípravě předsednictví a vypracování společného programu. Na okraj zasedání Rady 

ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy  byla 15. 10. 2007 podepsána společná 

deklarace, v níž Francie, Česká republika a Švédsko deklarují vůli připravovat 18-ti měsíční 

program v evropském duchu tak, aby odrážel základní priority všech tří zemí a zároveň 

zajišťoval kontinuitu společné evropské agendy. V rámci přípravy na předsednictví došlo 

rovněž k dohodě o výměnných stážích českých a francouzských diplomatů. 

Nadále se úspěšně rozvíjely i vztahy na multilaterální úrovni v kontextu 

euroatlantického spojenectví a evropské integrace. Významnou událostí byla oficiální 

návštěva předsedy vlády ČR M. Topolánka ve Francii ve dnech 8. 10. - 9. 10.2007, při níž 



nabídl prezident N. Sarkozy České republice strategické partnerství. Jeho obsah i forma 

budou konkretizovány v následujících měsících.  

Slibně se rozvíjí spolupráce na regionální úrovni; mezi kraji, městy a obcemi České 

republiky a Francie probíhají četné akce v rámci partnerských vztahů. Intenzivní činnost 

probíhá zejména v oblasti kultury, poskytování a zajištění služeb občanům, školství, 

urbanismu a místního rozvoje, komunální politiky a v neposlední řadě velká pozornost je 

věnována rozvoji vzájemně výhodných ekonomických vztahů. Francouzská republika patří 

dlouhodobě k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR. 

Návštěvy představitelů ČR ve Francii: 

10. 4. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády A. Vondry; 

15. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga; 

17. - 18.9.2007 – pracovní návštěva ministra dopravy A.Řebíčka; 

8.10.- 9.10. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády M.Topolánka; 

22. – 26. 10. 2007 – návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a 

bezpečnost Senátu P ČR, vedené jeho předsedou R. Sequensem; 

12. – 15. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví Poslanecké 

sněmovny  

P ČR, vedené jeho předsedou D. Rathem; 

17. 11. 2007 – účast místopředsedy vlády A.Vondry na semináři k EU; 

17. 12. 2007 – pracovní návštěva 1.náměstka MZV T. Pojara; 

18. -19.12.2007 – pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády ČR 

C. Svobody. 

Návštěvy představitelů Francie v ČR:  

30. 8. 2007 – návštěva ministra zemědělství M. Barniera; 

11. - 12. 9. 2007 – návštěva Delegace pro EU Národního shromáždění Francouzské 

republiky; 

20. 9. 2007 – pracovní návštěva státního tajemníka pro evropské záležitosti  

J.-P. Jouyeta. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

 
 

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

tis. Kč  182723752  220384453  242042927obrat 

index oproti min. 
roku 

     112,4        120,6      110,3 

 
          5,0       

tis. Kč    99481455  120217742  132679194vývoz 

index oproti min. 
roku 

     125,1            120,8       111,4   

 
          5,4 

tis. Kč   83242297  100166711  109345733dovoz 

index oproti min. 
roku 

     100,2       120,3     109,1  

 
          4,6         

saldo tis. Kč    8713136    18100725   23333461  
Zdroj: ČSÚ, březen 2008  
 

Francouzská republika patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. 

V roce 2007 pokračoval růst českého vývozu do Francie rychleji nežli dovoz. Dosavadní 

vzájemné hospodářské vztahy byly podpořeny návštěvou předsedy vlády M. Topolánka v čele 

podnikatelské delegace se zaměřením na energetiku, letecký a vesmírný průmysl a rovněž 

mírně rostoucím zájmem francouzských investorů. Podíl Francouzské republiky na celkovém 

zahraničněobchodním obratu České republiky v roce 2007 ji řadil na čtvrté místo.  

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, průmyslové spotřební 

zboží, chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a živá zvířata, minerální paliva, maziva, 

kovové a pryžové výrobky, textil,  elektromotory a generátory. 

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

a spotřebiče, léčiva  a farmaceutické výrobky, průmyslové spotřební zboží, železo a ocel, 

výrobky z plastických hmot, chemikálie.  

Kulturní vztahy 

Počátek roku 2007 byl ve znamení vzpomínkových akcí k 30. výročí vzniku 

Charty 77. Tento program probíhal jednak v Paříži, a jednak ve francouzských regionech, kdy 

se uplatnila i spolupráce s Českým centrem a CERI-Sciences-Po. Hlavním bodem pařížského 



programu byl seminář „Dědictví Charty 77 a vznik evropského veřejného prostoru“, kde 

vystoupili politologové, filozofové, historici a přímí aktéři Charty 77.  

Dne 10. 4. 2007 se v Paříži uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky časopisu 

Svědectví a jeho zakladateli P. Tigridovi. Ceremoniálu se zúčastnili místopředseda vlády ČR 

A. Vondra, starosta města Paříže B. Delanoë a bývalý prezident ČR V. Havel. 

Hudební sezona s českým repertoárem zaznamenala významné úspěchy. K nim patřilo 

uvedení Janáčkovy opery Věc Makropulos v režii K. Warlikowského a pod taktovkou českého 

dirigenta T. Hanuse v pařížské opeře Bastille. Také představení opery L. Janáčka Z mrtvého 

domu v nově otevřeném divadle Aix-en-Provence patří k mimořádně kvalitní prezentaci české 

hudební tvorby. Z bohatého programu výstav je možno uvést „Biedermeier - od řemesla 

k designu, Vídeň a Praha, 1815-1830“ v pařížském muzeu Louvre, „Václav Havel 

v proměnách Evropy“ v Ris Orangis a v Beaune či „Výstava umělců města Puteaux“, jejíž 

hlavní ozdobou byly tři obrazy F. Kupky. 

České divadlo zastoupila kromě jiného brněnská scéna Husa na provázku v divadle 

l'Apostrophe v Cergy-Pontoise a dále tři hry cyklu Dostojevský v režii V. Morávka.  

CHORVATSKO 
(Chorvatská republika) 

Vztahy České republiky a Chorvatska byly přátelské a prosté jakýchkoliv otevřených 

problémů. Na vztazích se negativně neprojevilo ani soupeření o místo nestálého člena v Radě 

bezpečnosti OSN. Česká republika podporovala vstup Chorvatska do NATO i do EU. V roce 

2007 s ním na nejrůznějších úrovních sdílela své zkušenosti z integračních procesů i své 

zkušenosti z dosavadního členství jak v NATO, tak v EU. 

Význam Chorvatska jako ekonomického partnera stejně jako v předchozích letech 

roste, stejně jako objem vzájemné obchodní výměny. Chorvatsko je tradičně 

nejvýznamnějším cílem českých turistů, kteří v roce 2007 zaujali čtvrté místo za Němci, Italy 

a Slovinci.  



Návštěvy představitelů ČR: 

12. - 13. 6. 2007 – oficiální návštěva ministra zahraničí K. Schwarzenberga; 

5. - 7. 7. 2007 – pracovní návštěva vicepremiéra A. Vondry u příležitosti „Croatia 

Summit“ v Dubrovníku. 

Návštěvy představitelů Chorvatské republiky: 

24. - 26. 5. 2007 – pracovní návštěva prezidenta S. Mesiće u příležitosti setkání 

prezidentů středoevropských států v Brně.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemná obchodní výměna v roce 2007 pokračovala v dynamickém růstu (ve výši 

cca 25 %) a dosáhla celkového objemu 14,65 mld. Kč. Český export do Chorvatska rostl 

v roce 2007 rychleji (28 %) než import (11 %), což přispělo k dalšímu posílení již tak výrazně 

pozitivního salda obchodní bilance na straně ČR (65 % z celkového objemu). 

