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Prezident České republiky
říjen 2012
1. 10. 2012

Prezident přijal nové velvyslance
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali v pondělí dne 1. října 2012 na
Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní velvyslanci v České
republice:
J. E. pan Samuel Mbrayeh Quartey, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Ghanské republiky, se sídlem v Praze;
J. E. paní Michèle Pranchère-Tomassiniová, nová mimořádná a zplnomocněná
velvyslankyně Lucemburského velkovévodství, se sídlem v Praze;
J. E. pan Tibor Petö, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska, se
sídlem v Praze;
J. E. pan José Joaquín Chaverri Sievert, nový mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Kostarické republiky, se sídlem v Praze.
1. 10. 2012

Prezident přijal předsedu Státního shromáždění Republiky Slovinsko
Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 1. října 2012 v 15.00 hodin na
Pražském hradě předsedu Státního shromáždění Republiky Slovinsko Gregora
Viranta.
8. 10. 2012

Prezident přijal bývalého ministra spravedlnosti USA Johna Ashcrofta
Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 8. října 2012 ve 14.00 hodin na
Pražském hradě bývalého ministra spravedlnosti USA Johna Ashcrofta.
8. 10. 2012

Prezident přijal bývalého viceprezidenta USA Richarda Cheneyho
Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 8. října 2012 v 15.00 hodin na
Pražském hradě bývalého viceprezidenta USA Richarda B. Cheneyho.
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9. 10. 2012

Prezident přijal bývalé ministry financí USA L. H. Summerse a R. E. Rubina
Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 9. října 2012 v 9.00 hodin na
Pražském hradě bývalé ministry financí USA Lawrence H. Summerse a Richarda E.
Rubina, kteří se ve dnech 8.-9. října v Praze účastnili mezinárodní konference Dny
USA a Evropské unie.
9. 10. 2012

Prezident přijal Ennia Morriconeho a Guiseppa Tornatoreho
Prezident republiky Václav Klaus přijal v úterý dne 9. října 2012 v 10.00 hodin na
Pražském hradě světoznámého hudebního skladatele Ennia Morriconeho v
doprovodu významného italského režiséra Giuseppa Tornatoreho.
10. 10. 2012

Návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo v ČR
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve středu dne 10. října
2012 na pracovní návštěvu České republiky prezident Spolkové republiky Německo
Joachim Gauck.
Po slavnostním uvítací ceremoniál s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského
hradu proběhlo soukromé setkání obou prezidentů a po něm následovalo setkání se
zástupci tisku. Prezident Václav Klaus uspořádal na počest návštěvy německého
prezidenta v ČR slavnostní oběd. Po něm se hlavy obou států vydali do Lidic, kde se
setkali s přeživšími lidické tragédie a navštívili pietní místo – památník Lidice.
11. 10. 2012

Státní návštěva prezidenta v Polské republice
Prezident republiky Václav Klaus společně s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve
dnech 11.-12. října 2012 státní návštěvu Polské republiky, během níž jednal se svým
protějškem Bronisławem Komorowskim a s předsedy obou komor polského
Národního shromáždění. Prezident rovněž vystoupil na Univerzitě Stefana
Wyszyńského, kde převzal titul doktor honoris causa, a společně s prezidentem
Komorowskim zahájil Česko-polské podnikatelské fórum. Na závěr návštěvy zavítal
český prezidentský pár do Krakova, kde se setkal s českou menšinou žijící v Polské
republice a v místě posledního odpočinku manželů Kaczyńských uctil jejich památku.
17. 10. 2012
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Prezident přijal nové velvyslance
Prezidentu republiky Václavu Klausovi předali ve středu dne 17. října 2012 na
Pražském hradě své pověřovací listiny tito noví rezidentní a nerezidentní velvyslanci v
České republice:
J. E. pan Vitavas Srivihok, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Thajského
království, se sídlem v Praze;
J. E. pan Ramón Custodio Espinoza, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Honduraské republiky, se sídlem v Berlíně;
J. E. pan Alberto Correia Neto, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Angolské republiky, se sídlem v Berlíně;
J. E. pan Paul Robert Tiendrebeogo, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Burkina Faso, se sídlem ve Vídni.
23. 10. 2012

Pracovní návštěva prezidenta Republiky Kazachstán v ČR
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve dnech 23.-24. října
2012 na pracovní návštěvu České republiky prezident Republiky Kazachstán
Nursultan Nazarbajev.
Po slavnostním uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského
hradu proběhl ceremoniál podpisu dohod mezi Republikou Kazachstán a Českou
republikou za přítomnosti obou prezidentů. Poté uspořádal Václav Klaus slavnostní
večeři na počest návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán v ČR.
Následující den se oba prezidenti zúčastnili česko-kazašského podnikatelského
semináře v Lichtenštejnském paláci.

listopad 2012
5. 11. 2012

Prezident V. Klaus vedl českou delegaci na summitu ASEM v Laosu
Prezident republiky Václav Klaus vedl ve dnech 5.- 6. listopadu 2012 českou delegaci
na summitu ASEM (Asia-Europe Meeting) ve Vientiane v Laosu.
V pondělí 5. listopadu vystoupil v rámci tematického bloku týkajícího se
ekonomických a finančních otázek s projevem na téma „The lasting crisis in Europe
and the continuing growth in Asia: why is it so?“ a v úterý 6. listopadu v
prezidentském paláci ve Vientiane bilaterálně jednal se svým protějškem,
prezidentem Laosu, Choummaly Sayasonem. Prezident se v průběhu summitu rovněž
bilaterálně setkal s některými přítomnými prezidenty či premiéry členských zemí
ASEM.
12. 11. 2012
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Prezident se setkal s prezidentem Černé Hory Filipem Vujanovićem
Prezident republiky Václav Klaus se v pondělí dne 12. listopadu 2012 na Pražském
hradě setkal s prezidentem Černé Hory Filipem Vujanovićem, který přicestoval do
České republiky na 58. zasedání Parlamentního shromáždění Severoatlantické
aliance.
12. 11. 2012

Prezident V. Klaus přijal generálního tajemníka NATO
Prezident republiky Václav Klaus přijal v pondělí dne 12. listopadu 2012 na Pražském
hradě generálního tajemníka Severoatlantické aliance Anderse Fogha Rasmussena,
který přicestoval do České republiky na 58. zasedání Parlamentního shromáždění
NATO.
13. 11. 2012

Státní návštěva prezidenta V. Klause v Rakouské republice
Prezident republiky Václav Klaus společně s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve
dnech 13. – 15. listopadu 2012 státní návštěvu Rakouské republiky, během níž jednal
se svým protějškem Heinzem Fischerem, s předsedou vlády Wernerem Feymannem,
s předsedkyní Národní rady Barbarou Prammerovou a se starostou Vídně Michaelem
Häuplem. Společně s prezidentem Fischerem zahájil česko-rakouské hospodářské
fórum, setkal se rovněž s arcibiskupem vídeňským Christophem kardinálem
Schönbornem a v sídle Österreichische Industriellen Vereinigung představil německé
vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí. Kromě Vídně navštívil český
prezidentský pár také města Eisenstadt a Rust v Burgenlandu.
27. 11. 2012

Prezident představil anglické vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí
Prezident republiky Václav Klaus odcestoval v úterý dne 27. listopadu 2012 do
Londýna, kde ve 14.00 hodin v prostorách dolní komory britského parlamentu
představil anglické vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí, kterou v září 2012
vydalo nakladatelství Bloomsbury pod názvem Europe: The Shattering of Illusions.
28. 11. 2012

Pracovní oběd prezidenta s velvyslanci zemí Evropské unie
Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 28. listopadu 2012 ve 12.30 hodin
zúčastnil pravidelného pracovního oběda s velvyslanci členských zemí Evropské unie.
Oběd pořádal velvyslanec Kyperské republiky v České republice pan Phaedon
Anastasiou v pražském Hotelu Intercontinental.
9

prosinec 2012
3. 12. 2012

Prezident představil španělské vydání své knihy Evropská integrace bez
iluzí
Prezident republiky Václav Klaus představil v pondělí dne 3. prosince 2012 ve 14.00
hodin v Madridu španělské vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí, kterou v
listopadu 2012 vydalo nakladatelství Editorial Club Universitario pod názvem La
integración europea sin ilusiones.
4. 12. 2012

Státní návštěva prezidenta republiky v Maďarsku
Prezident republiky Václav Klaus odcestoval ve dnech 4.-5. prosince 2012 na státní
návštěvu Maďarska, během níž jednal se svým protějškem prezidentem Jánosem
Áderem, s předsedou vlády Viktorem Orbánem, s předsedou Národního shromáždění
Lászlém Kövérem a v rámci pracovního oběda se setkal se členy Česko-maďarského
obchodního klubu. Kromě metropole Budapešť prezident navštívil rovněž druhé
největší maďarské město Debrecen.
10. 12. 2012

Státní návštěva prezidenta Slovenské republiky v ČR
Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestoval ve dnech 10.-11. prosince
2012 na státní návštěvu České republiky prezident Slovenské republiky Ivan
Gašparovič s manželkou Silvií.
Po slavnostním uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami na I. nádvoří Pražského
hradu proběhlo soukromé setkání prezidentských párů ČR a SR. Následovalo setkání
se zástupci tisku. Večer uspořádal prezident V. Klaus státní večeři na počest návštěvy
slovenského prezidentského páru v České republice.
13. 12. 2012

Prezident představil německé vydání své knihy Evropská integrace bez iluzí
na univerzitě v Bayreuthu
Prezident republiky Václav Klaus představil ve čtvrtek dne 13. prosince 2012 ve 14.30
hodin na půdě bavorské univerzity v Bayreuthu německé vydání své knihy Evropská
integrace bez iluzí, kterou pod názvem Europa braucht Freiheit – Plädoyer eines
Mitteleuropäers vydalo nakladatelství LIT Verlag. Po přednášce prezidenta
následovala diskuse se studenty a akademickými pracovníky univerzity.
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Parlament České republiky
říjen 2012
1. 10. 2012

Předsedkyně PS přijala předsedu slovinského Státního shromáždění
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala 1. října 2012
předsedu Státního shromáždění Parlamentu Slovinské republiky J. E. pana Gregora
Viranta s delegací.
Mezi hlavními tématy společné diskuze bylo srovnání procedur jednání ve slovinském
a českém parlamentu, rozdíly v podílu žen mezi politiky, zkušenosti s přímou volbou
prezidenta a otázka, nakolik je zastupitelské demokracie úspěšná s ohledem na
nároky na poslance ze strany veřejnosti.
V obecné debatě došlo zejména na výměnu praktických zkušeností s fungováním
parlamentů jednotlivých zemí. Předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová v následném
tiskovém brífinku upozornila na jeden z výrazných rozdílů mezi Slovinskou a Českou
republikou, kterým je odlišný podíl zastoupení žen mezi politiky:
„Pan předseda mě informoval, že po minulých slovinských volbách byly uplatněny
kvóty, a do Poslanecké sněmovny se dostalo z devadesáti členů třicet jedna žen, tedy
jedna třetina.“
V rámci diskuze o úspěšnosti zastupitelské demokracie oba předsedové hovořili o
tom, jakým způsobem by bylo možné zlepšit vztahy mezi občany a jejich volenými
zástupci. Oba odsoudili politický populismus a shodli se na tom, že míra respektování
politiků mezi občany se dá zvýšit dodržováním kultury dialogu, namísto hádek a
nesvárů.
Část diskuze se také věnovala přímé volbě prezidenta, která ve Slovinsku proběhne v
listopadu tohoto roku a u nás poprvé v lednu r. 2013.
J. E. pan Gregor Virant na závěr upozornil na slovinské zkušenosti s nástroji přímé
demokracie, konkrétně s využíváním referenda. „Ve Slovinskou je brána referendu
otevřena široce, tento nástroj demokracie se však může velmi snadno zvrhnout v
prostředek boje mezi stranami, a proto buďte při nakládání s tímto nástrojem velmi
opatrní,“ uvedl předseda Státního shromáždění Parlamentu Slovinské republiky.
1. 10. 2012

Předseda Senátu přijal předsedu Státního shromáždění Republiky
Slovinsko
Předseda Senátu M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu A. Palečkovou a členem
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou oficiálně
přijal předsedu Státního shromáždění Republiky Slovinsko J.E. pana Gregora
Viranta.
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2. 10. 2012

Delegace ústavně právního výboru PS na Slovensku
Delegace ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny vedená předsedou Markem
Bendou navštívila ve dnech 1. – 3. října Slovenskou republiku. V rámci svého
programu se setkala se členy partnerského ústavně právního výboru Národní rady
Slovenské republiky.
2. 10. 2012

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková v Bruselu
Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková se zúčastnila Konference k právům žena
rovným příležitostem, pořádané Evropským parlamentem ve dnech 2.10. - 3.10.2012
v Bruselu.
3. 10. 2012

Návštěva slovenské delegace v Poslanecké sněmovně
Ve dnech 1. – 3. října navštívila Českou republiku delegace výboru pro finance a
rozpočet Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou Danielem Duchoňem.
4. 10. 2012

