
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. 

7. Vztahy ČR k zemím Asie a Pacifiku 

AFGHÁNISTÁN 

(Islámská republika Afghánistán) 

Česká republika má zájem na stabilitě a rozvoji Afghánistánu. ČR se angažuje 

v Afghánistánu aktivně jak na bilaterální úrovni, tak v rámci aktivit mezinárodního 

společenství. Afghánistán je významným příjemcem české zahraniční rozvojové pomoci  

a v rámci mezinárodních sil také místem působení většího počtu příslušníků Armády České 

republiky. 

Armáda ČR působila v Afghánistánu v rámci  ISAF (International Security Assistance 

Force) ve dvou lokalitách, ve Fajzabádu (provincie Badachšán) v severovýchodním 

Afghánistánu a na kábulském mezinárodním letišti (Kabul International Airport – KAIA).  

Česká republika v období od 1. 12. 2006 do 31. 3. 2007 plnila roli vedoucí země pro 

řízení provozu na KAIA. Dne 1. 4. 2007 byla zahájena činnost české polní nemocnice, která 

působí v rámci ISAF na kábulském letišti. Ve snaze konsolidovat dosavadní působení ČR 

v Afghánistánu a zvýšit celkové možnosti zapojení do rekonstrukce země bylo rozhodnuto 

vybudovat od roku 2008 vlastní PRT (Provinční rekonstrukční tým) v provincii Lógar. 

V dubnu 2007 zahájilo činnost Velvyslanectví ČR v Kábulu. 

Návštěvy představitelů ČR: 



• 1. 4. 2007 – pracovní návštěva předsedy vlády M. Topolánka (zahájení činnosti české 

polní nemocnice na kábulském letišti); 

• 15. – 16. 4. 2007 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga  

a ministryně obrany V. Parkanové.  

 

Návštěvy představitelů Afghánistánu: 

• 29. 4. - 5. 5. 2007 – soukromá návštěva ministra obchodu A. Arsala. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Hospodářské kontakty mají dlouholetou tradici. Zvýšený zájem afghánských činitelů  

i soukromých subjektů v minulých letech posílil příznivý trend obchodní výměny. Pokračující 

nestabilita v Afghánistánu ovšem zatím limituje úsilí českých subjektů o obnovení jejich 

obchodní a ekonomické přítomnosti v této zemi. Enormní nárůst vývozu z ČR v prosinci 2007 

způsobil dar dvanácti vrtulníků armádě Afghánistánu. 

Hlavní vývozní komodity ČR: letadla, kosmické lodě a jejich součásti části, vozidla 

motorová, traktory, kola aj. vozidla, přístroje na záznam a reprodukci zvuku a obrazu,  zbraně, 

střelivo, nábytek, výrobky ze železa. 

Hlavní dovozní komodity ČR: ořechy, suché plody, přístroje pro reprodukci zvuku, 

oděvy, koberce. 

Rozvojová spolupráce 

 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč) 

Studie „Výstavba nové železniční tratě 
z íránských hranic do Kábulu“ 

SUDOP 
Praha, a.s. 

2006-
2009 

3 387 9 200 Doprava 

Studie „Rozvoj MHD v Kábulu“ IKP 2006-
2008 

4 449 7 900 

Vzdělávání Obnova a podpora Střední zemědělské školy 
v Baghlanu v severním Afghánistánu 

Člověk 
v tísni, o.p.s. 

2006-
2007 

11 390 13 500 

Životní 
prostředí 

Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově 
fungování geologických institucí se zaměřením 
na využívání surovinových zdrojů 

Get, s.r.o. 2005-
2007 

2 870 9 804 

Celkem 22 096 40 404 
 
Vládní stipendia    
 Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium



Počet stipendistů 3 3 0 
 
 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Afghánistán 6 22 096 
 

Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 29. 1. 2007 poskytnutí humanitární pomoci 

Afghánistánu ve výši 4,2 mil. Kč. Tato částka byla poskytnuta jako finanční příspěvek 

prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu na realizaci projektů humanitární pomoci 

místnímu obyvatelstvu (tzv. Quick Impact Projects - QIP) ve spolupráci s kontingentem 

Armády ČR v Afghánistánu v místech jeho působení. Schválené finanční prostředky přispěly 

k realizaci konkrétních projektů malého rozsahu, na které afghánská strana nemá dostatek 

finančních prostředků (např. dokončení malých elektráren instalací turbín a generátorů, 

zajištění zdrojů pitné vody, pomoc při budování škol). Do realizace projektů byly v co nejširší 

míře zapojovány místní lidské zdroje.  

Dne 27. 6. 2007 bylo schváleno poskytnutí další finanční humanitární pomoci 

Afghánistánu ve výši 4,2 mil. Kč. Tato částka byla použita jako finanční příspěvek organizaci 

HALO Trust na realizaci projektu odminování.  

Poskytnutí další humanitární pomoci ministr zahraničních věcí schválil dne  

23. 7. 2007, a to ve výši 637.660 Kč, které byly použity jako dotace na projekt nevládní 

organizace Berkat, o.s. s názvem „Zdravé oči pro Afghánistán“. 

Dne 10. 10. 2007 schválil ministr zahraničních věcí ČR poskytnutí humanitární 

pomoci Afghánistánu ve výši 1,2 mil. Kč jako finanční příspěvek prostřednictvím 

Velvaslanectví ČR v Kábulu na realizaci projektů humanitární pomoci místnímu obyvatelstvu 

(tzv. Quick Impact Projects - QIP) ve spolupráci s kontingentem Armády ČR v Afghánistánu 

v místech jeho působení. 

AUSTRÁLIE 

(Australské společenství) 
 Austrálie představuje pro Českou republiku z politického, ekonomického i kulturního 

hlediska významného partnera v asijsko-tichomořské oblasti. Vzájemné vztahy byly i v roce 

2007 na dobré úrovni. V červenci 2007 australská strana zjednodušila vstup občanů ČR do 



Austrálie; po zavedení udělování víz elektronickou cestou v roce 2006 byly od 1. 7. 2007  

u krátkodobých turistických a obchodních víz zrušeny poplatky za podání těchto žádostí.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy s Austrálií jsou na dobré úrovni a obchodní 

výměna v posledních letech velmi dynamicky roste. V roce 2007 vzrostla o 37 %, a to 

především zásluhou českého exportu, který se zvýšil o 59 %. Český vývoz výrazně převažuje 

nad dovozem. 

Hlavní vývozní komodity jsou: strojírenské výrobky, výrobky elektrotechnického 

průmyslu, motorová vozidla, hračky, dřevo, papír, výrobky z plastů a sklářské výrobky. 

Hlavní dovozní komodity jsou: vlna, farmaceutické výrobky, elektronické součástky, 

oxid hlinitý a nápoje, především víno. 

Kulturní vztahy 

Podle aktuálních odhadů žije v Austrálii cca 27 tisíc českých krajanů. V každém státu 

a teritoriu Austrálie existuje český/česko-slovenský klub. Velvyslanectví ČR v Canbeře  

a Generální konzulát ČR v  Sydney se podílely na pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů 

českých umělců a obchodních seminářů.  Dne 28. 10. 2007 byla při příležitosti státního svátku 

ČR prezidentem republiky předána Medaile za zásluhy M. Kantorovi, honorárnímu 

generálnímu konzulovi ČR v Melbourne.  

BANGLADÉŠ 
(Bangladéšská lidová republika) 

Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Bangladéšem jsou v současnosti 

velice skromné. Důvodem pro nízkou intenzitu vztahů je dlouhodobě nestabilní politická, 

bezpečnostní a ekonomická situace v zemi. 



Rozvojová pomoc 

 Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijním programu. 

Bangladéši se vládní stipendia přímo nenabízejí, stipendium bylo uděleno prostřednictvím 

UNESCO. 

Humanitární pomoc 

V roce 2007 byla poskytnuta finanční humanitární pomoc Bangladéši ve výši  

1,5 mil. Kč. Tato částka byla použita jako finanční příspěvek Mezinárodní federaci Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) na poskytnutí pomoci v důsledku cyklonu Sidr. 

BHÚTÁN 
(Bhútánské království) 

Vztahy s Bhútánem jsou značně omezené, a to hlavně kvůli tradičně izolacionistické 

politice Bhútánu. ČR usiluje dlouhodobě o navázání diplomatických vztahů. 

Návštěvy představitelů ČR:  

• 8. – 10. 3. 2007 - pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí 

H. Bambasové.  

Rozvojová pomoc 

 Velvyslanectví ČR v Dillí realizovalo v roce 2007 v Bhútánu malý lokální projekt 

z oblasti sociálního rozvoje „Voices“ v hodnotě 500 tis. Kč. 

BRUNEJ 

(Sultanát Brunej) 

Vzájemné vztahy jsou bezproblémové, avšak málo intenzivní.  

Návštěvy představitelů ČR: 



• 20. - 22. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální 

politické otázky J. Bašty. 

ČÍNA 
(Čínská lidová republika) 

Vzájemné vztahy mezi ČR a ČLR jsou bez výraznějších problémů, vyvíjejí se v rámci 

možností, resp. limitů, které jsou dány rozdíly politických systémů a nesouměřitelností obou 

zemí co do velikosti a mezinárodního významu. Pozici ČR v této relaci posiluje její členství 

v EU, v příslušných aspektech vychází ze společné unijní pozice. ČR se během roku 2007 

podílela např. na utváření textů závěrečného prohlášení ze summitu EU-ČLR v Pekingu, na 

tvorbě mandátu Evropské komise pro jednání s ČLR o budoucí rámcové dohodě o spolupráci 

(PCA) a na tvorbě pozice EU k různým dílčím tématům vztahů s ČLR (např. lidskoprávní 

dialog, otázka Tibetu). V rámci jednotné pozice EU se převážně zapojovala do interakce 

s ČLR také na multilaterálních fórech v systému OSN, během jednání EU a ASEAN+3,  

u příležitosti výročního summitu ASEAN v Singapuru a euro-asijského dialogu ASEM. 

Hospodářská spolupráce je nadále těžištěm současných česko-čínských bilaterálních styků. 

Obchodní bilance se však i přes výraznou aktivitu na politické úrovni nadále vyvíjela - mj.  

i vlivem byrokratických překážek a dalších technických specifik teritoria - výrazně 

v neprospěch ČR. Na zásadní bilaterální návštěvy na vysoké úrovni z předchozích let 

navázaly v roce 2007 další důležité výměny resortních delegací i delegací jednotlivých měst 

nebo krajů a provincií.  