Hlavní vývozní komodity ČR: osobní automobily, hutní materiál, elektrické stroje 

a přístroje, čistící přípravky a detergenty, papír a kartonáž a výrobky z nich, plastové výrobky, 

výrobky ze skla, kaučuk a výrobky z něj. 

Hlavní dovozní komodity ČR: kakao a kakaové přípravky, elektrické stroje a zařízení 

(transformátory), nábytek a montované stavby. 

Kulturní vztahy 

Nejvýznamnější událostí české kultury v Chorvatsku byl 13. „Týden českého filmu“, 

který zahájil režisér J. Menzel se svým filmem Obsluhoval jsem anglického krále. Zahájení se 

zúčastnil prezident S. Mesić s manželkou. V rámci „Týdne EU“ byla v květnu otevřena 

výstava „České památky na seznamu světového dědictví UNESCO“ ve Vukovaru. V červnu 

se konala společná výstava uměleckých sklářů J. Tišljara (Chorvatsko) a J. Frydrycha (ČR) ve 

Splitu. V září proběhla v Záhřebu výstava fotografií V. Birguse.  



ITÁLIE 
(Italská republika) 

Vztahy mezi Českou republikou a Itálií byly velmi dobré a dynamicky se rozvíjely na 

bilaterální a zejména multilaterální úrovni. Pro obě země bylo prvořadým spojujícím prvkem 

společné členství v EU a NATO; zejména na unijním úseku obě země zastávaly obdobná 

stanoviska např. k rozšíření EU či problematice Kosova. Mezi prezidenty a předsedy vlád 

obou zemí se uskutečnily přímé konzultace k institucionální reformě. Zejména na parlamentní 

úrovni proběhla v roce 2007  řada bilaterálních i multilaterálních stykových akcí (zájem  

o dialog je intenzivní zvláště z české strany) a pokračovaly operativní konzultace na úrovni 

vedoucích pracovníků ministerstev.  

Itálie patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR, pozitivním trendem je růst 

salda českého vývozu a přesun struktury vývozu k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. 

Bilaterální spolupráce se rozvíjela i na úrovni regionální. Mezi městy a obcemi obou zemí 

fungovalo více než 50 partnerství, vztahy se rozvíjely též mezi italskými regiony (zejména ze 

středu a severu země) a českými kraji.  

Návštěvy představitelů ČR: 

26. 1. 2007 – pracovní návštěva ministra spravedlnosti J. Pospíšila v Římě;  

5. - 8. 3. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti 

Poslanecké sněmovny PČR v Římě; 

14. - 17. 3. 2007 – oficiální návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády  

C. Svobody v Římě; 

21. - 23. 3. 2007 - účast předsedy Senátu PČR P. Sobotky na oslavách 50. výročí 

podpisu Římských smluv ve Florencii a v Římě; 

23. 4. 2007 - pracovní návštěva prezidenta republiky V. Klause v Římě; 

28. 5.-3. 6. 2007 - pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády  

C. Svobody v Miláně; 

19.–21. 9. 2007 - účast místopředsedy vlády ČR J. Čunka na zasedání Internacionály 

středu – křesťanské demokracie v Římě; 



6. - 7. 9. 2007 - účast prezidenta republiky V. Klause na ekonomické konferenci 

v Cernobbiu; 

7. - 10. 10. 2007 - účast delegace Poslanecké sněmovny PČR na Evropské 

meziparlamentní konferenci k vesmíru v Římě; 

9. - 12. 10. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro bezpečnost Poslanecké 

sněmovny PČR v Římě; 

21.-23. 10. 2007 – pracovní návštěva ministra a předsedy Legislativní rady vlády  

C. Svobody v Benátkách; 

28. – 29. 10. 2007 - účast delegace PČR na zasedání komise pro politické a vnitřní 

záležitosti Parlamentního shromáždění SEI; 

29. – 30. 10. 2007 - účast předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké 

sněmovny PČR O. Lišky na zasedání Výboru pro zlepšování kvality života, občanskou 

společnost a kulturu Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění;  

6. – 9. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Stálé komise Poslanecké sněmovny PČR 

pro sdělovací prostředky v Římě; 

21. – 23. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Stálé komise pro práci Kanceláře 

Poslanecké sněmovny PČR v Římě. 

Návštěvy představitelů Italské republiky: 

25. - 27. 4.2007 - pracovní návštěva delegace Výboru Senátu pro politiky EU v Praze; 

14.5.2007 - pracovní návštěva předsedy vlády R. Prodiho v Praze; 

25. - 26. 5. 2007 – účast prezidenta G. Napolitana na setkání prezidentů 

středoevropských států v Brně; 

27. - 29. 6.2007 - pracovní návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu Itálie v Praze; 

23.-25.11.2007 – účast předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu Itálie  

F. Bertinottiho na II. sjezdu Strany evropské levice v Praze. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

 
 2005 2006 2007 Podíl na celkových 

ukazatelích roku 2007 (%) 

tis. Kč 166 920 244 97 292 622 227 277 292 
obrat 

Index oproti min. roku 99,6 118,2 115,2 

 
4,8 

tis. Kč 79 760 424 98 891 817 114 517 480 
vývoz 

Index oproti min. roku 106,8 123,9 115,8 

 
4,8 

tis. Kč 87 159 820 98 400 805 112 759 812 
dovoz 

Index oproti min. roku 93,8 112,9 114,6 

 
4,7 

Saldo tis. Kč - 7 399 396 491 012 1 757 668  

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

Vzájemná obchodní česko – italská relace měla v roce 2007 dynamický vývoj. 

V kontextu vzájemného obchodu je Itálie naším 5. největším obchodním partnerem. Je šestým 

největším vývozcem do ČR, velmi těsně se blíží 5. pozici. Z hlediska českých vývozů je Itálie 

na 6. místě. Na rozvoj vzájemných ekonomických vztahů příznivě působí i obchodní výměna 

mezi malými a středními podniky na bázi dodávek finálních výrobků a subdodávek 

pro výrobní spotřebu. Příznivým rysem českého exportu je skutečnost, že se české podniky 

prosazují na italském trhu i ve vývozu strojírenských výrobků. včetně přesného strojírenství. 

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky, 

chemikálie a příbuzné výrobky, osobní automobily, autobusy, kovozpracující stroje, papír, 

zemědělské produkty. 

Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky, 

chemikálie, elektrická a mechanická zařízení pro domácnost, textilní příze a tkaniny, obuv, 

nábytek a potraviny. 

Kulturní vztahy 

Na 3. ročníku mezinárodní konference evropských autorů „Transeuropaexpress“, který 

se konal v únoru 2007 v Římě, byla ČR zastoupena D. Vávrou. U příležitosti oslav 50. výročí 

podpisu Římských smluv v březnu 2007 byla ČR reprezentována skupinou historického 

šermu Gobaro. V rámci 52. ročníku mezinárodní výstavy výtvarného umění „Biennale di 

Venezia“, konané ve dnech 6. 6.–21. 11. 2007, se uskutečnila expozice I. Jůzové s názvem 



„Kolekce-série“. Ve Florencii sklidil na začátku listopadu úspěch projekt „Pampaedia“, 

v jehož rámci byl prezentován první ilustrovaný italský překlad knihy J. A. Komenského 

Labyrint světa a ráj srdce. Dále byly instalovány výstava „Orbis pictus“ a výstava ilustrací, 

které se zúčastnily soutěže na ilustrování knihy Labyrint světa a ráj srdce. Projekt byl završen 

představením A. Strejčka a Š. Raka Vivat Comenius. V rámci četných filmových festivalů 

byly pravidelně promítány české filmy. Na filmovém festivalu pro mládež „Sottodicioto“ 

zastupoval ČR film Maharal. 