Předseda Senátu M. Štěch jednal s představiteli Saska‐Anhaltska
Předseda Senátu Milan Štěch přijal dnes ve Valdštejnském paláci delegaci vedenou
premiérem spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinerem Haseloffem.
Diskuse se zaměřila mimo jiné na problematiku odborného vzdělávání. „Budeme
usilovat o získání peněz z evropských fondů na bilaterální projekty, týkající se
odborné přípravy a vzdělávání, a to zvláště v automobilovém průmyslu,“ uvedl R.
Haseloff. Zdůraznil zároveň, že tato spolupráce by neměla mít pouze jednosměrný
efekt. Příležitost odborného vzdělávání a praxe by měli mít Češi v Německu, ale
rovněž němečtí občané v Česku.
M. Štěch poukázal na intenzitu hospodářské provázanosti Česka a Německa a
zdůraznil, že význam má nejen spolupráce v oblasti odborného vzdělávání, ale rovněž
vzájemná podpora jazykové výuky.
Předseda Senátu následně otevřel téma obnovitelných zdrojů a problematiku
omezené kapacity přenosových soustav. Apeloval přitom na řešení problému
možného přetížení české přenosové soustavy nárazovými vlnami energie, která je
produkována v Německu.
R. Haseloff konstatoval, že se jedná o skutečně závažný problém, který Německo
aktuálně řeší, protože si uvědomuje, že strategii využívání obnovitelných zdrojů
nemůže realizovat za cenu ohrožování tranzitních soustav sousedních zemí.
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Mezi další témata, na která se Milan Štěch a Reiner Haseloff soustředili, patří unijní
agenda, ekonomická situace a splavnost Labe.
Předseda Senátu M. Štěch přijal rovněž frakci SPD Zemského sněmu SaskaAnhaltska, vedenou poslankyní Zemského sněmu a předsedkyní frakce SPD
Zemského sněmu Saska-Anhaltska Katrin Budde.
Hlavním bodem rozhovoru byla důchodová reforma, která je předmětem aktuálních
diskusí jak v Česku, tak Německu. Milan Štěch a Katrin Budde se shodli na tom, že
privatizace důchodového systému by ve svém důsledku přinesla kolaps systému
vyplácení penzí. Což ostatně potvrdil jak vývoj na Slovensku, tak v Maďarsku. Systém
vyplácení penzí musí zůstat primárně v gesci státu. Připojištění prostřednictvím
soukromých fondů by mělo být pouze doplňkovým nástrojem. Zvýšené náklady na
vyplácení penzí s ohledem na stárnutí populace by přitom měl stát financovat
především zvýšeným výběrem pojištění a daní u skupin obyvatel, které disponují
zdroji a největšími zisky.
4. 10. 2012

Místopředsedkyně Senátu A. Palečková v Záhřebu
Místopředsedkyně Senátu PČR paní Alena Palečková se zúčastnila za ČR pohřbu
předsedy Parlamentu Chorvatské republiky pana Borise Šprema, který se uskuteční
ve čtvrtek 4. 10. 2012 v Záhřebu.
5. 10. 2012

Delegace hospodářského výboru PS PČR ve Francii
Ve dnech 2. – 5. října navštívila Francii delegace hospodářského výboru vedená
předsedou Milanem Urbanem.
Na programu bylo jednání se zástupci Ministerstva pro ekologii, udržitelný rozvoja
energetiku, setkání s představitelkou Komisariátu jaderné energie a obnovitelných
zdrojů a s komisařkou Úřadu pro jadernou bezpečnost, účast delegace na semináři
OECD a jednání se členy Hospodářské komise Národního shromáždění Francouzské
republiky.
8. 10. 2012

Poslanecká delegace v Tiraně na zasedání Parlamentního shromáždění
OBSE
Poslanci J. Plachý, P. Hojda, I. Ohlídal a J. Škárka se ve dnech 4. – 8. října zúčastnili
v Tiraně Podzimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE.
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9. 10. 2012

Místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v Bruselu
Místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Dagmar Zvěřinová se
zúčastnila „Open days“ v oblasti kohezní politiky a setkání Výboru pro územní rozvoj
Evropského parlamentu s národními parlamenty ve dnech 9. 10. - 11. 10. 2012
v Bruselu.
9. 10. 2012

Senátoři navštívili Velkou Británii
Místopředsedové Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu J. Lajtoch,
V. Vrecionová, členové výboru J. Strnad a P. Šilar se zúčastnili návštěvy Britského
parlamentu, setkání s předsedou Výboru pro ekonomické a finanční záležitosti, s
členy podvýboru EU pro vnitřní trh, infrastrukturu a zaměstnanost, s členy
podvýboru EU pro zemědělství, rybářství, životní prostředí a energetiku a jednání na
Ministerstvu dopravy ve dnech 9. 10. - 12. 10. 2012 ve Velké Británii.
9. 10. 2012

Přijetí odborníků ze Spolkové republiky Německo v Senátu
Přijetí odborníků DEPB ze Spolkové republiky Německo za účasti senátora Adolfa
Jílka, člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pořádal
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR.
Ve Frýdlantském salonku se uskutečnilo diskusní setkání člena Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Adolfa Jílka s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politickévzdělávání. Jednalo se o
skupinu zaměstnanců německého státu a země Sársko, kteří pracují na finančních a
dalších úřadech, které souvisí s ministerstvem financí a jsou odborově organizováni.
Úvodem senátor Adolf Jílek představil Senát jako horní komoru Parlamentu ČR,
objasnil hostům systém zastoupení, volební způsob a dobu mandátů zákonodárců,
legislativní proces projednávání zákonů v Parlamentu ČR. Německé delegaci
odpověděl na otázky, které se týkaly postoje občanů ČR k EU a zavedení eura,
důchodové reformy v ČR a věkové hranice odchodu občanů do důchodu,
nezaměstnanosti mladé generace a občanů v předdůchodovém věku. Dále hosty
zajímala oblast rozložení politických sil ve vládní koalici a především ve vládní
opozici.
9. 10. 2012

Předseda Senátu PČR přijal nizozemského velvyslance
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Nizozemského království v ČR J.E. pana Eduarda W. V. M. Hoekse.
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10. 10. 2012
Představitelé Senátu PČR se setkali s účastníky Mezinárodní konference „Výzvy 21.
století ve vzdělávání“ a Valného shromáždění SICI 2012
Ve Valdštejnském paláci proběhlo setkání představitelů Senátu s účastníky
Mezinárodní konference „Výzvy 21. století ve vzdělávání“ a Valného shromáždění
Stálé mezinárodní konference inspektorátů (SICI) 2012. Ředitel sekretariátu
předsedy Senátu Jaroslav Müllner přivítal příchozí jménem předsedy Senátu Milana
Štěcha a uvedl senátora Miroslava Nenutila, který poděkoval inspektorům za jejich
práci a přínos v zkvalitňování vzdělání. „Jsem přesvědčen, že vaše práce je zásadně
důležitá pro dobré vzdělávání ve vašich zemích i v celé Evropě. Ta nemá bez
kvalitního vzdělání v těchto těžkých časech šanci udržet krok s dalšími ekonomickými
centry současného světa,“ konstatoval Miroslav Nenutil. Předseda SICI Graham
Doladson řekl: „Je velmi důležité, z hlediska dodržení kvality vzdělání, abychom
nezůstávali staticky přikováni jen k minulosti, ale zaměřili se na budoucnost.
Abychom to, co děláme, bylo skutečně zárukou toho, že budeme odvádět kvalitní
práci a zlepšovat úroveň vzdělání.“
10. 10. 2012

Přijetí předsedkyně Saeimy Lotyšské republiky v Senátu
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Výboru pro záležitosti
Evropské unie Senátu PČR L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou a členem Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem se oficiálně setkali s předsedkyní
Saeimy Lotyšské republiky J.E. paní Solvitou Aboltinou.
10. 10. 2012

Přijetí předsedkyně Saeimy Lotyšské republiky v Poslanecké sněmovně
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala ve středu 10.
října předsedkyni Saeimy Lotyšské republiky Solvitu Aboltinu s delegací.
Mezi hlavními tématy společné diskuze byla parlamentní spolupráce, členství obou
zemí v Evropské unii a jejich priority ohledně dlouhodobého financování z EU,
lotyšské usilování o členství v OECD a bezpečnostní otázky.
Obě předsedkyně ve společném vystoupení pochválily vzájemné vztahy České a
Lotyšské republiky, mezi nimi i výbornou parlamentní spolupráci.
Předsedkyně lotyšské Saeimy Solvita Aboltina připomněla plánovanou návštěvu
Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR v Lotyšsku, která se uskuteční právě
v době nejintenzivnějších jednání o lotyšském rozpočtu na příští rok a která proto
jistě bude pro českou stranu cennou zkušeností.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová projevila zájem o
některé detaily z organizace lotyšského parlamentu, které jsou v Česku zatím pouze
předmětem diskuzí. Jedná se zejména o možnost negativního hlasu během volebního
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klání do parlamentu a také o možnost pokut za neúčast poslanců na jednání
zákonodárného sboru.
Ve společném prohlášení také bylo řečeno, že Česká republika podporuje Lotyšsko ve
snaze získat členství v OECD. Solvita Aboltina poděkovala i za spolupráci v otázce
bezpečnosti, neboť lotyšský vzdušný prostor nyní střeží v rámci NATO právě české
letectvo.
Vzájemné vztahy obou zemí dokresluje i výuka českého jazyka na univerzitě v Rize, v
Čechách je dokonce možné lotyšský jazyk studovat na dvou různých univerzitách.
10. 10. 2012

Delegace zahraničního výboru PS PČR v Norsku
Ve dnech 8. – 10. října navštívila Norsko delegace zahraničního výboru vedená
místopředsedkyní Lenkou Andrýsovou.
Na programu měla jednání se zahraničním a obranným výborem norského
parlamentu, setkání s představiteli ministerstev zahraničních věcí, obrany a dopravy.
11. 10. 2012

Předseda Senátu PČR jednal s předsedou vlády Irácké republiky
Předseda Senátu PČR Milan Štěch dnes jednal s předsedu vlády Irácké republiky
Noori Al-Malikim.
Představitelé obou zemí se shodli na tom, že česko-irácké vztahy jsou na velmi dobré
úrovni a obě strany mají zájem na jejich dalším prohloubení.
Jedním z hlavních témat jednání byly možnosti participace českých firem na
rekonstrukci infrastruktury Iráku. „České firmy by mohly v Iráku působit například v
oblasti energetiky, ropného průmyslu nebo železničního a silničního transportu,“
uvedl předseda irácké vlády.
Dalším tématem diskuse byl vývoj v arabském regionu a situace v jednotlivých
arabských zemích.
Noori Al-Maliki zopakoval pozvání pro předsedu Senátu PČR k oficiální návštěvě
Iráku.
11. 10. 2012

Setkání místopředsedy Senátu P. Sobotky s velvyslanci
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijal mimořádnou a
zplnomocněnou velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
v ČR J.E. paní Sian Christinu Macleod, mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Francouzské republiky v ČR J.E. pana Pierre Lévyho, mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických v ČR J.E. pana Normana L.
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Eisena a mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo
J.E. pana Detlefa Lingemanna.
11. 10. 2012

Přijetí předsedy vlády Irácké republiky v Senátu
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU
Senátu PČR M. Škaloudem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu PČR P. Trpákem oficiálně přijal předsedu vlády Irácké republiky J.E. pana
Núrí al-Málikího.
Předseda Senátu Milan Štěch jednal s předsedou vlády Irácké republiky Núrí alMálikím. Představitelé obou zemí se shodli na tom, že česko-irácké vztahy jsou na
velmi dobré úrovni a obě strany mají zájem na jejich dalším prohloubení. Jedním z
hlavních témat jednání byly možnosti participace českých firem na rekonstrukci
infrastruktury Iráku. „České firmy by mohly v Iráku působit například v oblasti
energetiky, ropného průmyslu nebo železničního a silničního transportu,“ uvedl
předseda irácké vlády. Dalším tématem diskuse byl vývoj v arabském regionu a
situace v jednotlivých arabských zemích.
11. 10. 2012

Přijetí předsedů Zahraničního výboru a Výboru pro obranu a bezpečnost
Sněmovny reprezentantů Irácké republiky senátorem J. Regecem
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec spolu se
senátory Tomášem Kladívkem a Pavlem Trpákem přijal předsedy Výboru pro
zahraniční věci a Výboru pro obranu a bezpečnost Sněmovny reprezentantů Irácké
republiky Humáma Hammúdiho a Hasana al-Sinajída. Předmětem rozhovoru byla
bezpečnostní situace v Iráku, která se podle iráckých poslanců stále zlepšuje. České
senátory vyzvali, aby se o tom přesvědčili přímo na místě. Iráčtí hosté projevili velký
zájem o spolupráci českých firem na rekonstrukci země. Nadále se bude též jednat o
nákupu cvičných letounů L 159 české výroby pro irácké vzdušné síly. Na závěr
senátoři irácké partnery informovali o Dohodě o partnerství a spolupráci mezi
Evropskou unií a Iráckou republikou, která byla přikázána k projednání Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost a bude zařazena na program jedné z jeho
příštích schůzí.
12. 10. 2012

Přijetí předsedy vlády Irácké republiky v Poslanecké sněmovně
Předsedkyně Poslanecké sněmovny přijala 12. 10. 2012 předsedu vlády Irácké
republiky J. E. pana Núrí Kamal al-Málikího.