 

Návštěvy představitelů  ČR:  

• 14. - 20.1. 2007 – oficiální návštěva náčelníka generálního štábu Armády ČR 

P. Štefky; 

• 4 . - 10. 3. 2007 – návštěva hejtmana Karlovarského kraje J. Pavla; 

• 16. – 27. 4. 2007 – návštěva delegace hejtmanů České republiky pod vedením 

hejtmana Středočeského kraje P. Bendla v Pekingu a Šanghaji; 

• 8. - 12. 5. 2007 – návštěva ministra zemědělství  P. Gandaloviče;  

• 13. – 19. 5. 2007 – návštěva hejtmana Zlínského kraje L. Lukáše; 



• 21. – 27. 5. 2007 – návštěva velitele Společných ozbrojených sil Armády ČR 

generálmajora J. Sedláka;  

• 24. – 29. 5. 2007 – návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana; 

• 6. – 9. 6. 2007 – návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu L. Vaňka; 

• 18. – 24. 6. 2007 – návštěva místopředsedy Senátu PČR J. Lišky a delegace Výboru 

pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ; 

• 18. - 20. 7. 2007 – pracovní návštěva prvního náměstka ministra zahraničních věcí  

T. Pojara; 

• 17. – 23. 9. 2007 – návštěva člena Poslanecké sněmovny PČR a předsedy ČSSD  

J. Paroubka; 

• 23. – 30. 9. 2007 – návštěva poslance Evropského parlamentu O. Vlasáka a náměstka 

ministra financí J. Volfa; 

• 19. – 25. 10. 2007 – návštěva náměstka ministra kultury F. Mikeše;  

• 21. - 30. 10. 2007 – návštěva delegace Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská 

práva a petice Senátu PČR, vedené jeho předsedou  K. Bartákem;  

• 15. - 19. 11. 2007 – návštěva člena Poslanecké sněmovny PČR O. Plašila. 

 



Návštěvy představitelů  ČLR: 

• 12. - 15. 5. 2007  -  návštěva náměstka Státní komise pro rozvoj a reformu Zhu Zhixin; 

• 15. - 22. 5. 2007 - návštěva náměstka ministra pro vědu a technologie Wu Zhongze;  

• 3. - 6. 6. 2007 - návštěva místopředsedy Čínského lidového politického poradního 

shromáždění Li Guixian; 

• 16. – 19. 6. 2007 -  návštěva místopředsedy Výboru čínských krajanů v zahraničí 

Všečínského shromáždění lidových zástupců Lu Ruihua; 

• 4. - 7. 8. 2007 - návštěva náměstka vedoucího Kanceláře pro tchajwanské záležitosti 

při Státní radě Zheng Lizhong. 

Vzájemné ekonomické vztahy 
    2005 2006 2007 podíl na celkových 

ukazatelích roku 2007 
(%) 

tis. Kč 101 256 923 137 168 483 198 696 915 obrat 
index oproti min. 
roku 

102,6 135,5 144,9 
4,1 

tis. Kč 7 154 440 8 991 734 13 988 190 vývoz 
index oproti min. 
roku 

102,4 125,7 155,6 
0,6 

tis. Kč 94 102 484 128 176 748 184 708 725 dovoz 
index oproti min. 
roku 

102,6 136,2 144,1 
7,8 

saldo tis. Kč -86 948 044 -119 185 014 -170 720 535 
Zdroje:  ČSÚ, březen 2008   (údaje o zahraničním obchodě). 
 

Čína zaujímá 7. místo v pořadí nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. 

V zahraničním obchodě s ČLR se v roce 2007 podařilo dosáhnout rychlejšího růstu vývozu 

z ČR než dovozu do ČR. Vývoz vzrostl o úctyhodných 55,6 % na 13,988 mld. Kč a dovoz 

dosáhl 184,709 mld. Kč (tedy růst o 44,1 %). I přes tento pozitivní trend došlo k výraznému 

nárůstu pasivního salda obchodní bilance o 43,2 % na 170,721 mld. Kč (rychlejší růst oproti 

roku 2006). Nadále přetrvává zájem českých firem o informace o čínském trhu a ve zvýšené 

míře i o investičním prostředí ČLR. Výrazným způsobem se zde prosadily firmy jako Škoda 

Auto (licenční výroba modelu Škoda Octavia v Šanghaji), TOS Varnsdorf, TEDOM, 

Vítkovice Steel, LINET a řada dalších. 

Hlavní vývozní komodity ČR: díly ke kancelářským strojům a k zařízením pro 

automatické zpracování dat, kovoobráběcí stroje, hřídele, převodové kliky, tělesa ložisková, 



spojky, textilní a kožedělné stroje, elektrické přístroje, obvody a odpory,  osobní automobily  

a náhradní díly, sklo, zařízení k ohřevu a chlazení, motory pístové s vnitřním spalováním.  

Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení k automatickému zpracování dat a jejich 

komponenty, telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku 

a obrazu, periferní jednotky; hudební nástroje, monitory a projektory, televizní přijímače, 

dětské kočárky, hračky a sportovní potřeby, kancelářské stroje, elektrické stroje a přístroje, 

obuv.  

Vzájemné obchodně-ekonomické vztahy se rozvíjejí dynamickým způsobem. V roce 

2007 proběhla v ČLR celá řada návštěv s obchodně-ekonomickým aspektem na centrální,  

resortní  a regionální úrovni. Na konci srpna se uskutečnilo již 7. zasedání Smíšeného 

ekonomického výboru v Praze. Hlavním tématem byly investiční aktivity českých a čínských 

firem na území obou států, které se v posledních letech zvýraznily – mezi největší investiční 

úspěchy českých firem v ČLR patří zahájení projektu Home Credit skupiny PPF Group, 

investice do nemovitostí v Pekingu ze strany ECM Group či úspěšné fungování společného 

strojírenského podniku TOS Kunming. Na čínské straně je největším projektem investice 

firmy Changhong do výroby TV přijímačů v Nymburku, dále lze zmínit investice firem 

Shangai Maling (zpracování masa), CITIC Marmes (montáž jízdních kol) a další. 

Kulturní vztahy  

V listopadu 2007 se uskutečnil svým rozsahem a tematickou šíří v česko-čínských 

stycích nebývalý projekt „Česká republika - křižovatka Evropy“. Projekt byl součástí 

celoročního cyklu propagačních aktivit na podporu české ekonomické a obchodní spolupráce 

s ČLR, přičemž se podařilo tuto prezentaci skloubit i s dalším projektem „Mediální 

prezentace ČR v ČLR“. Přehlídka české kultury, umění, filmu, designu (výstava moderního 

designu), módy (módní show H. Fejkové, prezentace bižuterie z produkce firmy Jablonex), 

ilustrací dětských knih, moderního skla a dalších artefaktů a uměleckých výsledků českých 

tvůrců byla velmi úspěšným doplněním propagace českých firemních značek a turistických 

služeb reprezentovaných v Pekingu agenturou CzechTourism. Hlavní událostí sezóny se pro 

milovníky klasické hudby v Šanghaji staly dva koncerty České filharmonie v listopadu 2007. 

V říjnu se v Pekingu uskutečnil „Týden českého filmu“ a v galerii Jintai Art Museum byla 

prezentována výstava kresleného humoru V. Jiránka. 



Hongkong 

Česká republika rozvíjí své vztahy s Hongkongem jakožto Zvláštní administrativní 

oblastí ČLR s důrazem na rozšiřování vzájemné spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti, 

prohlubování akademických kontaktů a rozvoj kulturních styků. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 22. – 24. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty; 

• 26. – 28. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra dopravy I. Vykydala; 

• 28. – 30. 10. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, 

kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, vedené jeho předsedou K. Bartákem. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Hongkong je jednou z mála asijských ekonomik, kde má ČR za posledních  několik let 

(od 1999) aktivní obchodní bilanci. Převážná část položek obchodní výměny jsou reexporty 

směrem do oblasti jižní ČLR, či naopak z jižní ČLR do ČR. V roce 2007 pokračovala 

korespondenčně jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. 

Hlavní vývozní komodity ČR: skleněné komponenty, elektronické součástky, 

elektrické stroje a přístroje,  průmyslové stroje a komponenty, videohry. 

Hlavní dovozní komodity ČR: elektronika, počítačové periferie, textil, obuv, 

integrované obvody, hračky, nenahraná elektronická média a další spotřební zboží. 

Kulturní vztahy 

 Součástí přehlídky 31. ročníku „Hong Kong International Film Festival“ byl v dubnu 

snímek režiséra J. Švankmajera Šílení, který byl uveden v rámci sekce „Třída mistrů“. Snímek 

režiséra B. Slámy Divoké včely byl v říjnu a listopadu promítán v kinosálech a posluchárnách 

hongkongských univerzit v rámci 14. ročníku „EU Film Festival“. V listopadu navštívila 

Hongkong delegace Národní galerie v Praze, vedená generálním ředitelem M. Knížákem, 

která jednala s vedoucími představiteli hlavních kulturních institucí Hongkongu (Hong Kong 

Museum of Art, Leisure and Cultural Services Department) o možnostech spolupráce při 

výměnách výstav či zapůjčení exponátů ze sbírek. V prosinci v Hongkongu vystoupil  



s vánočními koncerty chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri, který představil koledy a tradiční 

vánoční písně evropských zemí, evropskou klasickou hudbu a české lidové písně a folklor. 

Tchaj-wan 

V rámci „politiky jedné Číny“ udržuje ČR diplomatické styky s Čínskou lidovou 

republikou a ve vztahu k Tchaj-wanu se soustřeďuje na rozvoj dvoustranné expertní 

spolupráce v ekonomicko-obchodní, kulturní, vědecké, školské a turistické oblasti. ČR je zde 

zastoupena Ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-pcheji. 

 

Vzájemné ekonomické vztahy 
 
    2005 2006 2007 podíl na celkových 

ukazatelích roku 2007 

(%) 

tis. Kč 19 846 381 26 835 323 26 664 154 obrat 

index oproti min. roku 110,3 135,2 99,4 

0,6 

tis. Kč 1 227 541 1 261 588 1 490 302 vývoz 

index oproti min. roku 127,8 102,8 118,1 

0,1 

tis. Kč 18 618 840 25 573 735 25 173 852 dovoz 

index oproti min. roku 109,3 137,4 98,4 

1,1 

saldo tis. Kč -17 391 299 -24 312 147 -23 683 550  

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

Charakter obchodních vztahů s Tchaj-wanem v roce 2007 nikterak nevybočil 

z dlouhodobého trendu: došlo k dalšímu prohloubení deficitu obchodní bilance o 12 %. 

Pokračoval příliv tchajwanských investic do ČR, koncem roku byla zahájena výstavba již 

druhého závodu na výrobu počítačů.  

V březnu 2007 bylo oznámeno, že mezi ČR a Tchaj-wanem bylo dosaženo dohody  

o vzájemném uznávání  ekologických značek a o pomoci tchajwanské strany českým 

orgánům při zpracování dokumentů potřebných pro vydávání ekologických značek výrobcům. 

Dohoda, podepsaná koncem roku 2006, též zmocňuje Tchaj-wan k posuzování žádostí  

o ekologické značky předkládané tchajwanskými firmami, které chtějí vyvážet zboží nebo 

služby do ČR. V říjnu 2007 byla v Tchaj-pcheji mezi úřady pro civilní letectví ČR a Tchaj-

wanu podepsána dohoda o výměně leteckých přepravních práv, která by měla umožnit 



zavedení přímého leteckého spojení Prahy s Tchaj-pchejí prostřednictvím společnosti China 

Airlines. 