KYPR 
(Kyperská republika) 

Českou republiku pojí s Kyprem přátelské vztahy, které se rozvíjely na bilaterální 

i multilaterální úrovni, zvláště pak v rámci Evropské unie. V roce 2007 byla především 

zemědělská politika společným tématem pro představitele obou zemí. Bilaterální spolupráce 

se ve sledovaném období rozvíjela zejména na parlamentní úrovni, jejím vyvrcholením byla 

návštěva předsedy Parlamentu Kyperské republiky a prezidenského kandidáta D. Christofiase 

v ČR.  

Obchodní výměna s Kyperskou republikou v průběhu roku 2007 významně vzrostla, 

za perspektivní lze považovat zejména spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Mezi novými 

členskými státy EU představuje ČR druhého nejvýznamnějšího partnera Kypru v oblasti 

příjezdové turistiky. 

Návštěvy představitelů ČR: 

29. – 31. 5. 2007 - pracovní návštěva delegace Zemědělského výboru Poslanecké 

sněmovny PČR; 

15 – 18. 11. 2007 - návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče.  

Návštěvy představitelů Kyperské republiky: 

25. – 27. 10. 2007 - pracovní návštěva prezidenta Sněmovny Reprezentantů KR 

D. Christofiase v ČR.  



Vzájemné ekonomické vztahy 

Vývoj vzájemných ekonomických vztahů potvrdil dynamický růst z předchozího roku. 

Obrat zahraničního obchodu vzrostl o 7,7 % a dosáhl hodnoty 1 238 465 tis. Kč. Vývoz ČR 

do Kyperské republiky činil 898 173 tis. Kč (nárůst o 16,1 % ) a dovoz 340 296 tis. Kč 

(pokles o 9,4 %). Kypr měl zájem o české technologie (např.oblast odpadového hospodářství) 

a o strojírenské výrobky. 

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, výrobky ze železa a oceli, stroje 

automatického zpracování dat, prací prášky a televizní přijímače. 

Hlavní dovozní komodity ČR: léky, ploché válcované výrobky z nerezové oceli 

a citrusové plody.  

Kulturní vztahy  

Impulzem pro posilování kulturního povědomí o ČR bylo především uspořádání 

„Českých dní na Kypru“ Velvyslanectvím ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism 

a dalšími organizacemi. Jejich součástí byly mimo jiné hudební vystoupení a prezentace 

agentury CzechTourism ve středověkých prostorách Casteliotissa v Nikósii. V rámci 

10. ročníku „Evropského tanečního festivalu“ vystoupil taneční soubor Ballet Prague Junior 

Tanečního centra Praha. Aktivní byla i Kyperská asociace krajanů a přátel ČR. 

LUCEMBURSKO 
(Lucemburské velkovévodství) 

Vztah České republiky a Lucemburska je pozitivně předznamenán vědomím sdílených 

dějin. Otevření rezidentních úřadů v Praze a Lucemburku v roce 2002 reflektovalo nejen 

vysokou úroveň vzájemných vztahů, nýbrž i skutečnost, že Lucemburk je sídlem významných 

institucí Evropské unie. Česko-lucemburské sympatie a soustavný otevřený dialog s cílem 

nacházet oboustranně výhodná řešení vedly lucemburskou vládu k rozhodnutí otevřít 

s účinností od 1. 11. 2007 pracovní trh zájemcům z České republiky. 



Návštěvy představitelů ČR: 

• 22. 4. 2007 – bilaterální jednání ministra zahraničí K. Schwarzenberga s premiérem 

Lucemburska J.-C. Junckerem v Lucembursku (na okraj Rady pro všeobecné 

záležitosti a vnější vztahy EU); 

• 14. - 16. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké 

sněmovny PČR. 

Návštěvy představitelů Lucemburska: 

• 29. 3. 2007 – pracovní návštěva ministra pro evropské záležitosti Lucemburska  

N. Schmita;  

• 6. 6. 2007 – návštěva ministra rozpočtu a spravedlnosti Lucemburska L. Friedena 

v čele podnikatelské delegace;  

• 23. - 26. 9. 2007 – návštěva delegace Ústavního a právního výboru Poslanecké 

sněmovny Lucemburska.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Lucemburské velkovévodství nepatří mezi velké obchodní partnery ČR, z hlediska 

obratu zaujímá 44. místo s podílem 0,15 % na celkové zahraničním obchodu ČR. Vývoz         

(2 786 477 tis. Kč) i dovoz (5 340 194 tis. Kč) vzrostl v roce 2007 stejným tempem o 8,3 %, 

záporné saldo obchodní bilance se prohloubilo, a pokračuje tak v trendu posledních roků. 

Z hlediska přímých zahraničních investic v ČR hraje Lucembursko podstatně významnější 

roli než v oblasti obchodní výměny. Hodnota přímých investic k  31. 12. 2007 činila 

39,7 mld. Kč. 

Nosnými odvětvími lucemburských investic jsou činnost v oblasti nemovitostí, 

maloobchod, pronájem strojů a přístrojů, velkoobchod, činnost související s úvěry 

a pojišťovnictvím, výroba el. strojů, výroba radiových, televizních a spojových zařízení, 

výroba strojů a zařízení, výroba pryžových a plastových výrobků, vydavatelství a tisk aj.  



Kulturní vztahy 

     Česká kultura se v roce 2007 v Lucembursku prezentovala zejména expozicemi 

českého výtvarného umění (výstava fotografií M. Davida s názvem „Přechodný pobyt“, 

medaile s tematikou lucemburské královské dynastie M. Vitanovského, česká scénografie 

z expozice DAMU na pražském „Quadrienále“, obrazy P. Besty a skleněné objekty Richarda 

a Lenky Čermákových aj.). 

Zastupitelský úřad rovněž spoluorganizoval „Česko-lucemburský ples“, prezenatci 

hudebního CD Bohemia Luxembourg Trio, vystoupení dětského sboru Jitro, vánoční koncert 

a „Letní divadelní minifestival“. 

Všechny realizované akce zastupitelského úřadu lze shlédnout ve fotografické 

dokumentaci na wewbových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/luxembourg. 

MAKEDONIE/FYROM 
(Bývalá jugoslávská republika Makedonie / FYROM) 

Česká republika podporovala stabilizační a asociační proces a úsilí 

Makedonie/FYROM o začlenění do euroatlantických bezpečnostních struktur. Intenzifikace 

kontaktů na nejvyšší politické úrovni a rostoucí zájem českých podnikatelských subjektů 

o vstup na makedonský trh naznačily dosud nedostatečně využitý potenciál dalšího rozvoje 

bilaterálních vztahů, jehož základ spočívá zejména v ekonomické oblasti. 

Dokladem oboustranného zájmu o intenzifikaci bilaterálních vztahů bylo rozhodnutí 

personálně posílit Velvyslanectví České republiky ve Skopji o rezidentního velvyslance 

a zahájení příprav na otevření konzulárního úseku v polovině roku 2008. Makedonská strana 

rovněž avizovala záměr otevřít zastupitelský úřad v Praze počátkem roku 2008. 