17

12. 10. 2012

Místopředseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil oslav státního svátku
Španělska
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastnil oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Španělska v ČR J.E. panem Pascualem Ignaciem
Navarrem Ríosem u příležitosti státního svátku Španělska.
14. 10. 2012

Setkání předsedů senátních výborů pro evropské záležitosti na Kypru
Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu L. Sefzig a místopředseda
výboru M. Krejča se zúčastnili setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti
parlamentů zemí EU (COSAC) ve dnech 14. 10. - 16. 10. 2012 na Kypru.
15. 10. 2012

Senátoři se zúčastnili pozorovatelské mise OBSE v Černé Hoře
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE P.
Bratský a J. Štětina se zúčastnili volební pozorovatelské mise Parlamentního
shromáždění OBSE (parlamentní volby) v Černé Hoře ve dnech 11. 10. - 15. 10. 2012.
16. 10. 2012

Delegace výboru pro bezpečnost PS na Slovensku
Ve dnech 15. – 16. října navštívila Slovensko delegace Výboru pro bezpečnost PS PČR
vedená místopředsedou Romanem Váňou (posl. Z. Bebarová-Rujbrová, Z. Boháč, R.
Chlad a J. Tejc). Na programu bylo jednání se členy výboru pro obranu a bezpečnost
Národní rady SR, přijetí na Ministerstvu vnitra a jednání na SIS.
17. 10. 2012

Návštěva uzbecké delegace v Senátu
Pracovní oběd pro zástupce parlamentní delegace Republiky Uzbekistán vedené
panem F. Radžabovem uspořádal předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR M. Antl.
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17. 10. 2012

Předseda Senátu přijal maďarského velvyslance
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Maďarska v ČR J.E. pana Tibora Petőho.
18. 10. 2012

Delegace výboru pro sociální politiku v Itálii
Ve dnech 15. – 18. října navštívila Itálii delegace výboru pro sociální politiku PS PČR
vedená místopředsedkyní Jitkou Chalánkovou (posl. L. Kohoutová, G. Pecková a M.
Semelová).
Na programu měla návštěvu Italské správy sociálního zabezpečení, jednání s
předsedou sněmovního výboru pro práci a sociální zabezpečení a s předsedou
senátního Stálého výboru pro práci a sociální zabezpečení, přijetí na Ministerstvu
práce a sociálních politik Itálie, setkání s vedoucím Úřadu pro rodinnou politiku
Úřadu vlády a návštěvu rehabilitačního ústavu.
18. 10. 2012

Delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS v
Rakousku
Ve dnech 16. – 18. října navštívila Rakousko delegace výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR vedená předsedkyní Annou Putnovou (posl. I.
Ohlídal, V. Bohdalová a P. Ploc).
Na programu byla návštěva učňovského zařízení zaměřeného na technické
vzdělávání, přijetí v Národní radě, jednání na Ministerstvu pro vyučování, umění a
kulturu, přijetí u rektora Vídeňské univerzity a návštěva Komenského školy.
18. 10. 2012

Delegace Volebního výboru PS navštívila Polsko
Ve dnech 16. – 19. října navštívila Polsko delegace Volebního výboru PS PČR vedená
místopředsedou Petrem Skokanem (posl. V. Jandák, I. Levá, V. Koníček, M.
Strnadlová a L. Skopal).
Na programu bylo mimo jiné jednání se zástupci Komise pro kulturu a sdělovací
prostředky Sejmu, přijetí ve veřejnoprávní televizi TVP, v soukromé televizi TVN a ve
Státní radě pro rozhlas a televizi (KRRiT) a návštěva regionální pobočky televize TVP
v Krakově.
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18. 10. 2012

Místopředseda Senátu P. Sobotka přijal velvyslance Izraele
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijal mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Yaakova Levyho.
23. 10. 2012

Delegace z Lucemburska navštívila PS PČR
Ve dnech 22. – 23. října navštívila Českou republiku delegace výboru pro kontrolu
plnění rozpočtu Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství vedená
předsedkyní Annou Brasseurovou.
24. 10. 2012

Oficiální návštěva předsedkyně PPS v Bulharsku
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová navštívila ve dnech 17.
října – 19. října v čele oficiální parlamentní delegace Bulharsko. Návštěva české
delegace se uskutečnila na pozvání předsedkyně Národního shromáždění Bulharské
republiky Cecky Cačevy.
Předsedkyně Sněmovny M. Němcová zahájila návštěvu Bulharska položením věnce u
Pomníku Neznámého vojína. Poté se sešla k jednání s předsedkyní Národního
shromáždění Bulharské republiky Ceckou Cačevou. „Nesmírně mě těší, že mohu v
Bulharsku přivítat nejvyšší představitelku dolní komory Parlamentu ČR spolu s
parlamentní delegací. Vztahy našich zemí jsou velmi dobré. Kromě společných
aktuálních zájmů nás pojí i společné historické mezníky,“ přivítala českou delegaci
předsedkyně bulharského parlamentu C. Cačeva. Miroslava Němcová rovněž
zdůraznila vysokou úroveň vzájemných vztahů, kdy obě země jsou si důležitým
partnerem v oblasti politické i hospodářské. Poukázala také na oblíbenost Bulharska
jako prázdninové destinace českých turistů: „Po 89. roce, kdy se Čechům otevřel dříve
nedostupný svět, se nyní opět vracejí na oblíbená místa u Černého moře.“
V následující debatě si političky připomněly společné slovanské kořeny, které se
prolínají kulturou i jazykem obou zemí. V tomto kontextu hovořily především o
významném nadcházejícím výročí slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, od
jejichž příchodu na Velkou Moravu uplyne v příštím roce 1150 let. Bulharská
předsedkyně parlamentu vyjádřila přání bulharské strany podílet se na přípravách
oslav v roce 2013.
Dále se obě předsedkyně shodly na významu dalšího prohlubování vztahů na
parlamentní úrovni, kdy důležitou roli sehrávají skupiny přátel a dále delegace, které
v rámci vzájemných návštěv vytvářejí kontinuitu ve společných diskusích. Na úrovni
hospodářské vyjádřily političky podporu vzájemné spolupráci v oblasti průmyslu,
energetiky i cestovního ruchu. S ohledem na fakt, že obě země jsou členy
severoatlantických struktur a Evropské unie, shodly se na nutnosti užší spolupráce a
podpory vzájemných pozic: “Děkuji za spolupráci uvnitř Evropské unie. Evropské
otázky jsou klíčové pro další směřování našich zemí, a proto si velmi cením
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spolupráce s blízkými sousedy nebo státy, s kterými jsme prošli podobnou historickou
zkušeností,“ uvedla předsedkyně PS PČR M. Němcová. Předsedkyně bulharského
parlamentu C. Cačeva tlumočila zájem Bulharska o intenzivnější spolupráci v rámci
Visegrádské skupiny.
Na programu návštěvy předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR s delegací bylo
rovněž setkání s prezidentem Bulharské republiky Rosem Plevnelievem a ministrem
zahraničních věcí Nikolajem Mladenovem. Rozhovory s vrcholnými bulharskými
představiteli potvrdily zájem obou zemí na dalším prohloubení vzájemné spolupráce
jak v obchodní, tak hospodářské oblasti. „Těší nás investice českých firem, zejména v
energetice. Česká republika pro nás vždy byla symbolem inženýrského umu a
technické vyspělosti,“ ocenil spolupráci prezident Plevneliev. V debatě se politici
dotkli rovněž aktuálních problémů EU. Obě strany se shodly na nutnosti co
nejrychlejší stabilizace eura. „Přestože nejsme členem eurozóny, jsme závislí na vývoji
v této zóně. Pokud by se něco stalo s eurem, bude se to týkat i nás,“ konstatovala M.
Němcová. „V rámci „27“ je důležitý princip stejného zacházení. Je to jedna z
nejobtížnějších otázek EU, vždy vznikají nějaké zájmové bloky. Považuji proto za
důležitou spolupráci zemí, které k sobě mají blízko. Za optimální považuji platformu
V 4 + Bulharsko,“ zhodnotil ministr zahraničí Nikolaj Mladenov.
Parlamentní delegace se také setkala se zástupci parlamentní skupiny přátel
Bulharsko – Česká republika. Tato skupina přátel velmi intenzivně spolupracuje se
skupinou přátel Česká republika – Bulharsko, která působí na půdě Poslanecké
sněmovny PČR.
Významnou součástí návštěvy české parlamentní delegace v Bulharské republice byla
její účast na slavnostním shromáždění při příležitosti 120. výročí založení
krajanského spolku Čechů a Slováků v Bulharsku. První krajanská organizace spolek
„Čech“ byla založena v roce 1892 a trvá s přerušením obou světových válek dodnes.
Jeho členy byly významné osobnosti jak např. malíři Jan Mrkvička a Jaroslav Věšín,
kteří položili základ modernímu bulharskému malířství. Od roku 1925 krajanský
spolek vlastní objekt – Československý dům T.G.Masaryka, kde se pravidelně
uskutečňují krajanské akce. Klub byl v roce 2004 vyznamenán cenou ministra
zahraničních věcí ČR Gratias agit. Činnost krajanského spolku ocenila předsedkyně
PSP ČR M. Němcová: “Děkuji Vám, že udržujete české tradice a povědomí o
historickém propojení Čechů a Bulharů. Jste těmi nejpřirozenějšími vyslanci České
republiky, jaké vůbec můžeme mít.“
Během návštěvy hlavního města Sofie předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR M.
Němcová slavnostně odhalila pamětní desku českého architekta Antonína Koláře Antona Kolara /1841-1900/ na budově Ústředního vojenského klubu v Sofii, jehož je
autorem. Antonín Kolář studoval ve Vídni a Paříži a před rokem 1878 působil jako
stavební inženýr v Rumunsku. Do Bulharska přišel po osvobození od turecké
nadvlády, je autorem prvního moderního regulačního plánu Sofie a řady jejích
emblematických staveb.
V závěru návštěvy Bulharské republiky se česká parlamentní delegace zúčastnila 4.
konference bohemistů v Blagoevgradu. V celém Bulharsku se výukou češtiny jako
studijního oboru zabývají tři univerzity: v Sofii, Plovdivu a Blagoevgradu. Praktickou
češtinu pro potřeby cestovního ruchu vyučuje Univerzita Asena Zlatarova v Burgasu.
Konference je tradice, která se koná každé dva roky za účasti univerzitních učitelů i
studentů. „Výuka jazyka je nejdůležitějším kontaktem zemí, který mezi sebou mohou
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mít. Výměna studentů, navázaní kontaktů, to vše je velmi důležité pro budoucí
vzájemné vztahy,“ pozdravila účastníky konference Miroslava Němcová.
24. 10. 2012

Členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
přijali delegaci z Jihoafrické republiky
Členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR přijali 24.
10. 2012 delegaci parlamentního výboru pro vzdělávání provincie KwaZulu-Natal
Jihoafrické republiky
25. 10. 2012

Členové zahraničního výboru PS PČR se setkali s delegací Srí Lanky
Členové zahraničního výboru se setkali na pracovním obědě s náměstkem ministra
zahraničních věcí Srí Lanky Neomalem Pererem s delegací.
25. 10. 2012

Zástupci Senátu se zúčastnili oslav státního svátku Rakouské republiky
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se
zúčastnili oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Rakouské
republiky v ČR J.E. panem Ferdinandem Trauttmansdorffem u příležitosti státního
svátku Rakouské republiky.
29. 10. 2012

Přijetí velvyslance Uzbecké republiky v Senátu
Velvyslanec Uzbecké republiky v ČR J. E. pan Dilshod Akhatov byl oficiálně přijat
předsedou Ústavně-právního výboru panem Miroslavem Antlem.
25. 10. 2012

Účast poslankyně H. Doupovcové v pozorovatelské volební misi OBSE na
Ukrajině
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H.
Doupovcová se zúčastní volební pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění
OBSE (parlamentní volby) ve dnech 25. 10. - 29. 10. 2012 v Kyjevě.
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30. 10. 2012

Předsedkyně PPS přijala předsedu arménského Národního shromáždění
Členové Skupiny přátel ČR – Arménie R. Böhnisch, M. Strnadlová a R. Kostřica se v
úterý 30.října setkali s předsedou arménského Národního shromáždění Hovikem
Abrahamjanem a dalšími členy arménské delegace. Arménie otevřela loni v Praze
svou diplomatickou misi. Země patří do šestice bývalých sovětských republik, s nimiž
Evropskou unii pojí projekt Východní partnerství. Sedmadvacítka ho zahájila v roce
2009 během českého předsednictví v EU, cílem je rozšířit spolupráci.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala předsedu
Národního shromáždění Arménské republiky J. E. pana Hovika Abrahamjana ve
středu 31. října 2012.
30. 10. 2012