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a dopravní prostředky a tržní výrobky tříděné 

hlavně podle materiálu, v dovozu dominovaly rovněž  stroje a dopravní prostředky a dále 

průmyslové spotřební zboží. 

Kulturní vztahy 

Česká kultura byla od listopadu 2007 do začátku roku 2008 na Tchaj-wanu úspěšně 

prezentována Výstavou tradičních českých loutek ve spolupráci Ministerstva kultury ČR  

a Rady pro kulturní záležitosti (Council of Cultural Affairs) Tchaj-wanu. 

FILIPÍNY 

(Filipínská republika) 

V roce 2007 pokračoval úspěšný rozvoj česko-filipínských vztahů. ČR na Filipínách 

zahájila realizaci dalšího rozvojového projektu a v Praze proběhly pravidelné meziministerské 

konzultace na úrovni náměstků ministra zahraničních věcí. Utužování vzájemných vztahů 

napomáhají rovněž dvě významná historická pouta. Od 16. století je na Filipínách uctíváno 

Pražské jezulátko a nejlepším přítelem filipínského národního hrdiny J. Rizala byl litoměřický 

občan F. Blumentritt. V této souvislosti lze za významný příspěvek k budování česko-

filipínských vztahů považovat rovněž návštěvu delegace vedení Řádu rytířů J. Rizala 

v Litoměřicích.  

Návštěvy představitelů Filipínské republiky: 

• 30. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí E. Basilio.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Český vývoz na Filipíny za posledních pět let stabilně stoupá, naopak dovoz 

filipínského zboží do ČR klesá, nicméně obchodní bilance zůstává nadále pasivní. Filipínský 

export je  reprezentován dovozem levných elektronických komponentů a paměťových 

jednotek do ČR. Tato situace je výsledkem působení zahraničních investorů v ČR, kteří  



v rámci investičních pobídek přenesli své výrobní kapacity do ČR a využívají dvojí 

komparativní výhodu – levné filipínské komponenty a relativně levnou českou pracovní sílu 

pro výrobu hotových elektronických výrobků.  

Hlavní vývozní komodity ČR: integrované elektronické obvody a jiné součástky, 

elektrické kondenzátory, výrobky z plastů, vodní turbíny, vodní kola a regulátory. 

Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení pro automatické zpracování dat, elektronické 

komponenty, optická vlákna, kabely, čočky, hranoly, kaučuk, textilní výrobky. 

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byly na Filipínách realizovány dva projekty v celkové hodnotě 

8,1 mil. Kč. Jednalo se o projekt v sektoru průmyslového rozvoje „Pomoc při opatřeních 

zajišťujících dodávku pitné vody pro Manilu“ za 6,3 mil. Kč a o projekt „Zlepšení 

odpadového hospodářství v Naga City“ v sektoru životního prostředí za 1,8 mil. Kč. Celkový 

rozpočet na tyto projekty na léta 2006 – 2010 činí 48 mil. Kč.  

Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti, tři v bakalářském a jeden 

v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena 

dvě stipendia. 

Kulturní vztahy 

V březnu darovalo velvyslanectví ČR na Filipínách vysvěcenou repliku Pražského 

jezulátka kardinálovi Filipín G. Rosalesovi. V říjnu byla v Litoměřicích založena první 

pobočka Řádu rytířů J. Rizala na území ČR.  

INDIE 
(Indická republika) 

Vzájemné vztahy navazují na tradici dlouhodobého a bezproblémového přátelství 

mezi oběma národy, o  jejichž rozvoj v průběhu novodobých dějin usilovaly takové osobnosti 

jako D. Néhrú, I. Gándhí, V. Havel aj. Současné česko-indické vztahy vykazují vzestupnou 

tendenci a vyznačují se vysokou úrovní vzájemných kontaktů s převahou návštěv z ČR.  



U příležitosti oslav 60. výročí navázání diplomatických styků se v roce 2007 uskutečnily 

pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberga a předsedy Senátu PČR 

P. Sobotky, které výrazným způsobem posílily dynamiku vzájemných vztahů a připravily 

podmínky pro jejich rozvoj, a to zejména v oblasti obchodní a ekonomické. 

V roce 2007 probíhala pokračující, resp. přípravná jednání v oblasti smluvní základny 

týkající se smlouvy o sociálním zabezpečení, dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic, 

dohody o spolupráci v obranném průmyslu a programu spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy 

a kultury. Dále byla koncem roku 2007 iniciována vzájemná spolupráce diplomatických 

akademií.  

Návštěvy představitelů ČR:  

• 11. - 15. 3. 2007 -  pracovní návštěva náměstkyně ministra zahraničních věcí 

H. Bambasové;  

• 18. - 21. 11. 2007 - oficiální návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga; 

• 2. - 6. 12. 2007 - pracovní návštěva předsedy Senátu PČR P. Sobotky. 

 

Vzájemné ekonomické vztahy 

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

obrat v tis. Kč 12 058 595 
 

14 987 187 
 

19 384 811 1,0 

 index oproti 
min. roku 

123,2 124,2 129,3  

vývoz v tis. Kč 6 286 305 
 

8 982 571 
 

11 195 756 1,0 

 index oproti 
min. roku 

122,4 142,8 124,6  

dovoz v tis. Kč 5 772 290 
 

6 004 616 
 

8 189 055 1,0 

 index oproti 
min. roku 

124,0 104,0 136,3  

saldo v tis. Kč 514 015 
 

2 977 955 
 

3 006 701 1,0 

Zdroj: ČSÚ, březen 2008 
 

Těžiště vzájemných vztahů je v oblasti dynamicky se rozvíjející obchodní  

a ekonomické spolupráce. Indie byla v roce 2007 podle obratu zahraničního obchodu  

29. největším obchodním partnerem České republiky. Vzájemný obchod se velmi přiblížil 

očekávané magické hranici jedné miliardy USD a bilance je již několikátým rokem aktivní. 

V roce 2007 však neočekávaně rychle rostl indický dovoz do ČR (o 36,3 %). Velký podíl na 



tom má především dovoz  bezešvých ocelových trubek, který se na celkovém indickém 

dovozu podílel 12,99 % a oproti předchozím letům skokově narostl. V roce 2007 byla 

navázána další partnerství indických a českých podniků. 

Hlavní vývozní komodity ČR: karoserie a další součásti osobních vozidel, motory  

a převodovky pro osobní vozidla, nákladní vozidla, textilní stroje, obráběcí stroje, 

heterocyklické sloučeniny, elektrické motory a generátory. 

Hlavní dovozní komodity ČR: bezešvé ocelové trubky, válcované profily, části 

elektromotorů, transformátory, léčiva, bavlněná příze a trička, obuv, nenahraná média pro 

záznam zvuku, elektrické kabely. 

Rozvojová spolupráce 

 Česká republika poskytla Indii v akademickém roce 2007/2008 jedno stipendium. 

Celkem koncem roku 2007 v ČR studovalo osm studentů, dva v bakalářském, dva 

v magisterském a čtyři doktorandském studijním programu.  

Kulturní vztahy 

Výstava „Czech Art Nouveau“ byla instalována v lednu 2007 v prostorách butiku 

Tarini. Sortiment indických stylových textilií a uměleckých předmětů prodejny a exponáty 

výstavy manifestovaly ideu Muchova úsilí o harmonickou syntézu umění pro každodenní 

život. 

Na filmovém festivalu „Little Europe“, který je organizován Fakultou slavistiky 

Dillíské univerzity, studenti shlédli český film Babí léto. Česká republika byla zastoupena 

filmem Tři oříšky pro Popelku na „Mezinárodním festivalu filmů pro děti“, který se konal  

v Kalkatě. Film Hanele byl součástí přehlídky „12. Filmového festivalu Evropské uni“, který 

se konal v období od dubna do května 2007 v Dillí, Pune, Kozhikode a Kalkatě. V listopadu 

2007 byla prezentována „Retrospektiva filmového díla K. Kachyni“ v programu 

„International Forum of New Cinema“ Kalkatského filmového festivalu. Promítnuto bylo osm 

filmů (Smrt mouchy, Setkání v červenci, Malá mořská víla, Král Šumavy, Kráva, Směšný pán, 

Už zase skáču přes kaluže, Hanele). 



Výstava „Současná česká divadelní architektura“ byla součástí přehlídky European 

Cultural Weeks. Rozmanité kulturní akce byly pořádány převážně v Dillí v termínu od 

listopadu do prosince 2007. 

V dětské výtvarné soutěži „Lidice 2007“ byly oceněny výtvarné práce 22 indických 

dětí. V Šankarově mezinárodní výtvarné soutěži  2006 medaile obdrželo 26 českých výherců. 

INDONÉSIE 

(Indonéská republika) 

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Indonésií jsou velmi dobré a dlouhodobě 

bezproblémové. Jejich základem je především tradice hospodářské spolupráce. Byly rovněž 

vytvořeny podmínky pro úspěšný rozvoj spolupráce v oblasti obrany. O intenzitě vzájemných 

vztahů svědčí poměrně vysoká frekvence bilaterálních návštěv. ČR je v Indonésii aktivní 

rovněž v rámci humanitární a rozvojové spolupráce.  

Návštěvy představitelů ČR:  

21. - 26. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální 

politické otázky J. Bašty; 

• 11. - 14. 11. 2007 - pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana. 

Návštěvy představitelů Indonésie: 

• 24. 9. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí E. Hariyadhiho; 

• 4. - 7. 11. 2007 - pracovní návštěva delegace Komise I (pro zahraniční styky, obranu, 

komunikaci a informatiku) indonéského parlamentu, vedená jejím předsedou  

T. Sambuagou.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Náš obchod s Indonésií má mnohaletou tradici a v poslední době se úspěšně rozvíjí.  

V listopadu 2007 se uskutečnila pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu M. Římana do 

Indonésie. Dne 12.11.2007 byla ministrem M. Římanem a ministrem zahraničních věcí 



Indonésie H. Wirayudou podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České 

republiky a vládou Indonéské republiky. Tato dohoda dává vzájemné ekonomické spolupráci 

moderní právní rámec. 

Hlavní vývozní komodity ČR: sloučeniny dusíku, telekomunikační zařízení, kotle, 

kohouty, ventily a armatury pro potrubí, textilní a kožedělné stroje a jejich díly, čerpadla  

a kompresory. 

Hlavní dovozní komodity ČR: přírodní kaučuk, zařízení k automatickému zpracování 

dat, telekomunikační zařízení, přístroje k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku, obuv. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské 

spolupráci, Jakarta, 12. 11. 2007. 

Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 byly v Indonésii realizovány čtyři projekty v celkové hodnotě  

6,8 mil. Kč. Jednalo se o projekt v sektoru zemědělství „Vybudování konzultačního  

a poradenského centra pro oblast zemědělského a environmentálního inženýrství na univerzitě 

UNITA v Tarutungu“ za 1,2 mil. Kč a o tři projekty v sektoru dopravy „Řešení dopravní 

obsluhy v Yogyakartě: Vypracování komplexní studie řešení dopravní situace a zlepšení 

dopravní obslužnosti regionu Yogyakarta“ za 2 mil. Kč, „Zpracování studie rozšíření 

přistávací dráhy letiště Adisucipto v Yogyakartě“ za 3 mil. Kč a „Strategická studie možností 

rozvoje letecké dopravy na Jávě se zvláštním zřetelem na provincii Yogyakarta“ za 600 tis. 