V oblasti smluvní základny vstoupila ke dni 1. 1. 2007 v platnost nová Smlouva 

o sociálním zabezpečení. Během roku 2007 byl oboustranně prezentován zájem na uzavření 

nové mezivládní Dohody o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy.  



Návštěvy představitelů ČR: 

28. – 29.6. 2007 - účast ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na zasedání 

Bezpečnostního fóra Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v makedonském Ochridu; 

14. 9. 2007 – pracovní návštěva ministryně obrany ČR V. Parkanové ve Skopji; 

21. – 23. 11. 2007 – návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 

PČR. 

Návštěvy představitelů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie/FYROM: 

29. 4. – 1. 5. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády N. Gruevského v Praze;  

22. 11. 2007 – bezpečnostní konzultace státního tajemníka Ministerstva zahraničních 

věcí Makedonie/FYROM I. Ilievského s náměstkem ministra zahraničních věcí T. Pojarem; 

28. – 30.11. 2007 – návštěva předsedy makedonského parlamentu L. Georgievského 

v Praze.  

Vzájemné ekonomické vztahy: 

Vzájemná obchodní výměna v roce 2007 dále významně rostla, zejména vývoz ČR. 

České firmy se zajímaly o rozvojové projekty a o investice zejména do energetického sektoru. 

Dalšími oblastmi zájmu českých subjektů byly ochrana životního prostředí a rozvoj dopravní 

a komunální infrastruktury. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byla zahájena realizace 

tříletého projektu zaměřeného na likvidaci starých ekologických zátěží v podniku OHIS 

ve Skopji a v rámci malých lokálních projektů byl poskytnut finanční příspěvek na obnovu 

Základní školy J. A. Komenského ve Skopji. 

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, traktory, reaktory, kotle, elektrické 

přístroje, čisticí a prací přípravky, sklo a skleněné výrobky, cukr a cukrovinky, potraviny 

živočišného původu, papír, karton, lepenka. 

Hlavní dovozní komodity ČR: železo, ocel a výrobky z nich, nápoje, lihové tekutiny, 

tabák a tabákové výrobky, oděvy a oděvní doplňky, textilie pletené, dopravní zařízení, 

zelenina, ovoce, zinek a výrobky ze zinku. 



Rozvojová pomoc:  
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
tis. Kč) 

Životní 
prostředí 

Staré ekologické zátěže v chemické továrně 
OHIS Skopje   

Enacon, s.r.o. 2007- 
2009 

    2 182     9 447 

Humanitární pomoc:  

Forma pomoci Realizátor Termín Objem pomoci (v tis. Kč) 

Pomoc při likvidaci požárů 
v Albánii a Makedonii/FYROM  

GŘ HZS MV ČR Červenec 2007 1 885 663* 

*Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM. 

Kulturní vztahy 

Kulturní vztahy mezi Českou republikou a Makedonií/FYROM probíhaly především 

ve formě školské spolupráce, zaměřené na výuku českého jazyka v Makedonii/FYROM  

a makedonského jazyka v ČR. Na Univerzitě Cyrila a Metoděje ve Skopji dlouhodobě působil 

lektor českého jazyka a v ČR vyučovali lektoři makedonského jazyka na Univerzitě Karlově 

v Praze a Masarykově Univerzitě v Brně. 

Na základě reciprocity MŠMT ČR každoročně poskytuje čtyři místa v letních školách 

českého jazyka v Brně a v Plzni. Makedonie/FYROM poskytuje čtyři místa v letní škole 

makedonského jazyka v Ochridu. ČR každoročně nabízí omezený počet stipendií ke studiu 

na vysokých školách v ČR. Zájem o studium v ČR byl poměrně velký a počet zájemců 

překročil počet nabízeních studijních míst. 

MALTA 
(Maltská republika) 

Česko - maltské vztahy si i v roce 2007, a to i přes oboustrannou absenci oficiálních 

návštěv, zachovaly velmi dobrou úroveň. ČR a Maltu spojovaly členství v Evropské unii  

a blízké pohledy na její uspořádání, které vyplývají i z velikosti obou zemí a historických 

svazků. Spolupráce probíhala zejména prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Římě, v zemi 

působí menší skupinka českých krajanů a velmi aktivní Honorární konzulát ČR, který je činný 

                                                 
* Objem humanitární pomoci byl rozdělen mezi Albánii a Makedonii/FYROM. 



zejména v kulturní oblasti. V bezpečnostní oblasti se obě země zapojily do boje proti 

mezinárodnímu terorismu.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Klasická obchodní výměna mezi Českou republikou a Maltskou republikou má 

od roku 2000 i přes značnou nevyváženost v jednotlivých letech stoupající trend, ale 

objemově byla velmi nízká. Malta byla malým a specifickým trhem daným zeměpisnou 

polohou země. Byla tradičním odběratelem českých strojírenských výrobků a automobilů 

Škoda. Významnou položku představoval cestovní ruch, Malta se stala zavedenou cestovní 

destinací českých turistů. V roce 2007 byla ČR vůči Maltě v pasivu obchodní bilance. 

Hlavní vývozní komodity ČR: průmyslové výrobky, stroje a přepravní zařízení, 

suroviny, chemikálie a potraviny. 

Hlavní dovozní komodity ČR: elektrická a strojní zařízení, umělá vlákna, chemikálie, 

pletené zboží, léčiva. 

Kulturní vztahy 

V únoru 2007 bylo v rámci 9. ročníku Festivalu evropského filmu představeno dílo 

režiséra O. Trojana Želary. V březnu se na Maltě představilo v rámci projektu „Intimate 

Letters“ Bennewitzovo smyčcové kvarteto a předneslo Janáčkovy Listy důvěrné. V dubnu 

vystoupilo v Divadle Manoel ve Vallettě Kvarteto Bohuslava Martinů. 

PORTUGALSKO 
(Portugalská republika) 

Portugalsko bylo významným partnerem a spojencem ČR v Evropské unii 

i v Severoatlantické alianci. Ve druhé polovině roku 2007 vykonávalo Portugalsko 

předsednictví v Radě EU. V jeho rámci se uskutečnily dvě návštěvy předsedy vlády ČR, tři 

návštěvy ministra zahraničních věcí v Portugalsku a celá řada kontaktů na ministerské úrovni. 

Tato bilaterální setkání dále posílila vztahy mezi ČR a Portugalskem a potvrdila přirozené 

spojenectví obou zemí ve většině záležitostí.  



Ještě před začátkem portugalského předsednictví se v Praze dne 26. 4. 2007 

uskutečnilo jednání místopředsedy vlády A. Vondry s portugalským státním tajemníkem 

pro evropské záležitosti M. L. Antunesem, v jehož průběhu došlo ke sblížení postojů obou 

zemí a koordinaci postupů v rámci institucionální reformy EU. 

Za významnou lze označit návštěvu ministra vnitra ČR I. Langera v Portugalsku 

v březnu 2007, v jejímž rámci portugalská strana předala software a informace k aplikaci 

programu SISOne4All, související se začleněním ČR do Schengenské spolupráce. 

Portugalsko hrálo velmi důležitou roli při prosazení rozšíření Schengenského prostoru o nové 

členské země, včetně ČR. 