Předseda Senátu přijal předsedu arménského Národního shromáždění
Na pozvání předsedy Senátu PČR Milana Štěcha navštívil Českou republiku předseda
Národního shromáždění Arménské republiky Hovik Abrahamjan.
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A.
Gajdůškovou, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J.
Štětinou, členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu
PČR P. Bratským a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
M. Horskou se setkali s předsedou Národního shromáždění Arménské republiky J.E.
panem Hovikem Abrahamjanem.
Předsedové parlamentů se během dnešního jednání shodli na dobré kvalitě českoarménských vztahů a dále se zabývali především otázkou integrace Arménie do
Evropské unie. „Přáli bychom si, aby Arménie byla členem Evropské unie. Nyní proto
s EU jednáme především o otázkách asociace,“ uvedl H. Abrahamjan a vyjádřil
poděkování České republice za spolupráci v rámci Východního partnerství.
„Podporujeme Arménii na cestě do Evropské unie a uvítáme také bližší spolupráci na
úrovni našich parlamentů,“ řekl M. Štěch.
Mezi dalšími tématy, na které se H. Abrahamjan a M. Štěch zaměřili, byly situace na
jižním Kavkaze a problematika udělování víz pro arménské občany. Předseda
Národního shromáždění Arménské republiky rovněž pozval předsedu českého Senátu
na návštěvu Arménie.
Jednání M. Štěcha a H. Abrahamjana pokračovala při slavnostní večeři, kterou
předseda Senátu PČR uspořádal na počest hosta ve Valdštejnském paláci.
31. 10. 2012

Senátor T. Jirsa se zúčastnil jednání s vedením Zakarpatské oblasti Ukrajiny
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Tomáš Jirsa se
zúčastnil s delegací Ministerstva obrany ČR na oslavách státního svátku ČR a na
jednání s vedením Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Součástí akce bylo také položení
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základního kamene rekonstrukce čs. posádkového hřbitova „Na Šachtě“ a vernisáž
výstavy „Českoslovenští fotografové s ukrajinskými kořeny“ ve dnech 30. 10. - 31. 10.
2012.
31. 10. 2012

Místopředseda Senátu P. Sobotka se setkal s předsedou arménského
Národního shromáždění
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka za účasti místopředsedy Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedy a člena výboru V. Drymla
uspořádal buffet-dinner na počest předsedy Národního shromáždění Arménské
republiky J.E. pana Hovika Abrahamjana.

listopad 2012
1. 11. 2012

Předsedkyně PS přijala indickou ministryni zahraničí
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala 1. listopadu
státní ministryni pro zahraniční věci Indické republiky J.E. paní Preneet Kaur.
1. 11. 2012

Přijetí velvyslankyně Indonéské republiky v Senátu
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pan Tomáš Kladívko
přijal mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Indonéské republiky J.E. paní
Emerie Wilujeng Amir Siregar.
5. 11. 2012

Předsedkyně PS se zúčastnila Konference o Raoulu Wallenbergovi
Předsedkyně Poslanecké sněmovny se zúčastnila v pondělí 5. listopadu 2012
konference Tváří v tvář zlu – Wallenbergova pomoc maďarským židům během
holocaustu".
Konference se konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy
Němcové, velvyslance Státu Izrael v ČR Yaakova Levyho, velvyslankyně Švédského
království v ČR Anniky Jagander, velvyslance Maďarské republiky v ČR Tibora Petö a
kardinála Dominika Duky.
Raoul Wallenberg byl jedním z největších hrdinů druhé světové války. Původem
švédský architekt a podnikatel během svého diplomatického pobytu v Budapešti
neotřelými metodami zachránil desetitisíce maďarských Židů. Vydával pro ně
speciální ochranné švédské pasy, které jim zaručovaly nedotknutelnost. Aby tyto
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spásné dokumenty dostal na poslední chvíli k potřebným, neváhal vylézt na střechu
transportního vlaku či rozdávat je přímo během pochodů smrti. Zřídil také v
Budapešti několik „švédských domů“, které prohlásil za výsostné území Švédska, aby
mohly sloužit maďarským Židům coby útočiště. Po válce byl Wallenberg z Budapešti
odvezen eskortou do Sovětského svazu, odkud se již nikdy nevrátil. Okolnosti jeho
zmizení nejsou dodnes vyjasněné. Letos si připomínáme 100 let od jeho narození.
5. 11. 2012
Odborná diskuse senátora K. Korytáře se skupinou německých účastníků semináře
Ve Frýdlantském salonku se uskutečnilo diskusní setkání člena Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Karla Korytáře s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání. Úvodem senátor
Karel Korytář objasnil hostům systém zastoupení, volební způsob a dobu mandátu
zákonodárců v obou komorách Parlamentu ČR. Německou delegaci seznámil taktéž s
politickou a ekonomickou situací v ČR, hovořil i o nutnosti dobudování hlavních
infrastrukturních tepen. Poté odpovídal na dotazy hostů, které se týkaly přímé volby
prezidenta, která se poprvé uskuteční v lednu 2013, dotací z EU a jejich čerpání či
životní úrovně občanů ČR.
6. 11. 2012

Jednání předsedkyně Zdravotního a sociálního výboru Parlamentního
shromáždění Rady Evropy s předsedkyní Českého Helsinského výboru
Předsedkyně Zdravotního a sociálního výboru Parlamentního shromáždění Rady
Evropy paní Maury Pasquier na půdě Senátu PČR jednala s předsedkyní Českého
Helsinského výboru paní Annou Šabatovou a mluvčí Spolku nedobrovolně
sterilizovaných žen paní Elenou Gorolovou.
7. 11. 2012

Přijetí předsedkyně Zdravotního a sociálního výboru Parlamentního
shromáždění Rady Evropy v Senátu
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s místopředsedou Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou se oficiálně setkali s
předsedkyní Sociálního a zdravotního výboru a zpravodajkou Výboru k ukončení
nucených sterilizací a kastrací Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Liliane
Maury Pasquier. Ve zprávě pro Radu Evropy, kterou paní Liliane Maury Pasquier
dokončuje, je Česká republika kvůli této problematice kritizována.
Během své návštěvy L. Pasquier absolvovala několik setkání, ať už na příslušných
ministerstvech či přímo se zástupci žen a mužů, kterých se problematika sterilizací a
kastrací přímo týká či týkala.
K jednomu z významných setkání došlo i na půdě Senátu PČR. Česká delegace, v
které byli mj. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, senátor Pavel Lebeda,
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Monika Šimůnková a zástupkyně veřejného
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ochránce práv Jitka Seitlová na tomto jednání přivítali možnost hovořit o problému
nucených sterilizací a kastrací z pohledu ČR i Rady Evropy.
Alena Gajdůšková v úvodu odmítla fakt, že by sterilizace a kastrace byly programem
v ČR. „Tomu v ČR nikdy nebylo. Bohužel u sterilizací v minulosti se ukazuje, že to
byly individuální záležitosti spojené s problémy. Vláda ČR již v této souvislosti
vyjádřila politování. V této chvíli se hledají cesty k odškodnění postižených žen,“ řekla
Gajdůšková. Podle ní je ale problém v tom, zda ženy byly informovány o věci, a tedy
zda tedy jejich souhlas byl svobodným a informovaným souhlasem. „V oblasti
sterilizací v této chvíli platí již zákony, které, jak se domnívám, vytváří takové
podmínky a rámec, aby nemohla být sterilizace provedena bez souhlasu, resp. může
být provedena pouze na žádost pacientky,“ zdůraznila Gajdůšková. Podle ní má česká
legislativa pro případy kastrací již zakotveny mechanismy, že nelze hovořit o
nucených kastracích. Jedná se vždy o požadavek pacienta, kdy se k jeho požadavku
následně vyjadřuje odborná komise, která s tím musí dát souhlas. Dále Gajdůšková
zdůraznila, že podle současné legislativy nemůže k takovémuto zákroku dojít, pokud
je pacient ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody. Pokud je chirurgická kastrace
provedena pak jen jako substituce hormonální léčby, která v tom kterém případě
selhává, nebo tam, kde je medicínsky hormonální léčba kontraindikována. V takovém
případě se kastrace stává jediným prostředkem, jak dotyčnému pomoci. Jinou
variantou již by byla jedině izolace dotyčného.
V závěru pak Gajdůšková uvedla, že u kastrací jsme jako ČR připraveni ještě jednat o
tom, jak stoprocentně zaručit a případně eliminovat rizika, že by pacient o fyzickou
kastraci žádal nesvobodně. „Jsem přesvědčena, že česká legislativa to v tuto chvíli již
zaručuje, ale jde nám o to, abychom ze strany Rady Evropy byli vnímáni jako země,
pro niž je ochrana lidských práv prioritou,“ dodala.
9. 11. 2012

Návštěva guvernéra Chartúmu v Poslanecké sněmovně PČR
Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a místopředseda
zahraničního výboru Jan Hamáček přijmou guvernéra federálního sudánského státu
Chartúm a současně starostu hlavního města Chartúmu Abdulrahmanema El
Khedirema s delegací.
9. 11. 2012

Přijetí zástupců organizace PNND v Senátu
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu se členem Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem oficiálně přijala zástupce
organizace „Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení
(PNND)“ pana Paula Dewara a pana Jeppe Kofoda.
Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková přijala ve své pracovně
místopředsedu Zahraničního výboru Dolní sněmovny Parlamentu Kanady Paula
Dewara. Společným jmenovatelem setkání je členství obou politiků v mezinárodní
organizaci „Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení26

Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND*). A.
Gajdůšková je členkou organizace od roku 2009 a byla vůbec první českou zástupkyní
v této mezinárodní síti. Setkání byli přítomni také senátor Pavel Trpák a koordinátora
PNND pro střední Evropu Jana Jedličková.
Pracovní jednání bylo zaměřeno na současné aktivity PNND. P. Dewar informoval o
činnosti kanadských členů PNND směřující k přípravě konference za jaderné
odzbrojení. Zmínil se také o probíhající kampani za zákaz nukleárního testování pod
názvem „Abolish Testing: Our Mission“ (ATOM) v spuštěné letos v srpnu v
Kazachstánu, která je organizována PNND, kazachstánským parlamentem a
Nazarbayevovým centrem. Podle něho na začátku vznášeli požadavky na odzbrojení
především lidé, dnes stojí v čele odzbrojovacích snah někteří politici. Je třeba opět
vrátit myšlenku zpět k lidem a k tomu by měla mj. tato kampaň sloužit. P. Dewar
uvedl že, „jen na pouhou údržbu jaderných arzenálů vydávají státy zhruba 100
miliard USD ročně a dalších 1 000 miliard plánují vydat v příštích letech na jejich
modernizaci“.
Účastníci schůzky se shodli, že jaderné odzbrojení je složitý a velice dlouhodobý
proces. Poslanec Dewar zdůraznil, že je nutné postupovat od zákazu jaderného
testování přes vytvoření bezjaderných zón až po globální jaderné odzbrojení, které je
konečným cílem. A. Gajdůšková připomněla úvahy o tom, že Evropa by se mohla stát
bezjadernou zónou. „To není sci-fi, ale reálná úvaha svého času dokonce formulovaná
německým spolkovým ministrem zahraničí Guidem Westerwellem , “ dodala.
Praha je vnímána z globálního pohledu jako symbolické místo, kde byl zahájen
proces za jaderné odzbrojení vzhledem k historickému pražskému projevu prezidenta
Spojených států amerických Baraca Obamy z roku 2009. I to je jeden z důvodů, proč
kanadský poslanec vyjádřil přesvědčení, že Česká republika, kde byl proces
nastartován, bude na připravované konferenci zastoupena.
12. 11. 2012

V Praze se uskutečnilo výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO
V Praze se ve dnech 9. - 12. listopadu 2012 uskutečnilo 58. výroční zasedání
Parlamentního shromáždění NATO, jehož hostiteli byly Poslanecká sněmovna a
Senát Parlamentu ČR. Parlamentní shromáždění NATO je poradním orgánem
aliance. Zástupci parlamentů všech 28 členských států NATO a dalších
pozorovatelských zemí řešili od pátku do pondělí například situaci v Afghánistánu,
Sýrii, arabských zemích, problematiku boje s piráty u Somálských břehů a směřování
a rozšiřování NATO. Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen apeloval na
poslance členských zemí, aby při schvalování národních rozpočtů nerezignovali pod
tíhou ekonomické krize na obranu a zachovali nebo zvýšili objem prostředků, které na
společnou obranu vyčleňují. „Existuje také bezpečnostní realita. Svoboda není
zadarmo. Proto, abychom mohli efektivně bránit naše země, musí naše vlády
investovat do obrany,“ sdělil A. F. Rasmussen. Potřebujeme udržet obranu silnou,“
dodal.
V souvislosti s 10tiletým výročím od summitu NATO v Praze v r. 2002, na němž bylo
rozhodnuto o přizvání 7 nových států ke vstupu do NATO, pozval předseda PS NATO
Karl A. Lamers na letošní výroční zasedání do Prahy představitele čtyř současných
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kandidátských zemí pro vstup do NATO, jejichž představitelé - gruzínský prezident
Michail Saakašvili, prezident Černé Hory Filip Vujanovič, předseda parlamentu
Bosny a Hercegoviny Božo Ljubič a předseda vlády Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie Nikola Gruevski seznámili účastníky výročního zasedání s představami o
zapojení svých zemí do Severoatlantické aliance. K poslancům promluvila i
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Na závěr svého pražského jednání zvolili členové PA NATO svého nového předsedu.
K.Lamerse na příští dva roky nahradil v předsednické funkci bývalý ministr vlády
T.Blaira, člen britské Dolní sněmovny Hugh Bayley.
Českou delegaci vedl poslanec Jan Hamáček.
12. 11. 2012

Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková se zúčastnila zasedání výboru
Rady Evropy
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A.
Gajdůšková se zúčastnila zasedání Právního výboru Parlamentního shromáždění
Rady Evropy ve dnech 11. 11. - 12. 11. 2012 v Paříži.
13. 11. 2012

Předsedkyně PS přijala předsedy Spolkového sněmu SRN
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v úterý 13.
listopadu předsedu Spolkového sněmu SRN Norberta Lammerta.
Hlavními tématy jednání byly mimo jiné: budoucnost Evropské unie a finanční krize,
prohlubování vztahů národních parlamentů a jejich role v Evropě, ale i vzdělávání a
možnosti parlamentních stáží pro mladé absolventy vysokých škol.
Předsedkyně Sněmovny M. Němcová společně s předsedou N. Lammertem rovněž
navštívili u příležitosti Pražského divadelního festivalu německého jazyka ve Státní
opeře v Praze představení Die (s)panische Fliege. Oba politici zde v úvodu vystoupili s
krátkým projevem.
Norbert Lammert se během své návštěvy České republiky dále setkal s předsedou
vlády ČR Petrem Nečasem, s předsedou Senátu Milanem Štěchem, ministrem
zahraničí Karlem Schwarzenbergem a kardinálem Dominikem Dukou.
13. 11. 2012

Senátor J. Strnad na konferenci na Kypru
Člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Jaromír Strnad se
zúčastnil konference předsedů zemědělských výborů v rámci předsednictví Kypru v
Radě EU ve dnech 11. 11. - 13. 11. 2012 v Nicosii.
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14. 11. 2012

Předseda Senátu jednal s předsedou Spolkového sněmu SRN
Předseda Senátu PČR Milan Štěch jednal dnes s předsedou Spolkového sněmu
Spolkové republiky Německo Norbertem Lammertem.
Předsedové parlamentů se shodli na výborné kvalitě česko-německých vztahů, kterou
potvrzuje vysoká intenzita vzájemných návštěv představitelů obou zemí i přátelská
komunikace mezi občany a spolupráce regionů.
Hlavními tématy jednání byla stabilizace finanční a hospodářské situace v Evropě,
energetická strategie Německa a obnovitelné zdroje a v neposlední řadě rovněž
problematika poplatků ve zdravotnictví.
N. Lammert upozornil, že Německo zavádělo před lety poplatky ve zdravotnictví ve
snaze zvýšit spoluúčast pacientů a regulovat návštěvnost pacientů ve zdravotnických
zařízeních. „Nepotvrdilo se však, že by zavedení poplatků tento efekt mělo a že by
přineslo chtěné výsledky. Naopak se poplatky staly nadměrnou zátěží pro chronicky
nemocné pacienty a nízkopříjmové skupiny obyvatel, kteří kvůli poplatkům
zanedbávali návštěvu lékařů a jejich léčení pak bylo mnohem nákladnější,“ řekl N.
Lammert a připomněl, že na rušení poplatků ve zdravotnictví se německý parlament
shodl jednohlasně.
„Rušení poplatků v Německu umožnil stabilní hospodářský růst a systematický výběr
pojištění a daní od všech skupin obyvatel, což se v České republice dlouhodobě
nedaří,“ řekl Milan Štěch.
16. 11. 2012

Delegace rozpočtového výboru PS PČR v Lotyšsku a Estonsku
Ve dnech 11. – 16. listopadu navštívila Lotyšsko a Estonsko delegace rozpočtového
výboru vedená předsedou Pavlem Suchánkem (posl. P. Braný, R. Jirout, P. Svoboda a
V. Votava).
V Lotyšsku bylo na programu jednání s místopředsedou parlamentního rozpočtového
a finančního výboru, setkání s ředitelkou rozpočtového odboru Ministerstva financí,
přijetí předsedou Asociace místních a regionálních samospráv, jednání s členkou
bankovní rady Lotyšské národní banky
V Estonsku bylo v plánu jednání s parlamentním výborem pro kontrolu státního
rozpočtu, s předsedou výboru pro evropské záležitosti a s předsedou finančního
výboru, přijetí guvernérem Estonské banky, setkání se zástupci Národní auditní
kanceláře a přijetí ministrem financí.
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16. 11. 2012

Delegace ústavně právního výboru PS PČR v Maďarsku
Ve dnech 12. – 15. listopadu navštívila Maďarsko delegace ústavně právního výboru
vedená předsedou Markem Bendou (poslanci S. Grospič, S. Polčák a A. Rádl).
Na programu bylo přijetí předsedou Ústavního soudu a místopředsedou Parlamentu,
jednání s místopředsedou výboru pro kulturní a mediální záležitosti, setkání s
primátorem Budapešti, jednání s předsedou Nejvyššího soudu, s partnerským
výborem a s předsedou Rozpočtové rady, přijetí na Nejvyšším státním zastupitelství a
na Ministerstvu spravedlnosti.
16. 11. 2012

Senátoři na konferenci o bezpečnosti v Izraeli
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Lebeda a člen
výboru Vladimír Dryml se zúčastnili 2. mezinárodní konference o vnitřní bezpečnosti
"Conference on Homeland Security" ve dnech 11. 11. - 15. 11. 2012 v Tel Avivu.
16. 11. 2012

Předseda Senátu přijal velvyslankyni Lucemburska
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Lucemburského velkovévodství v ČR J.E. paní Michele PranchereTomassini.
19. 11. 2012

Předseda Senátu přijal velvyslankyni Filipín
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Filipínské republiky v ČR J.E. paní Evelyn Dominguez Austria-Garcia.
20. 11. 2012

Delegace rozpočtového výboru PS PČR v Dánsku
Ve dnech 20. – 22. listopadu navštívila Dánsko delegace rozpočtového výboru vedená
místopředsedou Radimem Vysloužilem (posl. F. Laudát, J. Dolejš, A. Rykala, a R.
Fiala).
Na programu bylo jednání na Ministerstvu financí za účasti představitelů
Ministerstva pro podnikatelskou sféru a hospodářský růst, brífink v bance Nordea,
přijetí v Dánské národní bance, jednání na Ministerstvu pro daňové záležitosti a
setkání se členy finančního výboru Folketingu.
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20. 11. 2012

Přijetí brazilského velvyslance v Senátu
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s místopředsedkyní Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR V. Vrecionovou a členem Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem oficiálně přijali
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Brazilské federativní republiky v ČR
J.E. pana George Monteiro Prata.
24. 11. 2012

Delegace zahraničního výboru PS PČR na Srí Lance
Ve dnech 18. – 24. listopadu navštívila Srí Lanku delegace zahraničního výboru
vedená předsedou Davidem Vodrážkou (posl. K. Konečná, R. Kostřica a P. Holík).
Na programu měla mimo jiné jednání s představiteli Parlamentu, setkání s ministrem
průmyslu, s ministrem pro hospodářský rozvoj, s ministrem spravedlnosti, s
předsedou Národní komise pro lidská práva, jednání s podnikateli o možnostech
rozšíření podnikání a obchodu s ČR, přijetí guvernérem Severní provincie Srí Lanky.
27. 11. 2012

Návštěva vietnamské delegace v Poslanecké sněmovně
Členové hospodářského výboru PS PČR přijmou delegaci hospodářského výboru
Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky.
27. 11. 2012

Senátor J. Lajtoch se zúčastnil konference na Kypru
Senátor Jiří Lajtoch se zúčastnil konference předsedů finančních výborů v rámci
předsednictví Kypru v Radě EU, na základě pozvání předsedy Sněmovny
reprezentantů Kyperské republiky ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2012 v Nicosii.
27. 11. 2012

Eurokomisařka C. Hedegaard navštívila Senát
Paní Connie Hedegaard, komisařka Evropské unie pro opatření v oblasti změny
klimatu byla přijata v Senátu 1. místopředsedkyní A. Gajdůškovou, Výborem pro
evropské záležitosti a Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí.
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30. 11. 2012

Delegace výboru pro životní prostředí PS PČR v Etiopii
Ve dnech 23. – 29. listopadu navštívila Etiopii delegace výboru pro životní prostředí
vedená předsedou Milanem Šťovíčkem (posl. R. Böhnisch, B. Šarapatka a T. Úlehla).
Na programu byla mimo jiné návštěva projektu organizace Člověk v tísni „Podpora
zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji v zóně Sidama“,
projektu Charity ČR „Zajištění potravní soběstačnosti domácností prostřednictvím
integrovaného řízení vodních zdrojů“ a projektu Mendelovy univerzity Brno „Trvale
udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro
rozvoj komunit jižní Etiopie“, jednání s ministryní kultury a cestovního ruchu a
setkání s předsedou parlamentu.
30. 11. 2012

Delegace výboru pro životní prostředí PS PČR v Arménii
Ve dnech 25. – 30. listopadu navštívila Arménii delegace výboru pro životní prostředí
vedená místopředsedkyní Kateřinou Konečnou (V. Mencl, J. Novotný a L. Šincl).
Na programu bylo jednání se členy partnerského výboru Národního shromáždění,
přijetí ministrem životního prostředí, prohlídka ekologické farmy a ekologického
rybářství.
30. 11. 2012

Delegace výboru pro sociální politiku PS PČR ve Francii
Ve dnech 26. – 29. listopadu navštívila Francii delegace výboru pro sociální politiku
vedená předsedou Martinem Vackem (posl. M. Jeník, M. Opálka, V. Lesenská).
Na programu bylo mimo jiné setkání se zástupci Ministerstva práce a Ministerstva
sociálních věcí a zdraví, přijetí předsedkyní a členy sociálního výboru Národního
shromáždění, návštěva Centra aktivit pro mentálně postižené, setkání se zástupkyní
práv dětí a zástupkyní ombudsmana, jednání s vedoucí divize sociální politiky a divize
pro zaměstnanost, analýzy a politiku v OECD a briefing se členy delegace.
30. 11. 2012

Delegace zemědělského výboru PS PČR v Maroku
Ve dnech 26. – 30. listopadu navštívila Maroko delegace zemědělského výboru
vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Jiřím Olivou (posl. P. Lukša, L.
Skopal, P. Kováčik a J. Papež).
Na programu bylo přijetí ministrem zemědělství a mořského rybolovu a předsedou
sněmovny reprezentantů Parlamentu Marockého království, členy partnerského
výboru a členy zahraničního výboru, jednání se zástupci Agentury pro zemědělský
rozvoj, se zástupci Státního úřadu pro potravinovou bezpečnost a s generálním
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ředitelem Marockého svazu dovozců zemědělské techniky, návštěva výzkumného
centra pro pěstování oliv a výrobu olivového oleje.
30. 11. 2012

Turecká delegace v Senátu
Členové turecké delegace se setkali na půdě Senátu s členy Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie.

prosinec 2012
2. 12. 2012

Senátoři navštívili Mexiko
Senátoři Z. Škromach, I. Bárek, P. Eybert a E. Richtrová se zúčastnili pracovní
schůzky s Výborem pro urbanistiku a územní rozvoj, s Výborem pro životní prostředí
a přírodní zdroje Senátu Mexika. Dále byla na programu pracovní večeře s
guvernérem státu Sinaloa a zástupci Kongresu státu Sinaloa, jednání se zástupci
Výboru pro plánování a rozvoj Kongresu státu Sinaloa a schůzka s Výborem pro
hospodářský rozvoj Kongresu a Setkání s guvernérem a představiteli státu Sinaloa ve
dnech 25. 11. - 2. 12. 2012 v Mexiku.
3. 12. 2012

Přijetí ministra zahraničních věcí Republiky Kosovo senátorem J. Sykáčkem
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jaroslav Sykáček
společně se senátorem Jaromírem Štětinou přijal ministra zahraničních věcí
Republiky Kosovo Envera Hoxhaje během jeho jednodenní pracovní návštěvy České
republiky. Hlavním tématem jednání byly vzájemné bilaterální vztahy, pokrok Kosova
v přibližování k Evropské unii a vývoj situace v regionu. Kosovský ministr E. Hoxhaj
poděkoval za podporu, kterou Česká republika projevila při budování nového
demokratického státu. Konstatoval, že Kosovo je dnes garantem stability na Balkáně a
probíhající ekonomické reformy a nastartovaný dialog se Srbskem jsou dobrým
předpokladem pro další vývoj v regionu. Místopředseda výboru J. Sykáček zdůraznil,
že mírové soužití národů na Balkáně je z historického hlediska zásadní pro osud celé
Evropy.
3. 12. 2012