Kč. Celkový rozpočet na tyto projekty na léta 2005 – 2008 činí 18 mil. Kč. 

 Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti v magisterském studijním 

programu. Na akademický rok 2007/2008 byla přidělena dvě stipendia. Na základě 

memoranda o porozumění mezi ČVUT Praha a Technologickým institutem v Bandungu 

studovalo v roce 2007 na Technologickém institutu šest českých studentů a v Praze dva 

indonéští studenti. 



Kulturní vztahy 

V indonéském hlavním městě Jakartě a v centru javánské kultury Yogyakartě proběhla 

v listopadu výstava české výtvarnice O. Pětivoké. 

JAPONSKO 

Pro Českou republiku je Japonsko jedním z nejvýznamnějších partnerů na asijském 

kontinentu jak v ekonomické, tak v politické oblasti. Ve vzájemných vztazích mají tradičně 

významné postavení silné kulturní vazby vzhledem k oblibě jak české kultury v Japonsku, tak 

tradičních forem japonského umění v ČR. Prohlubuje se oboustranná snaha zvýšit spolupráci 

v oblastech vědy, techniky, výzkumu a vývoje. Příliv japonských investic do ČR pokračoval  

i v roce 2007.  

Návštěvy představitelů ČR: 
13. – 16. 2. 2007  – oficiální návštěva prezidenta republiky V. Klause; 

10. – 19. 3. 2007  – pracovní návštěva delegace Výboru pro územní rozvoj, 

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR; 

 22. – 24. 4. 2007  –  pracovní návštěva náměstka ministra dopravy I. Vykydala; 

 21. – 25. 5. 2007  – pracovní návštěva náměstka ministryně školství, mládeže  

a tělovýchovy P. Komárka. 

Návštěvy představitelů Japonska: 

19. – 20. 8. 2007 –  pracovní návštěva delegace Kontrolního a administrativního 

výboru Dolní komory Parlamentu;  

22. – 23. 8. 2007 – pracovní návštěva delegace Rozpočtového výboru Dolní komory 

Parlamentu. 

 



Vzájemné ekonomické vztahy 

 

Japonsko patří v současné době mezi nejvýznamnější ekonomické partnery České 

republiky. Bilaterální hospodářské vztahy jsou patrně nejlepší za celé poválečné období. 

V roce 2007 pokračoval příliv japonských investic do ČR, i když s patrnou tendencí ke 

zpomalování (bylo oznámeno osm projektů). Kumulovaná hodnota investic činí cca 60 mld. 

Kč a zaměstnává v ČR cca 43 tisíc pracovníků. Japonsko se tak udrželo na jednom z předních 

míst v přílivu investic do ČR; v počtu projektů na třetím místě za SRN a USA, ve výši 

investic na druhém místě za SRN a v počtu plánovaných pracovních míst na třetím místě za 

SRN a USA.  

Obchodní bilance za rok 2007 skončila záporným saldem ve výši cca 67 mld. Kč, což 

představuje nárůst o 24 % oproti předchozímu roku.  

Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, silniční 

vozidla, stroje a zařízení k výrobě energie.  

Hlavní dovozní komodity ČR: zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci 

zvuku, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, silniční vozidla. 

    2005 2006 2007 podíl na celkových 

ukazatelích roku 2007 

(%) 

tis. Kč 66 055 831 72 411 627 85 903 740 Obrat 

index oproti min. 

roku 101,6 109,6 118,6 

1,7 

tis. Kč 7 876 820 9 201 000 10 137 000 Vývoz 

index oproti min. 

roku 136,0 116,8 110,2 

0,4 

tis. Kč 58 179 012 63 744 000 77 090 000 Dovoz 

index oproti min. 

roku 

105,9 108,6 120,9 

3,2 

Saldo tis. Kč -50 302 192 -54 543 000 -66 954 000  



Kulturní vztahy 

Česká kultura se v Japonsku tradičně prezentuje na vysoké umělecké úrovni a za 

velikého zájmu publika. Vysoké oblibě se těší především česká klasická hudba. Významná 

byla zvláště vystoupení Státní opery Praha v říjnu 2007 a koncertní turné České filharmonie 

v listopadu 2007. V propagaci české kultury hraje klíčovou úlohu České centrum, které bylo 

otevřeno v areálu velvyslanectví v Tokiu. Za první rok své existence uskutečnilo přes  

40 kulturních akcí zahrnujících mj. výstavy, prezentace, workshopy, přednášky, projekce, 

koncerty, salon kulturní výměny a česko-japonský filmový festival.  

Mezi Japonskem a Českou republikou se uskutečnila výměna čtyř vysokoškolských 

studentů na dvouletá stipendia. Pět japonských studentů se zúčastnilo Letní školy slovanských 

studií. Další stipendia byla poskytnuta českým studentům zejména technických oborů  

a japanologie. 

KAMBODŽA 

(Kambodžské království) 

 Současné bilaterální vztahy s Kambodžou se postupně rozvíjejí. Nový impuls dostaly 

česko-kambodžské vztahy v roce 2004 s nástupem krále Norodoma Sihamoniho, který 

studoval v Praze, na trůn. Vztahy se rozvíjejí zejména v oblasti humanitární a rozvojové 

pomoci, kulturní oblasti a cestovního ruchu.  

Návštěvy představitelů ČR:  

• 30. 9. - 3. 10. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra financí E. Janoty.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Kambodža patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země a také úroveň obchodní výměny 

mezi ČR a Kambodžou dosahuje velmi malých objemů. Mezi obchodními partnery ČR 

obsadila Kambodža 115. místo (celkový obrat vzájemného obchodu), resp. 90. místo (dovoz 

ČR) a 177. místo (vývoz ČR). 



V legislativní oblasti byl pokračovala finální jednání Dohody o restrukturalizaci  

a splacení dluhu Kambodžského království vůči České republice a byla dokončena jednání  

o Dohodě o podpoře a ochraně investic. 

Hlavní vývozní komodity ČR: antény, pneumatiky pro jízdní kola, pračky, žehlící 

stroje. 

Hlavní dovozní komodity ČR: textilní výrobky, obuv, jízdní kola. 

Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 proběhla v Kambodži realizace jednoho projektu v sektoru životního 

prostředí „Rozšíření infrastruktury pro udržitelný rozvoj turistiky za kulturními památkami 

Angkoru“ v hodnotě 1,5 mil. Kč. Celkový rozpočet projektu v letech 2006 – 2007 činil  

2,9 mil. Kč. 

 Velvyslanectví ČR v Bangkoku realizovalo v roce 2007 v Kambodži malý lokální 

projekt z oblasti vzdělávání „Stavba základní školy krále Sihamoniho ve vesnici Wat 

Kirisraasong“ v hodnotě 1 mil. Kč. 

 Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem čtyři studenti, dva v bakalářském a dva 

v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena dvě 

stipendia. 

Kulturní vztahy 

 V dubnu proběhla v Kambodži návštěva českého fotbalového klubu Amfora, který se 

utkal s týmem bývalých olympijských reprezentantů Kambodže. Návštěva se uskutečnila na 

základě osobního pozvání kambodžského krále Norodoma Sihamoniho v návaznosti na jeho 

návštěvu v ČR na podzim 2006. V rámci následného kulturního vystoupení pro představitele 

vlády, bývalé studenty v Československu a další zájemce v divadle Chaktomuk v Phnom 

Penhu byla prezentována výstava fotografií zachycující historii česko-kambodžských vztahů  

a návštěvu kambodžského krále v ČR.  

V rámci Filmového festivalu EU v Phnom Penhu byl promítnut úspěšný český film 

Musíme si pomáhat. 



KAZACHSTÁN 

(Republika Kazachstán) 

Těžištěm česko-kazašských vztahů byla spolupráce v obchodní a ekonomické oblasti. 

O jistém oživení bilaterální relace v politické oblasti lze hovořit v návaznosti na realizované 

výměny návštěv. Stále zbývá vyřešit problém kazašského dluhu vůči České republice. V říjnu 

2007 ukončilo Velvyslanectví ČR svou činnost v Almaty a přesunulo se do hlavního města 

Astany. V Almaty byla zřízena Pobočka Velvyslanectví ČR.  

Návštěvy představitelů ČR: 

• 25. – 28. 3. 2007 – návštěva předsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR 

J. Vidíma; 

• 7. – 11. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty. 

Návštěvy představitelů Kazachstánu: 

• 5. – 7. 4. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro mezinárodní záležitosti, 

obranu a bezpečnost Mažilisu v čele s předsedou S. Abdrachmanovem. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Kazachstán je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky  ze zemí 

Střední Asie a ve vzájemných bilaterálních vztazích  převládá zejména ekonomická dimenze. 

Objem   výměny zboží  se v posledních pěti letech úspěšně rozvíjí. České podniky se zajímají 

o projekty modernizace kazachstánské infrastruktury, o dodávky technologií do budovaných 

nových výrobních kapacit a o výstavbu nových objektů.  

 Hlavní vývozní komodity ČR: stroje a přepravní zařízení, montážní komponenty 

osobních automobilů Škoda, farmaceutické výrobky, rozvodové přístroje pro vysoké napětí, 

výrobky z buničiny a papíru, hliník a výrobky z hliníku, čerpadla, dřevotřískové desky. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: minerální paliva, fosfor a selen, surová bavlna, 

zkapalněný propan a butan, feroslitiny, tabák. 



Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 byl v Kazachstánu realizován projekt „Ochrana biodiverzity jižního 

Altaje v kontextu současných environmentálních transformací a socio-ekonomického 

rozvoje“ spadající pod sektor životního prostředí. Celková hodnota tohoto projektu v letech 

2005-2007 činila 9,7 mil. Kč, v roce 2007 byly vyčerpány 3 mil. Kč.  

 Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem dvanáct studentů, šest v bakalářském, pět 

v magisterském a jeden v doktorském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 

byla přidělena čtyři stipendia. 

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 

V roce 2007 došlo k oživení vzájemných vztahů zejména v oblasti školství, kultury  

a mezilidských výměn, větší intenzitu zaznamenal rovněž ekonomický rozměr česko-

korejských vztahů. Spolupráce v politické oblasti zůstává s ohledem na vývoj otázky 

denuklearizace Korejského poloostrova na  úrovni předešlých let.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Ekonomické vztahy s KLDR spočívají především ve vzájemném obchodu, jehož saldo 

je dlouhodobě pasivní. Zatímco dovoz z KLDR narostl meziročně o 30 %, propad vývozu 

o 338 % ukázal, že prudký nárůst této položky v roce 2006 byl jednorázovým výkyvem, 

nikoli tendencí.   

 Hlavní vývozní komodity ČR: strojní zařízení, elektrická zařízení, přístroje  

a spotřebiče. 