Návštěvy představitelů ČR: 

Předseda vlády ČR M. Topolánek v průběhu Evropské rady EU (říjen 2007) 

a při podpisu Reformní (Lisabonské) smlouvy (prosinec 2007); 

Ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg - účast na Gymnichu ve Viana do Castelo 

(září 2007), Evropské radě, Summitu EU Afrika (prosinec 2007) a při podpisu Reformní 

(Lisabonské) smlouvy (prosinec 2007); 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí M.Bursík, neformální rada EU pro 

životní prostředí (srpen 2007). 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemné obchodní styky s Portugalskem se v posledních letech vyznačovaly značnou 

dynamikou: Z hlediska českého vývozu bylo Portugalsko za rok 2007 na 31. místě, z hlediska 

dovozu na 34. místě mezi státy světa. Vzájemná obchodní výměna byla charakterizována 

převahou českého vývozu na dovozem. Tradičně nejvyšší individuální položkou byly osobní 

automobily a komponenty pro jejich výrobu včetně náhradních dílů. Podle portugalských 

statistik český vývoz předstihl v posledních letech Dánsko, Polsko a Finsko. 

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, průmyslové spotřební 

zboží zařízení pro automatické zpracování dat, hutní materiály, elektro zařízení, sklo, textil, 

pneumatiky a kovoobráběcí stroje.  

Hlavní dovozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky, chemikálie a suroviny, 

rozhlasové přijímače a přístroje pro reprodukci zvuku, silniční vozidla a příslušenství, 



chemicky vyrobená vlákna, nábytek a jeho díly, pneumatiky, příze a oděvní součásti, léčiva, 

textilní materiály, obuv a víno. 

Kulturní vztahy 

V únoru až dubnu 2007 se v Lisabonu uskutečnila putovní výstava „Český komiks 

a výtvarné umění“. Ve druhém čtvrtletí 2007 se Velvyslanectví ČR organizačně účastnilo 

přípravy portugalské účasti na pražském quadrienale divadelní architektury a scénografie „PQ 

07“. Portugalsko bylo zastoupeno významným představitelem divadelní architektury  

J. Mendesem Ribeiro.  

Ve dnech 1.-10.6. 2007 se konal v Setúbalu mezinárodní filmový festival „Festroia“, 

v jehož rámci J. Menzel uvedl svůj film Obsluhoval jsem anglického krále. J. Menzelovi zde 

byl udělen Zlatý delfín za celoživotní dílo. Pražský studentský spolek POIS, vzniklý při 

centru portugalského jazyka v Praze, představil v rámci „Festivalu portugalských 

zahraničních lektorátů Institutu Camoes“ hru portugalského dramatika J. Mendese.  

Ve druhém pololetí 2007 se v Muzeu hudby uskutečnila výstava charakteristických 

hudebních nástrojů zemí EU, kde se ČR prezentovala replikou starých dud. Velvyslanectví      

ČR také zorganizovalo recitál sedmi velikánů české klasické hudby a představilo audiopořad 

Radia Vltava Procházka po Karlštejně, který byl v portugalském rádiu Antena 3 součástí 

„European Radio Art Online Festival“.  

Na festivalu mladých tvůrců ve městě Fundao byl prezentován film T. Vrány 

Vyhlídka, ve druhé polovině roku 2007 se též uskutečnila výstava mladých umělců 

Středoevropské kulturní platformy, na které byla ČR zastoupena díly D. Pitína a J. Nepraše. 

V říjnu účinkoval ve městě Almada balet pražského Národního divadla. Velmi významným 

faktem bylo v minulém roce zahájení jednání s Lisabonskou univerzitou o zřízení 

magisterského oboru slovanských studií, který bude zahrnovat české reálie a jazyk.  

RUMUNSKO 

Rumunsko představovalo pro Českou republiku jednoho z nejvýznamnějších partnerů 

v jihovýchodní Evropě, spojence v NATO a partnera v Evropské unii. Velmi dobrou úroveň 

bilaterálních vztahů dokládal nárůst počtu oficiálních návštěv na vládní i parlamentní úrovni. 



Česká republika aktivně pomáhala Rumunsku jako novému členu EU s předáváním 

zkušeností. Ke dni vstupu Rumunska do EU 1. 1. 2007 ČR plně otevřela rumunským 

občanům svůj pracovní trh.  

Ekonomické vztahy procházely i v roce 2007 velmi dynamickým rozvojem. 

Rumunsko je pro ČR svým ekonomickým potenciálem, velikostí trhu i tradicí vzájemných 

vazeb jedním z největších a nejzajímavějších partnerů.  

Návštěvy představitelů ČR: 

26. - 28. 3. 2007 – návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky s podnikatelskou misí; 

17. -19. 4. 2007 – návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR; 

8. - 11. 10. 2007 – návštěva delegace Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 

PČR. 

Návštěvy představitelů Rumunska: 

23. - 26. 5. 2007 – návštěva  delegace Výboru pro evropské záležitosti rumunského 

Parlamentu; 

24. - 25. 5. 2007 – návštěva prezidenta T. Basescu v rámci účasti na setkání prezidentů 

středoevropských států v Brně;  

14. - 15. 7. 2007 – návštěva patriarchy rumunské pravoslavné církve Teoctista;  

22. - 23. 10. 2007 – návštěva ministra zahraničních věcí A. Cioroianu.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

V ekonomické oblasti pokračoval i v roce 2007 vzestup vzájemné obchodní výměny, 

i když dynamika růstu se poněkud zpomalila. Rumunsku patřilo první místo mezi partnery ČR 

v oblasti jihovýchodní Evropy, a to jak v obratu (překročil 40 mld. Kč), tak i ve vývozu, 

přičemž kladné saldo bylo jedno z nejvyšších v bilaterální statistice ČR. V roce 2007 činilo 

přes 20 mld. Kč. 

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, díly a příslušenství motorových 

vozidel, železo a ocel a výrobky ze železa a oceli, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, 

výrobky zdravotnické a instalační, kovové výrobky, výrobky z pryže, kancelářské stroje 



a zařízení k automat. zpracování dat, výrobky z nekovových nerostů, léčiva a farmaceutické 

výrobky, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, mýdlo, prací mazací a leštící 

přípravky a vosky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: železo a ocel a výrobky z něj, díly a příslušenství  

motorových vozidel, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení všeobecně 

užívané v průmyslu, hliník a výrobky z hliníku, oděvy a doplňky, kaučuk a výrobky z něj, 

nábytek, obuv. 

Kulturní vztahy 

Velvyslanectví ČR uspořádalo v září 2007 „České dny v Jasy“ (Iaşi) a v říjnu „Czech 

Business Day“ v rámci mezinárodního technického veletrhu TIB v Bukurešti. Prezentovalo se 

také na mezinárodním potravinářském veletrhu INDAGRA. Široká mediální propagace České 

republiky proběhla v rámci oslavy říjnového státního svátku a při slavnostní prezentaci 

rumunského překladu knihy Dějiny zemí Koruny české.  

Při návštěvě rumunského ministra zahraničních věcí v Praze byla v říjnu 2007 

podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. 

Pokračovala účast českých a rumunských studentů na letních jazykových kurzech 

a na několikaměsíčních studijních pobytech. Lektoři rumunského jazyka působili na Karlově 

univerzitě a českého jazyka na Bukurešťské univerzitě.  

V roce 2007 pokračovaly programy určené krajanům. Do krajanských vesnic Svatá 

Helena, Gerník a Eibenthál byli opět vysláni tři čeští učitelé. Krajané se zúčastnili 

i jazykového kurzu v Dobrušce a metodického kurzu výuky českého jazyka.  

ŘECKO 

(Řecká republika) 

Vztahy mezi ČR a Řeckou republikou byly tradičně bezproblémové a úspěšně se 

rozvíjely ve všech oblastech společného zájmu, v rámci unijní spolupráce a euroatlantického 

spojenectví. Poměrně úspěšně probíhala během roku 2007 ekonomická spolupráce obou zemí. 