Konference k 90. výročí trvání diplomatických vztahů mezi Peru a ČR v
Senátu
Dne 3. Prosince 2012 se na půdě Senátu uskutečnila konference k 90. výročí trvání
diplomatických vztahů mezi Peru a ČR. Spolupořadatelem byl senátor T. Jirsa.
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4. 12. 2012

Přijetí velvyslance Státu Izrael v Senátu
Velvyslanec Státu Izrael v ČR Jaakov Levy byl přijat Výborem pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu PČR.
4. 12. 2012

Přijetí zástupce britské velvyslankyně v Senátu
Zástupce velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Tim
Voas byl přijat předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu
PČR Jozefem Regecem.
8. 12. 2012

Návštěva zástupců Senátu v Brazílii
Senátoři A. Gajdůšková, J. Hajda, J. Bis, V. Vrecionová se zúčastnili přijetí
předsedou Senátu Brazílie, jednání se zástupci Výboru pro ekonomické záležitosti a
jednání se zástupci Národní konfederace průmyslu ve dnech 1. 12. - 8. 12. 2012. Dále
bylo na programu setkání se zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva
plánování a Ministerstva zahraničních věcí Brazílie, jednání v národní radě pro
výzkum a přijetí u viceguvernéra státu Sao Paulo.
10. 12. 2012

Poslanec V. Zemek přijal delegaci thajského parlamentu
Člen výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR Václav Zemek přijaL
delegaci výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Národního shromáždění
Thajského království.
10. 12. 2012

Předseda Senátu PČR uspořádal slavnostní oběd na počest prezidenta
Slovenské republiky
„Naše národy a státy jsou si tak blízké, že se mi ani označení našich vzájemných
vztahů za nadstandardní nezdá dostatečné. Situace ve světě a v Evropě potvrzuje, že
spolupráce našich zemí je pro nás životně důležitá,“ zhodnotil vzájemné československé vztahy předseda Senátu Milan Štěch.
Návštěva prezidenta Slovenské republiky v Česku probíhá právě v době, kdy si Češi a
Slováci připomínají osamostatnění obou států. „Jsem velmi rád, že se v roce 20.
výročí pokojného a doslova kultivovaného rozdělení společného státu a vzniku dvou
samostatných států setkáváme zde v České republice, na půdě českého parlamentu,“
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řekl prezident Gašparovič. Zdůraznil význam komunikace a přátelství mezi českými a
slovenskými občany, ale také spolupráce na úrovni institucí obou států, a to v rovině
bilaterální, ale také v rámci multilaterálních platforem, jako je Evropská unie,
Visegrádská skupina nebo NATO.
Hlavními tématy rozhovorů byly ústavy obou zemí a změny v průběhu jejich
dvacetileté historie, přímá volba prezidenta, jaderná energetika, fotovoltaika,
ekonomická situace v Česku a na Slovensku a vývoj eurozóny.
„Slovensku velmi pomohl vstup do Evropské unie a Severoatlantické aliance, protože
to byl signál světu, a potažmo zahraničním investorům, že Slovensko je zodpovědné,“
řekl I. Gašparovič. Některé unijní mechanismy, kupříkladu dotační politiku pro oblast
zemědělství, je podle něj nutno přehodnotit. Členské země EU by dle slov
slovenského prezidenta měly věnovat maximum úsilí překonání stávajících problému
eurozóny, a umožnit tak další rozvoj Evropské unie.
Jednání ve Valdštejnském paláci se zúčastnila rovněž místopředsedkyně Senátu
Miluše Horská, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef
Regec, místopředseda Výboru pro záležitosti EU Zdeněk Besta, předseda Stálé komise
Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich a senátoři Libor Michálek a
Jaromír Štětina.
11. 12. 2012

Předsedkyně PS přijala prezidenta Slovenské republiky
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala prezidenta
Slovenské republiky Ivana Gašparoviče s delegací. Při svém setkání oba politici
vyjádřili potěšení z mimořádně dobrých vztahů, které mezi oběma zeměmi panují.
„Vztahy obou našich zemí jsou mimořádné a neexistují mezi námi žádné otevřené
bolavé otázky,“ prohlásila M. Němcová. „Víme, že se můžeme spolehnout jeden na
druhého. A to je v současné složité situaci v EU něco velmi podstatného,“ potvrdil
prezident Gašparovič.
V průběhu rozhovoru se politici dotkli i problematiky Benešových dekretů. Hovořili o
nich v souvislosti se zářijovým jednáním petičního výboru Evropského parlamentu.
“Česká a Slovenská republika nepřipouští revizi Benešových dekretů, je to uzavřená
záležitost, záležitost minulosti, nepřipouštíme jejich nějaké znovuotevření a nějakou
revizi, v podstatě revizi závěrů druhé světové války,“ shodly se obě strany.
Dalšími tématy jednání byla spolupráce v oblasti kultury, energetiky, dopravy,
společných investic.
Setkání předsedkyně PS PČR s prezidentem Slovenské republiky bylo součástí
programu oficiální návštěvy prezidenta Gašparoviče v České republice.
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12. 12. 2012

Přijetí dánského velvyslance v Senátu
Místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijal mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Dánského království v ČR J.E. pana Christiana
Hoppeho.
13. 12. 2012

Účast senátorů na jednáních v SRN
Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Marcel Chládek,
místopředseda výboru Jaromír Jermář, členové výboru Václav Homolka a Karel
Kapoun se zúčastnili jednání se zástupci Zemského parlamentu, pracovní schůzky na
Úřadu pro kulturní dědictví a ochranu lidských práv, návštěvy univerzity, pracovní
jednání v Zemském archivu v Norimberku a návštěvy Justičního paláce a
Dokumentačního centra nacismu ve dnech 11. 12. - 13. 12. 2012 v Mnichově a
Norimberku.
18. 12. 2012

Předseda výboru pro sociální politiku PS na Kypru
Předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Martin Vacek se ve
dnech 16. – 18. prosince zúčastnil na Kypru konference předsedů výborů pro sociální
otázky.
19. 12. 2012

Přijetí nigerijské velvyslankyně v Senátu
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijal mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Nigerijské federativní republiky v ČR J.E. paní Catherinu Uyok Okon.
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Vláda České republiky
říjen 2012
1. 10. 2012

Ministra A. Vondra zahájil výstavu Future Soldier 2012
Od středy 17. do pátku 19. října 2012 se na pražském výstavišti PVA Letňany
uskuteční výstava s názvem Future Soldier Exhibition and Conference 2012 (FSEC
2012), která bude zaměřená na pokročilé technologie v oblasti obrany a bezpečnosti.
Hlavním partnerem akce je Ministerstvo obrany České republiky a zahájena bude
ministrem Alexandrem Vondrou.
Letošní ročník FSEC 2012 se uskuteční 10 let od Summitu NATO konaném v Praze,
přičemž hlavní filozofií je prezentace technologií a opatření v souladu s konceptem
„Smart Defence“.
V letošním roce se na výstavě opět představí více než stovka komerčních
vystavovatelů z více než 20 zemí. Největší expozici na FSEC 2012 nabídne
návštěvníkům opět Ministerstvo obrany ČR, které na ploše 475 m² představí
prezentaci Armády ČR, Vojenské policie, Univerzity obrany či Hradní stráže a bude se
současně podílet na organizačním zajištění výstavy.
Expozice Ministerstva obrany ČR je zaměřena na prezentaci nových technologií při
nasazení jednotek Armády České republiky v zahraničních operacích, na vybavení
Vojenské policie a jednotek speciálních sil, výbavu vojáka současné i příští generace.
Návštěvníci výstavy z řad odborné veřejnosti si budou moci poprvé prohlédnout
průzkumnou verzi kolového obrněného transportéru Pandur II 8x8 CZ a vyzkoušet
letkový simulátor LS 159.
2. 10. 2012

Ministr P. Fiala jednal s JAR o spolupráci ve vzdělávání a výzkumu
Ministr školství Petr Fiala se dnes sešel s velvyslankyní JAR Celii – Sandrou Botha,
která působí v České republice od roku 2009.
Velvyslankyně Jihoafrické republiky Celia-Sandra Botha vyjádřila zájem o spolupráci
obou zemí ve vzdělávání a výzkumu. Ministr školství Fiala diskutoval s velvyslankyní
Botha také o možnostech kooperace v oblasti technického školství, zemědělství,
dopravního či textilního inženýrství a hydrologie.
Jihoafrická republika je jednou z nejvyspělejších afrických států a je ekonomicky
nejvýznamnější zemí Afriky.
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3. 10. 2012

Ministr P. Fiala přijal státní ministryni Spolkové republiky Německo
Cornelii Pieper
V souvislosti s oslavami Dne sjednocení Německa přijal ministr Petr Fiala státní
ministryni Spolkové republiky Německo Cornelii Pieper. Hlavními tématy setkání
byla výuka němčiny načeských školách, propojení výzkumu s hospodářskou sférou a
učňovské školství.
Ministr školství Petr Fiala ocenil zkušenosti a nabídku ke spolupráci zástupců SRN v
oblasti duálního systému vzdělávání: "Této nabídky si vážím, v současnosti totiž
připravujeme Individuální projekt národní Podpora spolupráce škol a firem, který
bude mimo jiné ověřovat vybrané prvky duálního vzdělávání a nabízet možnost
spolupráce školám a firmám."
Ministr Fiala dále informoval německou stranu o činnosti vládního poradního orgánu
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, cílech Grantové agentury, a také o důležitosti
propojení výzkumu, který je realizován na vysokých školách, s podnikovou sférou.
Na závěr ministr Fiala poděkoval ministryni Pieper za poskytování stipendií českým
studentům vysokých škol a ocenil také dosavadní intenzivní spolupráci mezi oběma
zeměmi v oblasti školství a ve vytváření podpory v oblasti jazykového vzdělávání.
4. 10. 2012

Ministr J. Kubice jednal v Polsku
Boj proti drogám či příhraniční kriminalitě, to byla některá z témat, jimž se věnovali
ministři vnitra ČR a Polska, kteří se setkali 4. října ve Varšavě. Setkání se uskutečnilo
na pozvání polského ministra Jacka Cichockeho. Vedle bilaterálních rozhovorů
navštívil ministr vnitra Jan Kubice laboratorní centrum pro výzkum výroby drog,
které funguje v rámci polské policejní akademie a prohlédl si i centrální
telekomunikační uzel ředitelství polské pohraniční policie.
Bojem s drogovou kriminalitou se bude zabývat česko-polská pracovní skupina, jejíž
vznik inicioval v květnu letošního roku v rámci bilaterálního jednání během zasedání
ministrů vnitra Salcburského fóra ve Štiříně polský ministr vnitra.
„Ministerstvo vnitra se staví velmi pozitivně k česko-polské iniciativě omezit léčiva s
obsahem pseudoefedrinu,“ řekl ministr Kubice. Připomněl, že čeští výrobci
metamfetaminu velmi rychle zareagovali na zpřísňující se podmínky v Česku a léčiva
s obsahem pseudoefedrinu, který je hlavní výchozí látkou pro výrobu amfetaminu,
začali dovážet z Polska.
S problematikou drogové kriminality se Česká republika potýká v polském a
německém pohraničí více, než je tomu na ostatních hranicích. V celém pohraničí s
Polskem bylo v loňském roce zjištěno 504 drogových trestných činů. Oproti roku
2010, kdy bylo zjištěno 399 drogových trestních činů, se jedná o nárůst o 27 %.
Ministr Cichocki chce na jaře příštího roku pozvat k jednání ministry vnitra Polska,
České republiky a Německa, aby prodiskutovali otázky bezpečnosti, drogové
kriminality a krádeží motorových vozidel ve společných příhraničních oblastech.
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Ministr Cichocki také poděkoval za pomoc českých policistů během šampionátu
EURO 2012 v červnu letošního roku. Jejich mise byla v Polsku nejpočetnější a velmi
účelná a úspěšná. Tradičně se osvědčila spolupráce specialistů na divácké násilí, kteří
pracovali ve společných týmech na základě dlouhodobě ověřených operačních
postupů.
5. 10. 2012