 Hlavní dovozní komodity ČR: výrobky z plastů, elektrická zařízení, přístroje  

a spotřebiče a oděvní výrobky a doplňky. 

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem 27 studentů, čtrnáct v bakalářském 

a třřináct v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 bylo 

přiděleno pět stipendií. 

 



Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 28. 8. 2007 poskytnutí finanční humanitární 

pomoci Korejské lidově demokratické republice ve výši 500.000 Kč. Tato pomoc byla 

poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce (IFRC) na léky obyvatelstvu postiženému záplavami.  

Kulturní vztahy 

 S úspěchem se setkala putovní výstava o památkách UNESCO České republiky, 

pořádaná od srpna do října ve městech Pchjongjang, Nampcho a Wonsan. 

KOREJSKÁ REPUBLIKA 

 Korejská republika patří mezi nejdůležitější partnery České republiky ve východní 

Asii. V roce 2007 došlo k dalšímu rozvoji vzájemných styků v oblasti školství, kultury, 

vědecko-technické spolupráce a cestovního ruchu a byly navázány přímé kontakty mezi 

městy. Těžištěm spolupráce zůstává především ekonomická oblast. Impulsem k jejímu 

dalšímu rozvoji bylo zahájení výstavby automobilky Hyundai na severní Moravě. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 18. - 20. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstkyně ministra informatiky a vnitra  

L. Ptáčkové-Melicharové. 

Návštěvy představitelů Korejské republiky: 

• 26. 4. 2007 – účast hlavního poradce prezidenta KR Kim Byong-joona na slavnostním 

zahájení výstavby továrny Hyundai, byl přijat premiérem M. Topolánkem; 

• 27. 11. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Shim Yoon-

Joe; 

• 14. - 16. 5. 2007 – pracovní návštěva delegace Výboru pro národní obranu Národního 

shromáždění KR, vedené předsedou Hye-young Wonem; 

• 28. 6. 2007 - přijetí ministra vládní administrativy a vnitra KR Park Myung-jae 

náměstkyní ministra vnitra L. Ptáčkovou-Melicharovou. 



 Vzájemné ekonomické vztahy 

 

    
2005 2006 2007 podíl na celkových 

ukazatelích r. 2007 (%) 

tis. Kč 16 285 210 18 917 712 25 944 962 obrat 
index oproti min. roku 102,4 116,1 137,1 

0,5 

tis. Kč 2 316 791 2 734 254 4 595 173 vývoz 
index oproti min. roku 158,34 118,0 168,0 

0,2 

tis. Kč 13 968 419 16 183 458 21 349 789 dovoz 
index oproti min. roku 96,8 115,85 131,9 

0,9 

saldo tis. Kč -11 651 628 -13 449 204 -16 754 615   
Zdroj: ČSÚ, březen 2008 
 

Postavení Korejské republiky v investiční a obchodní spolupráci ČR se zeměmi 

východní Asie se v porovnání s rokem 2006 nadále upevnilo. Celkovým objemem obratu se 

Korejská republika v současné době řadí na 24. místo, což je nejlepší umístění za posledních 

deset let. 

Přestože deficitní vývoj vzájemné obchodní bilance pokračoval i v roce 2007, byl 

tento rok ve srovnání s předcházejícími mimořádně úspěšný. V porovnání s rokem 2006 došlo 

k nárůstu objemu vývozu o 68 %. Dovoz ve stejném období rostl pomaleji,  a to o 32 %. 

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky těžkého strojírenství, elektrotechnické 

součástky a náhradní díly dopravních prostředků. Překvapivě se na druhé místo, co do 

objemu, zařadil vývoz hraček. 

Hlavní dovozní komodity ČR: vyspělá spotřební elektrotechnika a její součásti, osobní 

automobily a jejich náhradní díly. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, 

Praha, 14. 12. 2007. 

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studovali v ČR celkemdva studenti v magisterském studijním 

programu. V akademickém roce 2007/2008 bylo přiděleno jedno stipendium. 



Kulturní vztahy  

 Mezi oběma zeměmi existují intenzivní vztahy v oblasti kultury. V roce 2007 

vystupovali v KR Kühnův dětský sbor, soubor Bambini di Praga, Talichovo kvarteto, 

P. Šporcl a Státní opera Praha. Oblibu původních českých  muzikálů potvrdilo úspěšné 

uvedení korejské verze Hamleta J. Ledeckého v Soulu. Na festivalu etnické hudby v Ulsanu 

byla skvěle přijata skupina Gipsy.cz. Nezanedbatelnou roli hraje rovněž výměna filmů – 

v roce 2007 se v Soulu uskutečnila přehlídka filmů režiséra J. Menzela.  

 Ke kulturní výměně přispívají rovněž Institut českých a slovenských studií na 

universitě Hankuk a Ústav dálného východu FF UK. V KR studuje češtinu jako hlavní obor 

přibližně 120 studentů. 

KYRGYZSTÁN 

(Kyrgyzská republika) 

 Vzájemné vztahy nejsou zatíženy otevřenými problémy. Základem vzájemné 

spolupráce je obchodně-ekonomická oblast. Kyrgyzská strana projevuje snahu o oživení 

vztahů na bilaterální úrovni. Dne 1. 11. 2007 byl v Praze slavnostně otevřen Honorární 

konzulát Kyrgyzské republiky v ČR. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 28. – 30. 3. 2007 – návštěva deleegace Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny 

PČR; 

• 14. – 18. 12. 2007 – pobyt členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění 

OBSE v Kyrgyzstánu. 

Návštěvy představitelů Kyrgyzstánu: 

• 1. 11. 2007 – návštěva náměstka ministra zahraničních věcí E. Ibraimova. 

Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 byl v Kyrgyzstánu realizován projekt „Analýza rizik a omezení důsledků 

protržení hrází vysokohorských jezer“ spadající pod sektor životního prostředí. V roce 2007 



byly na projekt vyčerpány 2,7 mil. Kč, celkový rozpočet projektu pro léta 2007-2009 činí  

13,2 mil. Kč.  

 Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkedevět studentů, tři v bakalářském, tři 

v magisterském a tři v doktorském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla 

přidělena dvě stipendia. 

MALAJSIE 

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Malajsií jsou velmi dobré a v uplynulém 

období se dále úspěšně rozvíjely na bilaterální i multilaterální úrovni. Malajsie představuje 

pro ČR významného partnera v oblasti jihovýchodní Asie. Vztahy mezi oběma zeměmi dále 

posilují rovněž v kontextu prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Sdružením států 

jihovýchodní Asie ASEAN. Větší možnosti se nabízejí ve využití potenciálu pro obchodní  

a ekonomickou spolupráci. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 20. - 22. 3. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu 

M. Tlapy; 

• 2. - 8. 12. 2007 – pracovní návštěva náčelníka generálního štábu Armády ČR 

V. Picka. 

Návštěvy představitelů Malajsie: 

• 21. - 22. 1. 2007 – návštěva generálního tajemníka MZV Rastama Mohameda Isy; 

• 18. - 20. 5. 2007 – pracovní návštěva ministra zdravotnictví Chua Soi Leka; 

• 13. - 18. 6. 2007 – pracovní návštěva ministra lidských zdrojů Fong Chan Onna; 

• 18. - 20. 9. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Syeda Hamida Albara; 

• 21. - 23. 10. 2007 - pracovní návštěva ministra plantážní výroby a komodit P. Chin 

Fah Kui. 



Vzájemné ekonomické vztahy 
 
 
 

 
 
 

 
 

2005 
 

 
 

2006 
 

 
 

2007 
 

Podíl na 
celkových 

ukazatelích roku 
2007 (%) 

Obrat tis. Kč 
index oproti min. roku 

12 792 160 
80,6 

16 086 188
125,8 

18 773 989 
116,7 

0,4 

Vývoz tis. Kč 
index oproti min. roku 

1 389 111
130,4 

1 280 250
92,2 

1 288 728 
100,7 

0,05 

Dovoz tis. Kč 
index oproti min. roku 

11 403 050
77,0 

14 805 937
129,8 

17 485 262 
118,1 

0,7 

Saldo - 10 013 940 - 13 525 689 - 16 196 536  

Zdroj: ČSÚ, březen 2008 

 Nepříznivá obchodní bilance související především s dovozem dílů a součástek pro 

montáž a výrobu počítačů na území ČR se prohloubila. Podle podílu na celkovém objemu 

zahraničního obchodu ČR zaujímal obchod s Malajsií 30. místo z hlediska obratu, 22. místo 

v dovozu a 61. místo ve vývozu. 

  Hlavní vývozní komodity ČR: papír, lepenka a výrobky z nich, chemikálie a výrobky 

z umělé hmoty, zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku, elektrická 

zařízení a přístroje, nábytek a sušené mléko. 

Hlavní dovozní komodity ČR: tradičně elektrická a elektronická zařízení a přístroje 

(procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat 

(zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení a z nestrojírenských komodit surový 

kaučuk. 

Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí schválil dne 25. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární 

pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii ve výši 400 tis. Kč. Tato pomoc byla poskytnuta 

prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia na poskytování zdravotní péče 

uprchlíkům. 

Kulturní vztahy 

České velvyslanectví v Kuala Lumpuru uspořádalo v roce 2007 dvě výstavy fotografií 

– v únoru z díla M. Cajse a v listopadu výběr fotografií Prahy J. Všetečky. V březnu 

vystoupila na „Mezinárodním literárním festivalu“ v Kuala Lumpuru spisovatelka  

E. Kriseová. V září se v Kuala Lumpuru uskutečnil charitativní koncert Prague Sinfonia 



Orchestra pod vedením dirigenta Ch. Bendy. U příležitosti oslav 26. výročí založení 

Malajsijské národní agentury pro rozvoj filmu (National Film Development Corporation 

Malaysia) se uskutečnilo promítání filmu Kolja režiséra J. Svěráka. ČR se podílela také na 

tradičním „Filmovém festivalu zemí EU“ v Malajsii, kde představila film Tmavomodrý svět. 

Českou hudební scénu v Malajsii reprezentoval hráč na bicí P. Fajt, který v prosinci vystoupil 

na mezinárodním jazzovém festivalu na ostrově Penang a v Kuala Lumpuru.  

Pokračuje úspěšná bilaterální spolupráce v oblasti školství. Druhým rokem jsou 

vysíláni malajsijští studenti na lékařské fakulty v Praze, Hradci Králové a Olomouci. 

V současné době v ČR studuje více než 150 studentů z Malajsie. ČR se rovněž zúčastnila 

„Veletrhu vysokého školství Evropské unie v Malajsii“, kde byla zastoupena Univerzitou 

Karlovou, Mendelovou univerzitou z Brna a Národní agenturou pro evropské vzdělávací 

programy MŠMT. 

MALEDIVY 

(Republika Maledivy)  

Oficiální politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Maledivami jsou 

v současnosti velice skromné. V listopadu 2007 uskutečnil krátkou pracovní návštěvu 

Malediv ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg.  

Návštěvy představitelů ČR:  

• 22. 11. 2007 - pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga. 

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijním programu. 