Mezi prioritní sektory pro její další rozvoj v Řecku nadále patřily dopravní infrastruktura 

(zejména železnice) a životní prostředí (zařízení a technologie pro odpadové hospodářství 



a výrobu obnovitelných zdrojů energie). Důležité místo v bilaterální ekonomické relaci 

zaujímal cestovní ruch, který představoval 90 % dosaženého obratu ve službách. Dařilo se 

rozvíjet kontakty v oblasti školství, vědy a kultury. 

Vzájemné ekonomické vztahy   

 
 2005 2006 2007 podíl na celkových ukazatelích 

roku 2007 (%) 

tis. Kč 9 804 361 12 596 485 12 689 960 
obrat 

index oproti min. roku 109,4 128,4 100,7 
0,2 

tis. Kč 7 103 889 9 270 992 9 315 187 
vývoz 

index oproti min. roku 107,4 130,5 100,4 
0,3 

tis. Kč 2 700 472 3 325 494 3 374 773 
dovoz 

index oproti min. roku 115,0 123,1 101,4 
0,1 

saldo tis. Kč 4 403 417 5 945 498 5 940 414 6,8 

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

V roce 2007 nastala ve vzájemném obchodu s Řeckem stagnace jak českého vývozu, 

tak i dovozu. U českého vývozu to bylo dáno jednorázovými faktory (v roce 2006 byl 

realizován prodej letounů ČSA řecké letecké společnosti Aegean Airlines) a dále poklesem 

vývozu motorových vozidel (o 11,1 %). Přesto bylo v roce 2007 v Řecku zaregistrováno 

o 5,8 % více nových vozů značky Škoda než v roce předcházejícím). V roce 2007 došlo 

ke značné diverzifikaci českého vývozu, neboť s výjimkou motorových vozidel k dopravě 

osob a letounů v ostatních komoditách byl vykázán nárůst o 18,3 %. Bilance vzájemného 

obchodu se i nadále vyznačovala vysokým přebytkem pro ČR (přes 5,9 mld. Kč), což v menší 

míře platilo i pro celkovou vzájemnou platební bilanci (cca 4,8 mld. Kč). 

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, dětské hračky, ostatní zařízení 

pro automatické zpracování dat, polyetylén, dřevo jehličnanů řezané nebo štípané, díly 

k turbínám, televizní přijímače, klimatizační zařízení, skleněné zboží pro domácnost 

a kanceláře, roury trubky a bezešvé profily, stejnosměrné motory a generátory a telefonní 

příslušenství.  

Hlavní dovozní komodity ČR: pomeranče, jiné čerstvé nebo sušené ovoce, lihoviny, 

tabák, trička, ořechy a bavlna. 



Kulturní vztahy 

Na základě Programu kulturní a školské spolupráce se v oblasti školství a kultury 

realizovaly pravidelná výměna účastníků letních jazykových kurzů a poměrně rozsáhlá 

výměna akademických pracovníků a studentů vysokých škol. Pokračoval výrazný zájem 

o vysokoškolské studium v ČR, a to především na českých lékařských fakultách. Byl 

zaznamenám zvýšený zájem o přímou spolupráci mezi školami rovněž na úrovni základního 

a středního školství.  

V roce 2007 byly v Řecku vydány překlady do novořeckého jazyka děl několika 

českých spisovatelů (B. Hrabal, I. Klíma, M. Kundera, K. Legátová). V průběhu roku 2007 

byla ze strany Velvyslanectví ČR v Athénách zorganizována řada kulturních akcí, především 

hudebních, filmových a literárních, a to i mimo hlavní město, které byly příznivě přijaty 

řeckou veřejností. K významné kulturní prezentaci ČR v Řecku přispělo hostování 

Filharmonie Bohuslava Martinů v rámci „Egejského festivalu“ a Symfonického orchestru 

Českého rozhlasu v Athénách. Předsedou hlavní mezinárodní odborné poroty na 48. ročníku 

„Mezinárodního filmového festivalu v Soluni“ (16.-25. 11. 2007) byl režisér J. Menzel. Jeho 

film Obsluhoval jsem anglického krále na festivalu získal čestnou cenu.  

SRBSKO 
(Republika Srbsko) 

Česká republika podporovala úsilí Republiky Srbsko o přiblížení se evropským  

a euroatlantickým strukturám, třebaže tyto ambice se křížily s řešením ožehavého problému 

konečného statusu jihosrbské provincie Kosovo, která je od roku 1999 pod správou OSN. 

V tomto duchu ČR přivítala parafování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, 

ke kterému došlo 7. 11. 2007, a je připravena zahájit její ratifikaci, jakmile bude tato dohoda 

podepsána. 

V rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU prosazovala ČR další růst 

politické role EU v Kosovu a odpovědnosti za jeho celkový rozvoj. ČR zároveň pracovala 

na prohloubení tradičních bilaterálních politických, kulturních a obchodních vazeb. Republika 

Srbsko patří k prioritním zemím zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2006 – 2010. 



Vzájemné ekonomické vztahy 

Bilance bilaterálních obchodních vztahů ČR a Srbska v roce 2007 je pozitivní. Podle 

oficiálních statistik Českého statistického úřadu činil český vývoz do Srbska 8,75 mld. Kč, 

dovoz ze Srbska 2,58 mld. Kč, obrat 11,33 mld. Kč a výsledná bilance hovoří o 6,16 mld. Kč 

ve prospěch ČR. Oficiální údaje Státního úřadu pro statistiku Srbska uvádějí ještě značně 

vyšší výsledky bilaterální obchodní výměny. V průběhu roku 2007 byla zahájena revize 

Dohody o ochraně a podpoře investic a Dohody o zamezení dvojímu zdanění. Byla zahájena 

příprava Dohody o bilaterální rozvojové spolupráci. 

Hlavní vývozní komodity ČR: letecká technika, motorová vozidla a náhradní 

součástky, akumulátory, pneumatiky, kordy pro pneumatiky, přístroje a nástroje mechanické, 

polyethylen, výrobky ze železa a oceli. 

Hlavní dovozní komodity ČR: železné a ocelové plechy a profily, hliníkové plechy, 

pneumatiky, měděné plechy, kakaové výrobky, metanol. 

R ozvojová spolupráce 

 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
tis. Kč) 

Zajištění kontinuity těžby na dolech 
Rembas a Soko 
 

Výstavba dolů 
Ostrava, s.r.o. 

2006-
2010 

     4 000    24 500 

Implementace českých zdravotnických 
prostředků v oblasti cévní chirurgie – 
Klinické centrum Bělehrad 

Výzkumný ústav 
pletařský, a.s., Brno 

2006-
2010 

     5 303    20580 

Ekologizace nakládání s ropnými a 
chemickými látkami a nebezpečnými 
odpady 

Azas Invest, s.r.o., 
Opava 

2006-
2010 

     6 779    29 400 

Plynofikace Banje Kovilača a Lešnice MSA, a.s. Dolní 
Benešov 

2006-
2009 

     3 500    14 700 

Signálně bezpečnostní zařízení železničních 
vleček Vreoci a tepelné elektrárny 
Obrenovac  

AŽD Praha, s.r.o. 2006-
2009 

     4 000    14 700 

Využití elektrárenských popílků do 
konstrukcí pozemních komunikací  

SG-Geotechnika, 
Praha  

2007         996        0 

Průmyslový 
rozvoj 

Teplofikace Loznice, Banje Koviljače a 
speciální nemocnice  

EKOL, aspo. s.r.o., 
Brno  

2007-
2008 

     1 950      3 950 

Podpora transformačního procesu ústavů a 
iniciace změn v systému péče o mentálně 
postižené  