Premiér P. Nečas jednal se zástupci z dalších patnácti zemí o budoucnosti
evropských fondů
„Bylo to setkání zemí, které mají silný zájem na kohezní politice, čili na politice, kdy
je potřeba efektivně čerpat z evropských fondů,“ řekl premiér Petr Nečas po skončení
jednání. „My považujeme za nesmírně důležité, aby tato kohezní politika – prostředky
z evropských fondů byly směřovány především do podpory hospodářského růstu a do
zvýšení konkurenceschopnosti EU a tedy i České republiky,“ dodal předseda vlády.
Patnáct zástupců evropských států spolu s Chorvatskem přijali společnou deklaraci,
na základě které chtějí klást důraz na tuto kohezní politiku. „Nechceme, aby
docházelo k tomu, že bude omezena ve prospěch těch chudších regionů a chudších
členských států Evropské unie. Chceme, aby byla směřována do podpory
konkurenceschopnosti hospodářského růstu,“ dodal premiér.
Státy prosadily i některé společné závěry, které mají technický charakter a mají
rozpočtové dopady, jako je například uznatelnost daně z přidané hodnoty při
započítávání čerpání evropských fondů apod.
Cílem druhého jednání skupiny Přátel koheze na úrovni předsedů vlád, kterou
organizuje Slovensko (minulé jednání organizovalo Rumunsko), je vyjádřit opětovně
podporu silné a efektivní kohezní politice v příštím víceletém finančním rámci (MFF)
na léta 2014 - 2020.
Strukturální fondy kohezní politiky (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF a
Evropský sociální fond – ESF) a Fond soudržnosti (CF) v období 2007 – 2013
významným způsobem přispívají k hospodářskému růstu a posilování
konkurenceschopnosti celé EU. Ročně investice uskutečněné díky kohezní politice
tvořily ve dvanácti nových členských státech EU cca 40 procent kapitálových výdajů
vlád. Jen v ČR tvoří investice provedené díky kohezní politice cca jedno procento
hrubého domácího produktu.
5. 10. 2012

Ministr P. Bendl a eurokomisařka M. Damanaki se shodli na maximální
podpoře akvakultury v budoucím programovacím období 2014 ‐ 2020
O podpoře sladkovodní akvakultury v novém programovacím období jednali ministr
zemědělství Petr Bendl a evropská komisařka zodpovědná za námořní záležitosti a
rybolov Maria Damanaki. Eurokomisařka na jednání prezentovala snahu o
maximální podporu akvakultury v období 2014 - 2020 a zároveň zmínila potřebu
vstupu nových subjektů (začínajících rybářů) do odvětví akvakultury. Ministr Bendl
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uvítal sdělení komisařky ohledně spuštění proplácení plateb z Evropského rybářského
fondu, které bylo pozastaveno na jaře tohoto roku kvůli pochybnostem o nastavení
řídicích a kontrolních systémů.

Jedním z hlavních témat jednání byla zásadní potřeba České republiky podpořit i v
novém programovacím období 2014 – 2020 transfer technologií zaměřených na
moderní recirkulační systémy k chovu ryb, které umožňují vysokou, dlouhodobě
udržitelnou produkci při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního
prostředí. Dalším tématem byla významná úloha produktivních investic v
konkurenceschopnosti odvětví akvakultury. Protože pouze vyvážená podpora těchto
potřeb a podpory nových a stávajících podniků akvakultury povede k pozitivnímu
vývoji v tomto odvětví. Zároveň je nutné zajistit intenzivní propagaci produkce
sladkovodní akvakultury a její kvality v návaznosti na původ potravin.
Novinky a inovace jsou motorem ženoucím akvakulturu k vyšší, kvalitnější a
efektivnější produkci šetrnější k životnímu prostředí. „Myslím si, že je nutné vyvážit
důraz na ochranu životního prostředí s produktivní stránkou sladkovodní
akvakultury, kdy již nyní podniky hospodaří vysoce ekologicky,“ dodal Petr Bendl.
Podle Marie Damanaki reforma Společné rybářské politiky Evropské unie zdůrazňuje
roli akvakultury jako významného producenta zdravých a kvalitních potravin pro
obyvatele Evropské unie. Jedním z hlavních cílů reformy Společné rybářské politiky
je podpora environmentálně, ekonomicky a sociálně udržitelného rozvoje
akvakultury, a tím i přispění k zaměstnanosti na venkově a rozvoji
konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Proto bude v novém programovacím období
na rozvoj akvakultury kladen velký důraz.
8. 10. 2012

Premiér P. Nečas vystoupil na konferenci Dny USA a EU
Evropa a Amerika nyní stojí před společným úkolem, a to odstraněním zbytku
obchodních bariér. Sdílíme stejnou civilizaci, uvedl dnes na konferenci Dny USA a EU
ve svém projevu premiér Petr Nečas.
Předseda vlády Petr Nečas ve svém dnešním vystoupení na pražském Žofíně vyzval ke
vzniku transatlantické zóny, tedy propojení volného obchodu mezi Evropskou unií a
Severoamerickou zónou volného obchodu. Tato transatlantická zóna volného
obchodu měla podle něj vzniknout již mnohem dříve. „Na vznik TAFTA stále není
pozdě a já se domnívám, že je plně realistické usilovat o to, aby byla ustavena do
konce této dekády,“ zdůraznil premiér.
Zbylé bariéry a překážky v obchodu a pohybu mezi Evropou a Amerikou by měly být
podle předsedy vlády odstraněny. „Odstraněním zbylých ekonomických a obchodních
bariér bychom dobře posloužili našim ideálům, i našim zájmům,“ řekl na dnešní
konferenci. „Naším společným dědictvím i cílem je svoboda, včetně svobody
ekonomické, svobody obchodovat a podnikat,“ připomněl premiér Petr Nečas.
Amerika a Evropa jsou podle premiéra dvěma částmi jedné společné západní
civilizace. „Žijeme na různých kontinentech, ale sdílíme tutéž civilizaci,“ poznamenal.
Toto spojenectví je založeno na stejných hodnotách a politicky se projevuje láskou ke
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svobodě a její obhajobou, řekl ve svém projevu Petr Nečas. „Je mnoho skvělých
důvodů toto spojenectví zachovat a ještě více prohloubit a posílit, nejen v zájmu nás,
ale i ostatních mírumilovných a svobodymilovných zemí,“ dodal.
Jako jeden z důvodů nutnosti utužování spolupráce mezi Evropou a Amerikou zmínil
premiér Petr Nečas očekávaný vzestup nových mocností politických a vojenských, ale
především také ekonomických. „Jsem přesvědčený, že v obchodní spolupráci musí být
USA a Evropská unie tahouny liberalizace světového obchodu,“ uvedl premiér.
Společnou výzvou Ameriky i Evropy by mělo být v současné době především téma
obrovských zadlužení veřejných rozpočtů. Podle českého premiéra by mělo proto být
cílem opět nasměrovat naše země k fiskální odpovědnosti a vyrovnaným veřejným
rozpočtům. „Je to nutnost nejen politická a ekonomická, ale i morální,“ prohlásil
předseda vlády.
Transatlantická konference Dny USA a EU, nad kterou i letos převzal záštitu premiér
Petr Nečas, se koná již od roku 2002 a pravidelně hostí řadu významných hostů.
Zabývá se hlavně důležitostí atlantické vazby mezi Spojenými státy a Evropskou unií,
důležitostí politických, vojenských i hospodářských vztahů, ale také krizí evropského
měnového systému, eura, dluhovou krizí, stejně jako aktuálními otázkami
hospodářského a politického života USA.
9. 10. 2012

Ministra M. Kuba jednal s pakistánským partnerem o prohlubování
spolupráce
Pákistánský státní ministr navštívil ČR s cílem informovat české firmy o aktuálním
ekonomickém vývoji a záměrech pákistánské vlády při přestavbě tamního průmyslu.
V průběhu návštěvy měl možnost se nejen setkat s vrcholovými českými
podnikatelskými reprezentacemi, ale také managementem firem, které jsou již
přítomny na pákistánském trhu.
"Návštěvu státního ministra pakistánské vlády velmi vítám. S Pákistánem nás pojí
pouto dlouhodobého přátelství. Klíčovou otázkou našich jednání bylo, jak toto
přátelství přeměnit do nových obchodních a investičních příležitostí," konstatoval
ministr Kuba.
České firmy se doposud prosazovaly na pakistánském trhu zejména v oblastech
energetiky, těžebního a ocelářského průmyslu. To jsou také oblasti, které obě strany
považují perspektivní pro další rozvoj vzájemné spolupráce. Patří k nim také textilní
průmysl, automobilový průmysl a některé další obory včetně využití českých
zkušeností s uplatňováním environmentálních technologií.
"S ministrem Mandiwallem jsem se dohodl, že spolupráci firem obou zemí
podpoříme novým smluvním rámcem ve formě dvoustranné dohody o hospodářské
spolupráci. Tato dohoda by mohla být podepsána během mé pracovní návštěvy
Pákistánu, která se na základě pozvání pakistánského hosta uskuteční v závěru
prvního čtvrtletí roku 2013," uvedl Kuba.
Český ministr si během jednání se svým protějškem vyměnil názory i na některé
problémy, které signalizují české firmy při vstupu na pakistánský trh. V reakci uslyšel,
že pákistánská strana je připravena se těmto otázkám věnovat.
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"Má země pokračuje v budování své průmyslové základny a uvítáme, když se na
tomto budování budou podílet české podniky, které mají tradičně v Pákistánu
vynikající pověst," poznamenal Mandiwalla, který byl dle svých vlastních slov s
jednáními v ČR mimořádně spokojen a vyjádřil zájem na jejich dalším pokračování.
S přihlédnutím k velikosti a lidnatosti Pákistánu, který je z hlediska počtu obyvatel
mezi deseti největšími zeměmi světa, má vzájemný obchod stále značné rezervy.
Pákistán přitom patří k dlouhodobým obchodním partnerům ČR. Ekonomické vztahy
se opírají o základy, které pomohl vybudovat před druhou světovou válkou Tomáš
Baťa. Po roce 1947, kdy vznikl samostatný Pákistán, se Československo podílelo na
industrializaci země dodávkami pro vodní a tepelné elektrárny, zařízeními pro
metalurgické závody, cementárny nebo cukrovary. Československo dodávalo do
Pákistánu stavební stroje či nákladní automobily.
Současné obchodní a ekonomické vztahy se snaží navázat na tyto tradice. I nadále
mají významnou roli dodávky pro energetiku a pro textilní průmysl. Z Pákistánu
Česko nakupuje především textil a oděvy. Obchodní obrat, který se pohybuje na
úrovni 140 milionů dolarů ročně, možnosti jsou však mnohem větší.
10. 10. 2012

Premiér P. Nečas se setkal s německým prezidentem
Premiér Petr Nečas se setkal s německým prezidentem Joachimem Gauckem, který
dne 10. října přijel na první pracovní návštěvu České republiky.
K hlavním tématům jejich jednání v Lichtenštejnském paláci patřil rozvoj spolupráce
a vzájemných vztahů České republiky a Spolkové republiky Německo a aktuální dění v
Evropské unii a eurozóně.
Premiér Petr Nečas připomněl provázanost české ekonomiky s ekonomikami zemí
eurozóny a zdůraznil zájem České republiky na vyřešení stávajících problémů eura.
Uvedl, že vláda České republiky chápe potřebu států užívajících euro přistoupit k větší
koordinaci rozpočtových politik a nebude jejich větší integraci bránit. Bude ovšem
dbát na to, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu.
Předseda české vlády se se spolkovým prezidentem shodl na tom, že obě země se
dívají stejně na nutnost konsolidace rozpočtů evropských států. Podle premiéra Petra
Nečase je důležité nejen krátit výdaje, ale také činit opatření na zvýšení evropské
konkurenceschopnosti a růstu.
Dalšími tématy jednání byly například hospodářské vztahy České republiky se
Spolkovou republikou Německo nebo vztahy se spolkovými zeměmi. Německo je pro
Českou republiku nejvýznamnější obchodní partner. Vzájemný obchod mezi oběma
zeměmi stabilně roste.
Premiér Petr Nečas také ocenil, jak se německý prezident Joachim Gauck postavil k
70. výročí vyhlazení obce Lidice a Ležáky. Prezident zaslal české hlavě státu dopis, ve
kterém uvedl, že Němci na tyto masakry nezapomenou, že myšlenka na Lidice a
Ležáky jej „naplňuje hlubokým zármutkem a studem“ a „Německo si je vědomo své
historické odpovědnosti“.
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11. 10. 2012