V akademickém roce 2007/2008 se Maledivám vládní stipendia již nenabízela. 

MONGOLSKO 

Mezi Mongolskem a Českou republikou panují tradičně velmi dobré vztahy. ČR 

považuje Mongolsko za významného partnera a oceňuje jeho úspěchy při transformaci 

společnosti po roce 1990. Zájem ČR o Mongolsko potvrzuje i skutečnost, že od září 2007 



bylo Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru posíleno o diplomata na obchodně-ekonomickém 

úseku. Mongolsko je jednou z osmi prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Česká republika patří k nejvýznamnějším zahraničním investorům v Mongolsku. 

Návštěvy představitelů ČR: 

• 19.- 22. 11. 2007 – návštěva delegace Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR, 

vedené jeho předsedou  J. Vidímem. 

Návštěvy představitelů Mongolska: 

• 12.–16. 9. 2007 – návštěva delegace Státního velkého churalu, vedené předsedou 

D. Lundédžancanem; 

• 9. 10. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Ts.Tsolmona. 

Vzájemné ekonomické vztahy  

 Mezi Mongolskem a Českou republikou panují tradičně velmi dobré vztahy, které 

nejsou zatíženy žádnými problémy. Je však obecně konstatována nízká úroveň obchodního 

obratu. Mezi oběma zeměmi existuje kvalitní smluvní základna, která je předpokladem 

dalšího rozvoje vzájemných ekonomických vztahů. České firmy se mohou uplatnit v oblasti 

hledání nových zdrojů vody a zařízení pro čerpání a čištění vody.  

Usnesením vlády ČR č. 664 ze dne 1.6.2005 byl schválen „Program rozvojové 

spolupráce ČR a Mongolska na léta 2006 až 2010“. V současnosti je v zemi realizováno 

šestnáct rozvojových projektů v celkové hodnotě přesahující 277 mil. Kč. Projekty jsou 

směřovány do prioritních oblastí (vodohospodářství, ekologie, zpracovatelský průmysl, 

zemědělství, energetika, sociální oblast).  

Hlavní vývozní komodity ČR: potravinářské výrobky, dopravní prostředky, stavební 

materiály a výrobky související se stavebnictvím.  

Hlavní dovozní komodity ČR: textilní výrobky a kůže. 



Rozvojová spolupráce 
 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč) 

Zřízení technoparku pro výuku 
točivých strojů na Mongolské 
univerzitě – II. etapa 

ZAT,a.s. Příbram 2006-
2010 

2 500 15 000 

Závod na zpracování masa a kůží AlphaCon, s.r.o. Praha 2006-
2010 

4 000 27 440 

Modernizace technického vybavení a 
rozvoj lidských zdrojů v nemocnici v 
Ulánbátaru 

Hospimed,s.r.o. Praha 2006-
2010 

4 927 27 440 

Čistička odpadních vod v kožedělném 
závodě v Darchanu 

Eurosound, s.r.o. Praha 2006-
2010 

5 100 27 440 

Dodávka vodohospodářských celků 
pro oblasti s nedostatkem pitné vody 

GEOtest,a.s. Brno 2006-
2010 

3 970 27 440 

Modernizace pohonů a řízení bloku 
elektrárny č.4 v Ulánbátaru 

ZAT,a.s. Příbram 2003-
2010 

6 000 64 000 

Průmyslový 
rozvoj 

Obnova výrobního zařízení malého 
závodu na zpracování kůží 

AplphaCon, s.r.o. Praha 2007-
2010 

2 300 12 500 

Sociální 
rozvoj 

Příprava a zavedení studijního 
programu Sociální práce, Ulánbátar 

Charita Česká republika 2006-
2010 

2 650 12 100 

Podpora výroby vajec a drůbežího 
masa v drůbežárně Bochog 

AlphaCon,s.r.o. Praha 2006-
2009 

4 100 9 980 

Obnovení rostlinné výroby 
v semiaridních oblastech severní Gobi

Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita 
Brno 

2006-
2009 

2 500 6 200 

Zlepšení rostlinné produkce 
v provincii Dornogobi 

ADRA 2007-
2009 

1 300 12 000 

Zemědělství 

Označování zvířat v Centrálním 
regionu 

Česká zemědělská 
univerzita Praha 

2007-
2009 

1 000 9 700 

Zajištění zdrojů a dodávek pitné vody 
v nově osídlovaných částech města 
Ulánbátar 

Vodní zdroje,a.s. 2006-
2008 

7 424 24 290 

Zásobování města Erdenet a jeho 
okolí pitnou vodou 

Geomin družstvo 2006-
2008 

3 500 12 799 

Posouzení environmentálních rizik 
kontaminace rtutí při těžbě ložisek 
v povodí řeky Selenge 

Geomin družstvo 2006-
2008 

3 000 9 821 

Životní 
prostředí 

Obnova a zajištění vodních zdrojů 
v polopouštních oblastech provincie 
Suchbátar 

Geomin družstvo 2007-
2009 

2 030 13 030 

Celkem 56 301 311 180 
 



 
Malé lokální projekty při ZÚ 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Objem čerpání 
v r. 2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový 
rozpočet (v 
tis. Kč) 

Modernizace Dětského centra 
pro vzdělávání opuštěných dětí 

Dětské centrum pro vzdělávání 
opuštěných dětí, obvod 
Bajanzurkh 

2007 350 x 

Zvýšení počtu pracovních míst 
tělesně postiženým osobám-
navýšení rozpočtu 

„TUMUR“ Foundation support 
for people with wheel chair of 
Mongolia 

2007 340 x 

ZÚ 
Ulánbátar 

Pomoc při modernizaci 
nemocnice Rinčinlumbe 

Nemocnice v Rinčinlumbe 
Chubsugulského kraje 

2007 310 x 

Celkem 1 000 x 

 
Vládní stipendia 
 Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů 18 11 5 

 
 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Mongolsko 34 57 301 

 

Kulturní vztahy 
 V dubnu a prosinci 2007 se uskutečnilo slavnostní předání medailí a diplomů 

mongolským dětem, které byly oceněny v rámci 34. a 35. ročníku Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy „Lidice 2006“ a „Lidice 2007“. 

MYANMAR/BARMA 

(Myanmarský svaz) 

Vztahy ČR a Myanmaru/Barmy jsou v oblasti politické i ekonomické ve fázi 

dlouhodobé stagnace a omezily se pouze na udržování základní úrovně kontaktů. Otázka 

lidských práv v Myanmaru/Barmě patří mezi priority zahraniční politiky ČR. ČR poskytuje 

humanitární pomoc zejména utečencům z Myanmaru/Barmy a významně finančně podporuje 

české projekty transformační spolupráce.  

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem dva studenti v magisterském studijním 

programu. 

 



Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 25. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární 

pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii ve výši 400 tis. Kč. Tato pomoc byla poskytnuta 

prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia na poskytování zdravotní péče 

barmským uprchlíkům. 

Dne 8. 10. 2007 ministr zahraničních věcí ČR schválil poskytnutí finanční humanitární 

pomoci ve výši 2 mil. Kč barmským obětem a rodinám postiženým represemi. Tato pomoc 

byla rozdělena, první část ve výši 1 mil. Kč byla realizována prostřednictvím organizace 

Thailand Burma Border Consortium (TBBC) a druhá část ve výši 1 mil. Kč byla realizována 

prostřednictvím britské organizace Humanitarian Aid Relief Trust (HART). 

Dalších 300 tis. Kč na pomoc barmským uprchlíkům poskyto MZV ČR 

prosřednictvím Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a konsorcia TBBC. 

Transformační spolupráce 

 MZV ČR poskytlo Myanmaru/Barmě v roce 2007 v rámci transformační spolupráce 

téměř 3,6 mil. Kč. Přibližně 2,9 mil. Kč bylo poskytnuto prostřednictvím humanitární 

organizace Člověk v tísni na přímou podporu barmského demokratického hnutí. Projekty 

zahrnovaly semináře o transformaci, podporu rozhlasové a televizní stanice Democratic Voice 

of Burma a nezávislých barmských novinářů a disidentů, přímou podporu rodinám politických 

vězňů, finanční pomoc barmským expertům v oblasti vzdělávání, stáže pro mladé barmské 

aktivisty a akce na zvýšení povědomí o barmské otázce. Dalších 700 tis. Kč bylo poskytnuto 

na projekty Barmského filmového centra realizované FAMU. 

Kulturní vztahy 

V červenci proběhl v Rangúnu již tradiční Seminář dokumentárního filmu za účasti 

profesorů z pražské FAMU. Seminář se tentokrát zaměřil na základní a technické prvky 

tvorby dokumentárního filmu a dvacet vybraných studentů vytvořilo pod dohledem českých 

profesorů několik dokumentárních filmů o umění a kultuře současné Barmy. 



NEPÁL 

Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Nepálem jsou v současnosti velice 

skromné. Důvodem pro nízkou intenzitu vztahů je dlouhodobě nestabilní politická, 

bezpečnostní a ekonomická situace v zemi.  

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studovali v ČR celkem dva studenti, jeden v bakalářském a jeden 

v magisterském studijním programu.  

Humanitární pomoc 

V roce 2007 byla poskytnuta finanční humanitární pomoci Nepálu ve výši 2 mil. Kč. 

Tato pomoc byla použita jako finanční příspěvek Nepálské společnosti červeného kříže 

(NRCS) na zajištění pomoci obyvatelstvu postiženému záplavami. 

NOVÝ ZÉLAND 

Vzájemné vztahy byly v roce 2007 na dobré úrovni. Obě země mají shodná či blízká 

stanoviska ke klíčovým mezinárodním otázkám, zejména ke spolupráci v multilaterální 

oblasti a v boji proti terorismu. ČR plně využila kvótu nabízenou v rámci naplňování 

bilaterální dohody o pracovních prázdninách.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy s Novým Zélandem jsou na dobré úrovni  

a obchodní výměna se dynamicky zvyšuje. V roce 2007 vzrostla o 44 %, a to především 

zásluhou českého exportu, který se zvýšil o 72 %. Český vývoz výrazně převažuje nad 

dovozem. V roce 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.  

Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky elektrotechnického průmyslu, hračky, 

motorová vozidla, strojírenské výrobky, papír a sklářské výrobky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: vlna, strojírenské výrobky, výrobky elektrotechnického 

průmyslu maso, zelenina, ovoce, nápoje a ryby. 



Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmů, Praha, 26. 10. 2007.  

Kulturní vztahy 

Dochází k zintenzivnění vzájemné kulturní, školské a vědecké spolupráce. V důsledku 

bezproblémového provádění dohody o pracovních prázdninách roste počet studentů ČR 

pobývajících na Novém Zélandu. Podle posledních odhadů žije na Novém Zélandu cca jeden 

tisíc českých krajanů.  