Člověk v tísni, o.p.s. 2004-
2006 

        728    12 300 

Podpora sociálního začleňování dětí 
předškolního věku ze socio-kulturně 
znevýhodněného prostředí  

Člověk v tísni, o.p.s. 2006-
2007 

     1 840      2 699 

Sociální 
rozvoj 

Vybudování centra pomoci pro oběti 
domácího násilí  

ADRA, o.s. 2006-
2008 

     3 292      7 308 



Řešení prioritních sanačních projektů 
rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku 
a Černé Hoře  

Dekonta, a.s. 2005-
2007 

     7 465    19 397 

Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění 
vodního toku ve městě Valjevo 

VHS Brno, a.s. 2006-
2008 

     5 458    19 174 

Technická asistence: Vybudování 
efektivního systému dálkového vytápění 
směřujícího k odstranění energeticky 
náročných a ekologicky zcela 
nevyhovujících lokálních zdrojlů vytápění 
ve městě Valjevo  

VHS, Brno, a.s. 2006-
2008 

     7 077    18 062 

Přenos zkušeností s moderními 
environmentálními technologiemi při 
využívání obnovitelných zdrojů energie a 
zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
Šumadija a města Kragujevac 

Enviros, s.r.o. 2006-
2007 

     1 697      2 947 

Vypracování integrovaného systému 
odpadového hospodářství pro vybraná 
města a obce v provincii Vojvodina  

Dekonta, a.s. 2006-
2008 

     2 327      8 113 

Životní 
prostředí 

Budování přivaděče surové vody – 
páteřního potrubního řádu do 
rekonstruované úpravny vody PEČINA 
v západní části Srbska a Černé Hory, 
jighozápadně od hlavního města Bělehradu 

VHS Brno, a.s.  2005-
2007 

     1 500    24 140 

Malé lokální projekty při ZÚ 
Bela Crkva – zřízení a vybavení dětského 
hřiště  

Municipality Bela 
Crkva  

    2007         234            x 

Kruščica – výstavba šaten a sociálního 
zařízení místního stadionu  

Local Coomunity 
Kruscica  

    2007         252            x 

ZÚ Bělehrad 

Češko Selo – vnější rekonstrukce a omítnutí 
Muzea české menšiny  

Local community 
Czech village  

    2007         233            x 

 Pomoc bělehradské technické škole Viša tehnička škola, 
New Belgrade 

    2007         280            x 
 

Trojstranné projekty  
MZV Education for children with disabilities 

within a residential institution with a view 
to their subsequent integration into society 
(CIDA)   

Člověk v tísni, o.p.s.     2007         803            x 

Celkem        59 714            x 

Transformační spolupráce 
Název projektu Realizátor Čerpání v r. 2007 (v Kč) 

Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování* Agora Central Europe 739 000 
Transformační spolupráce s Balkan Community 
Initiatives Fund (BCIF) – fáze III 

Nadace VIA 1 844 000 

Využití zkušeností Jihomoravského kraje při 
transformaci a zvyšování kapacity veřejné 
správy v regionu Šumadija 

Jihomoravský kraj 415 000 

Celkem  2 998 000 

Vládní stipendia 

Vládní stipendia Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Celkem 

Počet stipendistů                25                  8                                 10                 43 

 

                                                 
* Projekt byl realizován v Srbsku a Bosně a Hercegovině. 



Kulturní vztahy 

Mezi řadu významných kulturních akcí uspořádaných v roce 2007 lze na první místo 

zařadit “České dny“ v Bělehradě (listopad), kterých se jako rozsáhlé propagační akce 

s ekonomickou, kulturní a politickou dimenzí zúčastnilo na 60 zástupců vládních i nevládních 

organizací a firem.  Dále se konala akce určená pro odbornou i laickou veřejnost, doplněná 

o řadu přednášek českých architektů či teoretiků architektury, „Dny české architektury“ 

v Bělehradě - výstava „BIG DEAL“ (únor). Baletní soubor Národního divadla vystoupil 

v rámci “Mezinárodního festivalu tance“ (duben), do kulturního programu se zařadily i akce 

v rámci tradiční spolupráce s  krajanskými spolky, jako např. „Dny české kultury“ (listopad) 

či na Zastupitelském úřadě ČR uspořádaný koncert vážné hudby (září). 

Kosovo 

Česká republika v otázce Kosova sdílí společné stanovisko se zeměmi EU, vyjádřené 

mj. v závěrech prosincové Evropské rady. V nich ER konstatovala, že vyjednávací proces 

mezi  Bělehradem a Prištinou, zprostředkovaný Trojkou, byl vyčerpán a status quo v Kosovu 

je neudržitelný. ČR zastává názor, že řešení statusu Kosova musí posílit regionální stabilitu  

a zajistit ochranu práv národnostních menšin a jejich kulturního a církevního odkazu. Proto se 

spolu s celou EU rovněž přihlásila k vedoucí roli při dalším řešení konečného statusu Kosova 

a vyjádřila připravenost EU vyslat do Kosova civilní misi v rámci Evropské bezpečnostní 

a obranné politiky. 

Humanitární pomoc   

Forma pomoci Realizátor Termín Objem pomoci (v Kč) 

Odminování HALO Trust Červenec 2007 1 438 387 

VATIKÁN  
(Svatý stolec) 

 

Česká republika se v roce 2007 zaměřila na přípravu legislativy, která by dořešila 

otevřené otázky vnitrostátních vztahů mezi státem a římskokatolickou církví, a tím by 

vytvořila podmínky pro završení jednání k uzavření smlouvy mezi Českou republikou 

a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. 



Kulturní vztahy 

Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci uspořádalo v červnu 2007 v atriu 

české papežské koleje Nepomucenum výstavu „Všecky krásy světa – Jaroslav Seifert“ 

v česko-italské verzi. Na tradiční římské vánoční výstavě betlémů v sále Bramante na Piazza 

del Popolo získal betlém z Třebíčského Muzea Vysočiny ocenění „Nejlepší zahraniční 

betlém“. 

ŠPANĚLSKO 
(Španělské království) 

Vztahy mezi Českou republikou a Španělskem se úspěšně rozvíjely na bilaterální 

i multilaterální úrovni; jejich ráz byl udáván především zapojením obou zemí do evropské 

integrace a euroatlantického spojenectví. Česko-španělské politické vztahy vycházely po 

našem vstupu do EU více z unijního než ryze bilaterálního rámce; prolínání bilaterální  

a unijní roviny mělo vliv na celkovou atmosféru vztahů. Významnou součást bilaterální 

agendy představovala spolupráce na multilaterálních fórech. Politický dialog se úspěšně 

rozvíjel především na parlamentní úrovni.  

Španělsko je významných obchodním a investičním partnerem České republiky; 

vzájemná obchodní výměna vykazuje již několik let rostoucí tendenci. 

Mezi Španělskem a Českou republikou dochází k intenzivní spolupráci v kulturní 

oblasti, což dokazuje velký počet konaných českých kulturních počinů ve Španělsku  

a naopak, a to především zásluhou Českého centra v Madridu a  španělského Cervantesova 

institutu v Praze. 

Návštěvy představitelů ČR: 

10. – 12. 5. 2007 – pracovní návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti 

A. Vondry; 

28. – 31. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR; 

17. – 20. 9. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro sociální politiku 

Poslanecké sněmovny PČR; 



29. – 30. 11. 2007 – pracovní návštěva  ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga 

na 15. ministerském zasedání OBSE v Madridu. 