PÁKISTÁN 

(Pákistánská islámská republika) 

Bilaterální vztahy České republiky a Pákistánu v posledních letech nastoupily 

pozitivní trend a zdárně se rozvíjejí. Rok 2007 se vyznačoval jejich další intenzifikací  

a vyvrcholením rostoucí dynamiky vzájemných vztahů byla návštěva české delegace vedené 

předsedou vlády M. Topolánkem v květnu 2007. V rámci návštěvy se uskutečnila pokračující 

jednání směřující k podepsání dohody o zamezení dvojímu zdanění, dohody o podpoře  

a vzájemní ochraně investic a programu spolupráce mezi ministerstvy kultury. Zároveň byla 

formou Memorand o porozumění dohodnuta vzájemná spolupráce akademií věd, 

hospodářských komor, diplomatických akademií a spolupráce mezi ministerstvy 

zdravotnictví.  

V roce 2007 byla zahájena příprava  k otevření honorárních konzulátů ČR v Láhauru  
a Karáčí.  

Návštěvy představitelů ČR: 

• 8. - 10. 5. 2007 - oficiální návštěva předsedy vlády M. Topolánka.  

Návštěvy představitelů Pákistánu: 

• 30. 10. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí A. Zéba. 



Vzájemné ekonomické vztahy  

Rok 2007 pokračoval ve vzestupné tendenci vzájemných ekonomických vztahů  

a celkovém oživení bilaterální relace, které bylo nastartováno začátkem nového tisíciletí. 

Pákistánský trh skýtá značný a doposud ne zcela prozkoumaný potenciál pro české exportéry. 

Vzájemná obchodní výměna se v roce 2007 navýšila na 132 mil. USD oproti 72 mil. USD 

v roce 2006, což představuje nárůst o 83 %. 

Hlavní vývozní komodity ČR: textilní a obráběcí stroje, strojírenské výrobky, 

energetická zařízení, bižuterie a výrobky ze skla, papír, chemické a farmaceutické výrobky. 

Hlavní dovozní komodity ČR: kožené výrobky, textil, oděvy, sportovní potřeby. 

Rozvojová spolupráce 

 V roce 2007 byl v Pákistánu realizován jeden trilaterální projekt „Odpadové 

hospodářství ve městě Bagh“. Projekt byl realizován ve spolupráci s Evropskou komisí, 

příspěvek ČR činil 2 mil. Kč.   

 Velvyslanectví ČR v Islamábádu realizovao v roce 2007 v Pákistánu malý lokální 

projekt z oblasti sociálního rozvoje „Poskytnutí zjednodušené stavby pro samosprávu města 

Bágh“ v hodnotě 530 tis. Kč. 

 Koncem roku 2007 studoval v ČR jeden student v magisterském studijném programu. 

Na akademický rok 2007/2008 nebyla Pákistánu žádná vládní stipendia nabídnuta. 

Kulturní vztahy 

Výtvarné soutěže „Lidice 2007“ se se svými kresbami zúčastnilo několik desítek 

kašmírských dětí z oblasti města Bághu, kde je ČR dobře známa díky působení organizace 

Člověk v tísni. Dva dětské účastníky z této části Kašmíru porota ocenila čestnými diplomy. 

V dubnu 2007 v rámci neziskového festivalu evropského filmu Velvyslanectví ČR 

v Islámábádu zorganizovalo promítání českého filmu Tmavomodrý svět.  

V měsíci listopadu 2007 v rámci mezinárodního kulturního festivalu „World 

Performing Arts Festival“, pořádaného každoročně v pákistánském městě Láhauru, vystoupily 

dvě české umělecké skupiny – hudební skupina Čankišou a divadelní soubor Krepsko. 



SINGAPUR 

(Singapurská republika) 

Vztahy mezi Českou republikou a Singapurem jsou bezproblémové a rozvíjejí se 

úspěšně v různých oblastech. Těžištěm vztahů je obchodní a ekonomická oblast, což je 

přirozeným důsledkem faktu, že Singapur plní roli obchodního a finančního centra 

jihovýchodní Asie. ČR vykonávala v zemi ve druhé polovině roku 2007 zástupné 

předsednictví. Rozvoj vzájemných vztahů pozitivně ovlivnilo rovněž konání výročního 

summitu EU-ASEAN, který v Singapuru proběhl v listopadu 2007 a na jehož úspěšném 

průběhu se významně podílela ČR prostřednictvím svého zastupitelského úřadu 

vykonávajícího zástupné předsednictví EU.   

Návštěvy představitelů ČR: 

21. - 22. 11. 2007 – účast ministra zahraničních věcí  K. Schwarzenberga na Summitu 

EU-ASEAN.  

Vzájemné ekonomické vztahy 

Singapur je stabilně jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR v oblasti 

jihovýchodní Asie a potenciálním důležitým investorem v ČR. V roce 2007 dosáhl roční obrat 

vzájemného obchodu 12,3 mld. Kč, což je významný nárůst oproti roku 2006, kdy obrat 

vzájemného obchodu činil 7,3 mld. Kč. Ve vzájemných vztazích přetrvává deficit, který 

v roce 2007 činil 5,4 mld. Kč.  

Hlavní vývozní komodity ČR: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronické 
součástky.  

Hlavní dovozní komodity ČR: stroje pro zpracování dat a jejich periférie, integrované 

obvody a další elektronické součástky, přírodní kaučuk a pryskyřice, telekomunikační 

zařízení.  

Kulturní vztahy 

V květnu ČR participovala na již 17. ročníku „Evropského filmového festivalu“ 

v Singapuru. V listopadu proběhl v Singapuru koncert českého varhaníka P. Kohouta. 



SRÍ LANKA 
(Srílanská demokratická socialistická republika) 

Politické, ekonomické i kulturní vztahy mezi ČR a Srí Lankou v posledních letech 

stagnují, ale jsou korektní. Probíhá spolupráce v obranné oblasti. Na ostrově jsou aktivní 

české nevládní humanitární organizace. 

Návštěvy představitelů Srí Lanky: 

• 11. - 13. 11. 2007 -  pracovní návštěva státního tajemníka MZV Srí Lanky P. Kohony.  

Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byl na Srí Lance realizován projekt „Znečištění vnitrozemských vod na 

Srí Lance“ spadající pod sektor životního prostředí. V roce 2007 byly na projekt vyčerpány 

1,2 mil. Kč, celkový rozpočet projektu pro léta 2007 – 2009 činí 7,8 mil. Kč.  

Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 11. 6. 2007 poskytnutí finanční humanitární 

pomoci Srí Lance ve výši 3 mil. Kč. Tato částka byla použita prostřednictvím nevládní 

organizace Charita Česká republika formou dotace na projekt humanitární pomoci. 

Další finanční humanitární pomoc byla schválena dne 25. 9. 2007, a to ve výši 2,2 mil. 

Kč. Tato částka byla použita prostřednictvím nevládní organizace Člověk v tísni – společnost 

při České televizi, o.p.s. formou dotace na projekt humanitární pomoci. 

THAJSKO 

(Thajské království) 

Vzájemné vztahy Thajska a ČR jsou tradiční a bezproblémové a soustřeďují se 

především na spolupráci v obchodně-ekonomické oblasti. Thajsko je oblíbenou turistickou 

destinací českých turistů, jejichž počet každoročně roste. V roce 2007 byly bilaterální vztahy 



negativně ovlivněny omezením oficiálních styků EU a ČS EU s Thajskem po vojenském 

převratu v září 2006. V dubnu 2007 byl otevřen Honorární konzulát ČR na ostrově Phuket. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Thajsko patří trvale mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR v jihovýchodní Asii. 

Při hodnocení obchodních partnerů ČR patří Thajsku 31. místo (celkový obrat vzájemného 

obchodu), resp. 23. místo (dovoz ČR) a 53. místo (vývoz ČR). 

V hospodářské oblasti jsou mezi ČR a Thajskem podepsány tyto dohody: Dohoda  

o podpoře a ochraně investic (4.5.1995) a Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (14.8.1995). 

Byla dokončena jednání o uzavření nové Dohody o ekonomické spolupráci (podpis se 

předpokládá v roce 2008) a  probíhají renegociace Dohody o vzájemné podpoře a ochraně 

investic. 

Hlavní vývozní komodity ČR: sušené mléko, čerpadla pohonných hmot, zbraně  

a střelivo, turbogenerátory, umělá střeva, parní turbíny. 

Hlavní dovozní komodity ČR: stroje automatického zpracování dat, elektronické 

součásti audio a video techniky, optická vlákna, tištěné obvody, přírodní kaučuk, pneumatiky, 

měděné trubky.  

Rozvojová spolupráce 

 Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem sedm studentů, jeden v bakalářském a šest 

v magisterském studijním programu. V akademickém roce 2007/2008 byla přidělena dvě 

stipendia. 

Kulturní vztahy 

Kulturní vztahy v roce 2007 byly poměrně intenzivní. V rámci série obchodně-

ekonomických, kulturních a společenských akcí pořádaných Velvyslanectvím ČR 

v Bangkoku a nazvaných „Dny České republiky“ proběhly následující kulturní akce: výstava 

koláží J. Chmelaře, výstava uměleckých fotografií Prahy P. Žůrka, výstava obrazů thajského 

malíře Boonkasem Saekowa nazvaná „Mé první dojmy z Česka“ a „Dny české gastronomie“ 

doprovázené hudebními vystoupeními Pražského pouťového orchestru. Mezi úspěšné kulturní 

akce patřil také koncert klasické české komorní hudby v podání česko-thajského Tria Nueva. 



Režisér J. Menzel se osobně zúčastnil jako čestný host „Filmového festivalu EU“ v Bangkoku 

se svým filmem Obsluhoval jsem anglického krále. Během jeho návštěvy byl v Bangkoku 

promítnut také oscarový film Ostře sledované vlaky, následovaný besedou s režisérem. Letní 

„Univerziády 2007“ v Thajsku se účastnila početná delegace českých sportovců. U příležitosti 

80. narozenin thajského krále Pchúmipchóna Adunyadéta byly knihovně Evropské unie na 

Univerzitě v Chiang Mai věnovány české knihy. 

UZBEKISTÁN 

(Republika Uzbekistán) 

Těžištěm vzájemných česko-uzbeckých vztahů byla především spolupráce 

v obchodně-ekonomické oblasti, která má vzrůstající tendenci. Česko-uzbecké vztahy byly  

i nadále poznamenány pokračováním sankcí EU, které byly přijaty v reakci na potlačení 

povstávání v Andižanu v květnu 2005. ČR vykonávala v zemi ve druhé polovině roku 2007 

zástupné místní předsednictví EU.  

Návštěvy představitelů Uzbekistánu: 

• 3. – 6. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí J. Bašty. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Uzbekistán  je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední 

Asie. V celkovém pořadí zahraničněobchodních partnerů ČR podle obratu zahraničního 

obchodu figuruje na 80. místě. Proti roku 2006 zaznamenala vzájemná obchodní výměna  

v roce 2007 nárůst o 51%. 

 Hlavní vývozní komodity ČR: výrobky z pryže, stroje a strojní zařízení, léčiva  

a farmaceutické výrobky, čistící a leštící prostředky, zařízení pro telekomunikace a zařízení 

pro záznam a reprodukci zvuku.  

 Hlavní dovozní komodity ČR: bavlněná textilní vlákna a příze, oděvní výrobky  

a doplňky, výrobky z barevných a vzácných kovů. 



Rozvojová spolupráce 

V roce 2007 byl v Uzbekistánu realizován projekt „Zlepšení kvality pitné a závlahové 

vody v oblasti Aralského moře použitím zařízení sorbentů české výroby“, spadající pod sektor 

zemědělství. V roce 2007 byly na projekt vyčerpány 3,5 mil. Kč, celkový rozpočet projektu 

na léta 2004 - 2007 činil 12 mil. Kč.  

Koncem roku 2007 studovalo v ČR celkem dvacet studentů-vládních stipendistů, deset 

v bakalářském, šest v magisterském a čtyři v doktorském studijném programu. Celkem však 

studovalo v ČR několik set studentů z Uzbekistánu. 

VIETNAM 

(Vietnamská socialistická republika) 

Vietnamská socialistická republika se trvale řadí k tradičním partnerům České 

republiky v oblasti jihovýchodní Asie. Těžiště vzájemných vztahů dlouhodobě spočívá 

v obchodně-ekonomické spolupráci. Vietnam je rovněž jednou z osmi prioritních zemí 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR. K rozvoji vzájemných vztahů přispívá také početná 

komunita vietnamských občanů žijících v ČR a bývalí vietnamští studenti českých vysokých 

škol. V roce 2007 se vztahy mezi oběma zeměmi úspěšně rozvíjely na bilaterální  

i multilaterální úrovni. Vyvrcholením byla návštěva předsedy vlády VSR Nguyen Tan Dunga 

v ČR v září 2007. Během návštěvy byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky  

a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů a bilaterální 

ekonomické dohody v celkové hodnotě 3,5 mld. USD.  

Návštěvy představitelů ČR: 

1. - 5. 4. 2007 - pracovní návštěva delegace Rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny PČR v čele s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR V. Filipem; 

11. - 14. 4. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra životního prostředí J. Dusíka; 

14. - 16. 11. 2007 – pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu M. Římana. 

Návštěvy představitelů Vietnamské socialistické republiky: 

31. 1. - 5. 2. 2007 - pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, techniku a životní 

prostředí Národního shromáždění v čele s členem Politbyra ÚV KS Ho Duc Vietem; 



16. 3. 2007 - pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Le Cong Phunga; 

16. 7. 2007 – pracovní návštěva ministryně práce, válečných invalidů a sociálních věcí 

Nguyen Thi Kim Ngan; 

12. - 13. 9. 2007 – oficiální návštěva předsedy vlády Nguyen Tan Dunga. 

Vzájemné ekonomické vztahy 

Vietnamská socialistická republika patří v obchodně-ekonomické oblasti k tradičním 

partnerům ČR v oblasti jihovýchodní Asie. V roce 2007 došlo k podstatnému zvýšení objemu 

českého exportu do Vietnamu.  

Tato výše ale zejména z české strany dosud neodpovídá potenciálu tradičních 

hospodářských vztahů, ačkoli český export do Vietnamu začíná v posledním období nabývat 

na dynamice. Lze očekávat, že v návaznosti na jednání českých a vietnamských firem během 

návštěvy předsedy vlády Vietnamu v ČR v roce 2007 dojde v příštích letech k dalšímu růstu 

obchodního obratu a snižování českého salda (projekty z oblasti energetiky, výroby 

stavebních hmot a potravinářství). 

Hlavní vývozní komodity ČR: strojírenské výrobky, letecká technika, textilní stroje 

a jejich díly, skleněné výrobky, kosmetika, mléčné výrobky, pivo, slad, léčiva a farmaceutické 

výrobky, chemikálie a plasty a různé průmyslové výrobky (měřicí a kontrolní přístroje, 

osvětlovací technika, oděvní doplňky,  sportovní potřeby). 

Hlavní dovozní komodity ČR: obuv, rybí produkty, výrobky potravinářského 

průmyslu, kovové výrobky, káva, čaj, přírodní kaučuk, textil a oděvy, nábytek a řemeslné 

výrobky, tropické ovoce. 

Bilaterální dohody uzavřené ve sledovaném období 

• Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi 

Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů 

a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky, Hanoj, 12. 4. 2007; 

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  

o předávání a přebírání občanů obou států, Praha, 12. 9. 2007; 



• Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  

k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické 

republiky o předávání a přebírání občanů obou států, Praha, 12. 9. 2007. 

Rozvojová spolupráce 
Bilaterální projekty 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

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

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč) 

Vybudování střediska ortopedie a 
rehabilitace pro zdravotně postiženou 
mládež v provincii Bac Thai 

Fakultní nemocnice 
v Motole, Praha 

1996-
2007 

1 000 46 000 

Rekonstrukce a modernizace technického 
vybavení nemocnice v Haiphongu 

Hospimed,s.r.o., Praha 2006-
2010 

4 985 27 440 

Osvojení surovinové základny pro 
průmyslové využití ve sklářském 
průmyslu 

GET,a.s., Praha 2006-
2010 

5 000 27 440 

Vybudování střediska pro vyšší odborné 
vzdělávání a pro zvyšování odborné 
kvalifikace 

Technická univerzita 
Liberec 

2006-
2010 

4 661 24 500 

Rozvoj malých vodních elektráren pro 
venkovské oblasti formou dodávky 
technologie 

Strojírny Brno, a.s. 2006-
2010 

1 464 24 500 

Průmyslový 
rozvoj 

Technická a metodická pomoc při 
zakládání fakulty technického, 
environmentálního a zemědělsko-
potravinářského inženýrství 

Česká zemědělská 
univerzita, Praha 

2006-
2010 

2 900 9 800 

Sociální 
rozvoj 

Sociální začleňování ohrožených skupin 
obyvatelstva – region Thua Hue 

Mgr. Jiří Kocourek 2006-
2009 

2 702 13 500 

Revitalizace odlesněných území místními 
druhy jako nástroj rozvoje venkova v 
oblasti centrální vrchoviny Vietnamu 

Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita, 
Brno 

2006-
2007 

2 300 6 224 

Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My Česká zemědělská 
univerzita, Praha 

2006-
2009 

3 300 8 040 

Zemědělství 

Obnova a udržitelný rozvoj lesa 
v komunitě Phong My 

Mott MacDonald 2007-
2009 

3 376 7 990 

Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné 
vody na vybraných lokalitách provincie 
Nghe An 

Gekon,s.r.o. 2005-
2007 

3 262 9 934 

Rehabilitace provincie Thua Thien Hue 
zasažené dioxiny 

DEKONTA,a.s. 2006-
2008 

6 959 23 632 

Životní 
prostředí 

Regionální produkty odpadového 
hospodářství ve středním Vietnamu 

ETC Consulting 
Group,s.r.o. 

2006-
2008 

2 721 6 289 

Celkem 44 630 235 289 
 



 
Malé lokální projekty při ZÚ 
Sektor Název projektu Realizátor Doba 

realizace 
Objem čerpání 
v r. 2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový 
rozpočet (v 
tis. Kč) 

ZÚ 
Hanoj 

Nákup zubařských křesel a souvisejícího 
nástrojového vybavení pro Nemocnici vietnamsko-
československého přátelství v Haiphongu 

Viet Tiep 
Haiphong 
Hospital 

2007 1 019 x 

Celkem 1 019 x 
 
Trilaterální projekty 
Sektor Název projektu/spolupracující organizace Realizátor Doba 

realizace 
Objem čerpání 
v r. 2007 (v tis. 
Kč) 

Celkový 
rozpočet (v tis. 
Kč) 

MZV Capacity Building for Environmental Risk 
Awareness CAPERA/CIDA Foundation 

Development 
World Wide, o.s. 

2007 1 017 x 

Celkem 
1 017 x 

 

Vládní stipendia 
 Bakalářské studium Magisterské studium Doktorandské studium
Počet stipendistů 12 6 9 
 
 
 
 Vládní stipendia Objem prostředků na rozvojové projekty v r. 2007 (v tis. Kč) 
CELKEM Vietnam 27 46 666 
 

Kulturní vztahy 

Česká kultura se ve Vietnamu prezentuje především prostřednictvím akcí 

organizovaných Velvyslanectvím ČR v Hanoji. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2007 patřily 

“Týden české kuchyně”, koncerty F. Slováčka doprovázeného zpěvačkou L. Machálkovou  

a výstava „Česká secese“. ČR se v rámci „Dnů evropské kultury“ podílela rovněž na 

květnovém Festivalu dětských filmů v Hanoji.  



VÝCHODNÍ TIMOR 
(Demokratická republika Východní Timor)  

Vzájemné vztahy jsou dobré, avšak málo intenzivní.  

Návštěvy představitelů ČR: 

18. - 21. 5. 2007 – pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální 

politické otázky J. Bašty. 

STÁTY TICHOMOŘÍ 

KIRIBATI 

(Republika Kiribati) 
Dne 27. 6. 2007 podepsala velvyslankyně České republiky v Malajsii spolu se státním 

tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Republiky Kiribati komuniké o navázání 

diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. 

NAURU 
(Republika Nauru) 

Dne 19. 2. 2007 navázala Česká republika diplomatické styky s Republikou Nauru. 

Vztahy jsou rozvíjeny prostřednictvím Velvyslanectví ČR na Filipínách. První český 

velvyslanec předal pověřovací listiny v listopadu 2007.  

Rozvojová spolupráce 

 Velvyslanectví ČR v Manile realizovalo v roce 2007 na Nauru malý lokální projekt 

z oblasti sociálního rozvoje „Water for Nauru“ v hodnotě 500 tis. Kč. 

 



PALAU 
(Republika Palau) 

Rozvojová spolupráce 

 Velvyslanectví ČR v Manile realizovalo v roce 2007 na Palau malý lokální projekt 

z oblasti zdravotnictví „Vyslání českého zubaře“ v hodnotě 500 tis. Kč. 

PAPUA NOVÁ GUINEA 
Rozvojová spolupráce 

 Velvyslanectví ČR v Jakartě realizovalo v roce 2007 v PNG malý lokální projekt 

z oblasti vzdělávání „Schola ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada“ 

v hodnotě 700 tis. Kč. 

 

ŠALOMOUNOVY OSTROVY   
Humanitární pomoc 

Ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 24. 4. 2007 poskytnutí finanční humanitární 

pomoci Šalomounovým ostrovům ve výši 400 tis. Kč. Tato částka byla převedena na 

Velvyslanectví ČR v Canbeře, které zprostředkovalo realizaci humanitární pomoci 

obyvatelstvu postiženému zemětřesením a cunami prostřednictvím vlády Šalomounových 

ostrovů. 

 

TONGA 
(Království Tonga) 

Dne  19. 9. 2007 velvyslanec ČR v Austrálii a ministr zahraničních věcí Království 

Tonga podepsali v hlavním městě Nuku´alofa dvoustranné komuniké, jímž byly k uvedenému 

dni oficiálně navázány diplomatické vztahy mezi ČR a Královstvím Tonga. Při příležitosti 

navázání diplomatických vztahů Tonga jednostranně zařadila ČR na seznam zemí, jejichž 

občanům je při vstupu do země udělováno vízum po příletu na letišti. 

 