Návštěvy představitelů Španělska: 

21. 5. 2007 – pracovní oběd ministrů zahraničních věcí M. Á. Moratinose  

a K. Schwarzenberga na okraji 15. zasedání  Ekonomického a enviromentálního fóra OBSE 

v Praze; 

5. 6. 2007 – přijetí delegace Petiční komise Kongresu poslanců Parlamentu Španělska; 

9. - 12. 9. 2007 – návštěva delegace Rozpočtového výboru Kongresu poslanců 

Španělska. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

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

tis. Kč 83 557 698 98 019 786 107 414 513 
obrat 

index oproti min. roku 114,0 117,3 109,6 
 

tis. Kč 47 633 021 57 737 671 62 547 956 
vývoz 

index oproti min. roku 125,3 121,2 108,3 
 

tis. Kč 35 924 677 40 282 115 44 866 637 
dovoz 

index oproti min. roku 101,8 112,1 111,4 
 

saldo tis. Kč 11 708 344 17 455 556 17 681 319  

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

Z hlediska podílu na celkovém zahraničně obchodním obratu České republiky 

zaujímalo Španělsko 14. místo a vzájemná obchodní výměna vykazovala trvalý nárůst, a to 

bez ohledu na vstup ČR do Evropské unie. Pro poslední roky byla charakteristická tendence 

rychlejšího růstu vývozu než dovozu. Tento trend umožnil zvrátit zápornou obchodní bilanci 

z 90. let a již čtvrtým rokem vykazovala ČR pozitivní bilanci vzájemné obchodní výměny. 

Hlavní vývozní komodity ČR: automobily a jejich součásti, včetně příslušenství, 

zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, televizní přijímače, záznamová, 

reprodukční a telekomunikační zařízení, motory a jejich součásti a klimatizační zařízení 

Hlavní dovozní komodity ČR: automobily a jejich součásti, včetně příslušenství, 

ovoce a zelenina, farmaceutické výrobky, klimatizační zařízení a hutnické výrobky. 



Kulturní vztahy 

Hlavním projektem v roce 2007 byl „Španělský podzim s českým filmem“. Na 

festivalu animované tvorby „Animadrid“ bylo uvedeno 130 českých animovaných filmů, akce 

byla doplněna výstavou filmových loutek A. Klimta. Tuto kolekci pak uvedly i filmotéky 

ve Valencii a Zaragoze a částečně v Seville. Se sedmi filmy se ČR zúčastnila festivalu 

v Seville „100% europeo“. Zvláštní pozornost byla věnována tvorbě J. Menzela a B. Pojara. 

Cenu za dokumentární film si odvezla H. Třeštíková. Mezinárodně úspěšné filmy i nová 

česká tvorba byly uvedeny na festivalu „MUCES“ v Segovii. Úspěšná byla i výstava 

„Československý filmový plakát 1960-1989“. Poslední akcí projektu byla projekce snímků 

studentů FAMU na festivalu „Týden experimentálního filmu“ v Madridu. Pokud jd 

o prezentaci ostatních uměleckých žánrů, festival „Současné scény“ v Madridu zahajovalo 

představení souboru Farma v jeskyni, představil se i soubor Krepsko. V rámci spolupráce 

s Nadací Juana Marche se v cyklu české komorní hudby uskutečnil koncert Janáčkova tria. 

ČR se zúčastnila společné evropské akce „Noc knih“.  

V roce 2007 došlo k rozšíření výuky českého jazyka na univerzitě v Granadě. Čeština 

se zde od září vyučovala také na katedře překladatelství a tlumočnictví filozofické fakulty, 

dosud se vyučovala pouze jako předmět v rámci katedry slovanských jazyků. 

TURECKO 
(Turecká republika) 

Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi se v roce 2007 úspěšně rozvíjely. Pokračující 

přístupové rozhovory EU-Turecko dále posílily a prohloubily spolupráci a dialog 

v politických a ekonomických oblastech. K rozvoji vztahů přispěla i listopadová oficiální 

návštěva premiéra Turecké republiky R. T. Erdoğana v ČR. Členství obou zemí v NATO dále 

přispělo k zintenzivnění vojenské spolupráce. Úspěšně se rozvíjely kontakty i v oblasti 

hospodářské spolupráce, vědy a kultury.  

Turecko patří mezi důležité obchodní partnery ČR v regionu jihovýchodní Evropy;  

i v roce 2007 došlo k významnému meziročnímu nárůstu obratu vzájemného obchodu. 

Turecko se řadí z hlediska podílu na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR na 21. místo 

mezi nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR. Významná je rovněž spolupráce v oblasti 

cestovního ruchu. 



Návštěvy představitelů ČR: 

• 29. 10. – 1. 11. 2007 – návštěva delegace Poslanecké sněmovny PČR, vedené 

místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR V. Filipem; 

Návštěvy představitelů Turecké republiky: 

• 23. - 24. 10. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro 

politické a ekonomické vztahy s EU a evropskými státy A. Aceta; 

• 14. - 16. 11. 2007 - oficiální návštěva předsedy vlády R. T. Erdoğana. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

 
 2005 2006 2007 

podíl na celkových 
ukazatelích roku 2007 

(%) 

tis. Kč 25 272 023 25 428 583 30 594 473 
Obrat 

Index oproti min. roku 103,6 100,6 120,3 
0,63 

tis. Kč 12 505 737 12 277 120 14 716 034 
Vývoz 

Index oproti min. roku 91,0 98,2 119,9 
0,6 

tis. Kč 12 766 286 13 151 463 15 878 439 
Dovoz 

Index oproti min. roku 120 103,0 120,7 
0,67 

Saldo tis. Kč - 260 549 -874 343 -1 162 405  

Zdroje:  1/ ČSÚ, únor 2008 (údaje o zahraničním obchodě)  

Turecko patřilo mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. Jeho podíl 

na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky v roce 2007 je řadil na 21. místo 

mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR. Ve vývozu zaujímalo Turecko 19. místo. 

Od zahájení přístupových rozhovorů s EU dne 3. 10. 2005 se toto teritorium stává pro ČR 

ještě perspektivnější a nabízí se řada nových možností zapojení do rozvojových programů. 

Dalšími perspektivními obory byly energetika, dopravní infrastruktura a životní prostředí. 

Hlavní vývozní komodity ČR: automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob, 

zařízení k automatickému zpracování dat, díly a příslušenství motorových vozidel, zařízení 

telekomunikační a příslušenství pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, vlna, ploché 

válcované výrobky, elektronky, rentgenky, diody a tranzistory a televizní přijímače. 



Hlavní dovozní komodity ČR: automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob, 

oděvy a prádlo, silniční motorová vozidla, motorová vozidla k dopravě zboží, textilní oděvní 

součásti, oděvy a prádlo, díly a příslušenství motorových vozidel, zařízení elektrická 

a mechanická pro domácnost a televizní přijímače.  

Kulturní vztahy 

K propagaci české kultury v Turecku přispěly vystoupení českého klavíristy 

L. Klánského, výstava fotografií „Czech Press Foto 2006“ a výstava obrazů české malířky 

T. Patrick (vlastním jménem A. Smejkalová) v prestižní ankarské galerii Alpman Sanat. 

V oblasti školství úspěšně pokračovala spolupráce mezi univerzitami v Turecku a ČR 

na základě výměnných studentských programů EU Erasmus a Sokrates, v jejichž rámci 

studovaly na českých vysokých školách desítky tureckých studentů.  

 