Premiér P. Nečas jednal s iráckým protějškem o českých investicích a Iráku
České firmy mohou investovat do Iráku a podílet se tak na obnově tamní
infrastruktury. Řekl to premiér Petr Nečas po jednání se svým iráckým protějškem
Núrím Málikím. Mezi hlavní témata jednání patřily zejména rozvoj hospodářských a
kulturních vztahů mezi Českou republikou a Irákem, posilování spolupráce v oblasti
obrany a bezpečnosti, ale i aktuální situace v regionu. Česko může přispět k
poválečnému procesu rekonstrukce v Iráku, shodli se oba premiéři.
Předsedové obou vlád hovořili o potřebě obnovit a rozvíjet iráckou infrastrukturu v
oblasti ropného průmyslu, elektroenergetiky, vodohospodářství či dopravy. „České
firmy mají v Iráku velmi dobré jméno a mohou v těchto oblastech nabídnout své
know-how a zkušenosti,“ uvedl premiér Petr Nečas. „Irák oceňuje postoj České
republiky, která při Iráku stojí a je připravena podílet se na jeho rozvoji,“ prohlásil
předseda irácké vlády Núrí Málikí.
„Existuje tady velký potenciál pro rozvoj vzájemně výhodné ekonomické spolupráce
mezi ČR a Irákem,“ řekl český premiér. Ocenil také, že premiér Maliki přijel v
doprovodu početné podnikatelské delegace. Připomněl, že v rámci programu
návštěvy proběhne také podnikatelské fórum. Vzájemné hospodářské vztahy má dále
rozvinout rovněž Dohoda o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu, kterou dnes
podepsali ministři obchodu obou zemí.
V současnosti mohou čeští investoři v Iráku využít příležitosti v oblasti zemědělské
techniky. Během návštěvy premiéra Petra Nečase v Bagdádu byl inicován kontrakt na
dodávku 1500 traktorů značky Zetor v hodnotě téměř 50 milionů amerických dolarů.
V roce 2012 již bylo dodáno prvních 200 strojů. V budoucnu by také mohlo dojít k
obnově linky na výrobu traktorů na území Iráku.
Dříve dodaly do Iráku československé firmy například kompletní technologické celky
na zpracování ropy, které dodnes tvoří 60 procent iráckých ropných kapacit. „Čeští
producenti mají proto nejlepší předpoklady pro to, aby se nyní zapojili do
rekonstrukce a rozvoje iráckých ropných zařízení,“ řekl po společné schůzce premiér
Petr Nečas. Český průmysl se po pádu režimu Saddáma Husajna zapojil též do
budování elektroenergetické infrastruktury a zavlažovacích systémů. „Česká
republika má tradiční význam a její firmy nachází příležitosti v infrastrukturních
projektech,“ dodal irácký ministerský předseda.
O prodeji bitevníků L-159 budou nyní probíhat velmi intenzivní jednání mezi českým
a iráckým ministrem obrany. „Pan premiér potvrdil, že Irák má zájem na nákupu
českých bitevních a cvičných letounů L-159,“ informoval dnes předseda české vlády
Petr Nečas. „Došli jsme k určité domluvě, ale technikálie se musí ještě v budoucnu
vyřešit,“ uvedl premiér Málikí.
Český premiér zároveň ujistil iráckého předsedu vlády o české podpoře stability a
rozvoje jeho země v demokratických poměrech. „Ocenil jsem, že se irácké vládě daří
udržet bezpečnostní situaci pod kontrolou i po odchodu posledních amerických
jednotek,“ uvedl český ministerský předseda po skončení jednání.
Irák je pro Česko dlouholetým obchodním partnerem již z dob bývalého
Československa. V té době vystudovaly také tisíce iráckých občanů na místních
vysokých školách. Po roce 2003 se ČR přítomností protichemické jednotky, polní
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nemocnice i výcvikem instruktorů irácké armády a policie podílela na stabilizaci a
obnově země. V dnešní době mohou české podniky nabídnout především své
zkušenosti s budováním zařízení ropného průmyslu a energetické, vodohospodářské a
dopravní infrastruktury.
11. 10. 2012

Ministr M. Kuba podepsal dohodu o spolupráci s Irákem
Český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podepsal ve čtvrtek s iráckým
ministrem obchodu Kairallahem Hassanem Babakirem dohodu o hospodářské
spolupráci a podpoře obchodu obou zemí. Jde o první novou smlouvu mezi ČR a
Irákem od pádu režimu Saddáma Husajna v roce 2003.
Dohoda odráží zájem Česka a Irácké republiky na rozvoji vzájemně výhodné
hospodářské a průmyslové spolupráce. Podobný dokument ve vztazích obou států
doposud chyběl.
"Dohoda má dlouhodobě podpořit výměnu informací a spolupráci při zvyšování
povědomí o obchodních a investičních příležitostech trhů obou zemí — umožní nám
setkávat se na všech úrovních a vyhledávat oboustranně zajímavé projekty," uvedl
ministr průmyslu Martin Kuba.
Dostatečnou výměnu informací z ekonomické oblasti má zajistit zřízení Smíšeného
výboru pro hospodářskou spolupráci umožňujícího podporu konkrétních projektů
podnikatelských subjektů.
"Vidím obrovský potenciál ve spolupráci našich firem. Vyzývám je zejména k účasti
na projektech v oblasti těžby ropy a jejího zpracování, průmyslu, zemědělství,
stavebnictví, dopravy, zdravotnictví, telekomunikací a školství," sdělil ministr
Babakir po jednání se svým českým protějškem.
Irácký ministr obchodu je v Česku na dvoudenní návštěvě společně s premiérem Núrí
Kamal al—Málikím a dalšími dvěma iráckými ministry. Iráckou delegaci tvoří také
zástupci tamních podnikatelů.
Irák je v nové Exportní strategii ČR pro období 2012 —2020 zařazen mezi 12
prioritních zemí do skupiny zemí s největším potenciálem rozvoje vzájemného
obchodu a investic.
Český vývoz do Iráku v roce 2011 dosáhl hodnoty 87 milionů dolarů. Nejvíce se na
něm podílely osobní automobily, konstrukční prvky, turbogenerátory, elektrické
měniče, turbíny a rozvaděče. Dovoz z Iráku do Česka je na nízké úrovni. Za rok činil
164 tisíc dolarů.
Rekonstrukce irácké ekonomiky skýtá zajímavé obchodní a investiční příležitosti pro
české firmy. Zejména v petrochemii, infrastruktuře a dodávkách dopravních
prostředků a také vodním hospodářství. Do Iráku nechce ČR pouze exportovat, ale
také navázat na strategické partnerství s iráckými ministerstvy a státními podniky
včetně nabídky exportního financování a pojištění vývozních úvěrů prostřednictvím
ČEB a EGAP.
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11. 10. 2012

Ministři vnitra zemí Salcburského fóra jednali v Maďarsku
Ve dnech 10. a 11. října se v maďarské Mátraháze uskutečnilo další z pravidelných
setkání ministrů vnitra Salcburského fóra (regionální uskupení států střední a
jihovýchodní Evropy, které se věnuje spolupráci v oblasti vnitřních věcí). Za Českou
republiku se jednání zúčastnil první náměstek pro vnitřní bezpečnost Jaroslav
Hruška.
Členové Salcburského fóra diskutovali o problematice potírání obchodu s lidmi v
rámci EU, ale také o možnosti spolupráce se státy jihovýchodní Evropy v této oblasti.
„České republice se ve vztahu k těmto státům osvědčilo organizovat expertní mise.
Jejich cílem bylo, kromě obeznámení se s reálnou situací v regionu a navázání
klíčových kontaktů, předávání zkušeností ČR v oblasti boje proti závažné trestné
činnosti,“ uvedl na jednání Jaroslav Hruška.
Dalším tématem fóra byla problematika zabavování pochybně nabytých zisků
pachatelům trestných činů. Ministři se věnovali doporučením, která pro tuto oblast
vyplývají z hodnotící zprávy EU. Mezi tato doporučení například patří, že finanční
šetření nesmí být omezeno na finanční kriminalitu, ale musí se týkat veškerého
organizovaného zločinu včetně terorismu. „Česká republika s navrženými opatřeními
souhlasí a považuje je za nesmírně významná ve snaze o posílení tohoto moderního
přístupu k potírání kriminality,“ konstatoval první náměstek. Připomněl, že Česká
republika dosáhla na poli vyhledávání a zajišťování výnosů v porovnání s předchozími
roky výrazných úspěchů. To ve svém posudku k této problematice reflektovala i
Evropská unie, která ohodnotila nastavený systém specializace na finanční šetření
jako velmi pozitivní, stejně jako například spolupráci mezi jednotlivými orgány
veřejné moci.
Během zasedání proběhlo také bilaterální jednání mezi prvním náměstkem
Jaroslavem Hruškou a rakouskou ministryní vnitra Johannou Mikl-Leitner. Hovořili
spolu o vzájemné spolupráci v boji proti nelegální migraci a o zintenzivnění výměny
informací v oblasti boje s kriminalitou v příhraničních oblastech. Obě země by v
nejbližší době měly podepsat memoranda o zesílené spolupráci v těchto oblastech.
12. 10. 2012

Ministr M. Kuba navštívil Polsko a jednal s rezortními kolegy
Ministr průmyslu a obchodu jednal v rámci oficiální návštěvy prezidenta Václava
Klause v Polsku se svými polskými resortními kolegy, místopředsedou vlády a
ministrem hospodářství Waldemarem Pawlakem a ministrem státního majetku
Mikolajem Budzanowským o příležitostech, které český a polský trh nabízejí pro
vzájemné obchodování a financování.
"Těší nás, že se vzájemný obchod od roku 2000 zpětinásobil, nicméně s polskými
partnery jsem se shodl, že potenciál jeho dalšího rozvoje není ani zdaleka vyčerpán.
Velké příležitosti vidím zejména v oblastech, které jsou pro ekonomiky obou zemí
klíčové tj. energetika, strojírenství, těžební průmysl, avšak také v obchodu službami,"
prohlásil Kuba.
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Český ministr využil přítomnosti ve Varšavě, aby se se svými polskými resortními
kolegy dohodl na krocích, které povedou k lepší komunikaci v klíčových projektech,
které čeští či polští investoři realizují na trzích obou zemí. Velkou pozornost v těchto
jednáních zaujímala problematika petrochemického průmyslu a záměry tohoto
odvětví v ČR, stejně jako společnost PKN Orlen a její další rozvoj. S polskými ministry
se Kuba dohodl, že se k danému tématu vrátí za dva měsíce.
O působení společnosti PKN Orlen na českém trhu hovořil český ministr průmyslu a
obchodu rovněž s předsedou představenstva a generálním ředitelem PKN Orlen
Dariuszem Krawiecem. "Rozhovor považuji za velmi užitečný, jakkoli máme na
některé otázky rozdílné názory. Za důležité považuji připravenost všech zúčastněných
zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost," vyzdvihl ministr.
Shodu našel Kuba se svými polskými kolegy na potřebě společného postupu v těch
otázkách projednávaných v Bruselu, u kterých mají obě země shodný či podobný
názor. Týká se to všech otázek souvisejících s energetikou a potřebou nastavení
takových rámcových podmínek, které budou vytvářet předpoklady pro stabilitu
dodávek za ceny, které neohrožují konkurenceschopnost českých, polských a potažmo
evropských firem.
"Shodu máme rovněž v názoru v dalším postupu EU, pokud jde o stanovení dalších
cílů snižování emisí. Zároveň jsme se dohodli na spolupráci při řešení tzv. kruhových
toků a neočekávaných přenosů energie pocházející z obnovitelných zdrojů na severu
Německa do přenosové soustavy obou zemí," konstatoval český ministr průmyslu a
obchodu.
Ministr Kuba rovněž vystoupil na Česko-polském podnikatelském fóru, kterého se
zúčastnilo na 300 podnikatelů z obou zemí. Ve svém vystoupení rozvinul nezbytnost
budovat ekonomiky obou zemí na principech založených na osobní iniciativě, ochotě
investovat, ne pouze na opakovaném přerozdělování veřejných zdrojů.
Pracovní cestu do Polska využil ministr Kuba také k setkání s viceprezidentkou
ArcelorMittal Monique Meche. Jednalo se o druhou schůzku ministra s
představitelkou tohoto významného investora v ČR, přičemž zástupkyni
průmyslového giganta ujistil, že ČR bude hrát aktivní roli ve všech rozbíhajících se
diskusích v Bruselu o perspektivách ocelářského průmyslu v Evropě.
Fórum samotné se poté zabývalo hospodářskou spoluprací ČR a Polska v kontextu
aktuálního hospodářského vývoje v Evropě, spoluprací v oblasti energetiky a
problematikou dopravní infrastruktury. Zásadním cílem zmíněného fóra bylo nalézt
podněty a připravit možnosti pro další obchodní spolupráci. Polsko je totiž jediným
ostrůvkem v Evropě, jehož ekonomika nepřetržitě roste, dokonce i v období nedávné
krize. Taková ekonomika představuje pro české firmy veliké příležitosti.
Česko-polské fórum navíc potvrdilo přední obchodní partnerství mezi oběma státy.
Pro Česko je jeho severní soused třetím největším partnerem jak ve vývozu, tak i v
dovozu. Pro polské firmy je ČR třetím nejvýznamnějším teritoriem jejich exportu a
sedmou nejvýznamnější zemí jejich dovozů.
Za letošní rok převýšil objem českého vývozu i dovozu zboží částku 174 miliard korun.
Znamená to, že statisticky denně (včetně víkendů a státních svátků) překročí naši
společnou hranici zboží za 500 milionů korun. Tento pohyb zajistilo v roce 2011
celkem 4.255 našich vývozců a 5.577 dovozců. V Polsku je registrováno celkem 480
firem s podílem českého kapitálu, společností výrobního, distribučního či obchodního
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charakteru. Polsko eviduje na českém trhu přes tisíc polských společností, kde je
majetkový podíl polských firem větší než 25 procent, přičemž přes 800 jich je ve
většinovém polském vlastnictví.
17. 10. 2012

Ministerstvo vnitra podporuje bezpečnostní spolupráci se zeměmi
západního Balkánu
Ve dnech 15.–17. října 2012 probíhá na půdě Ministerstva vnitra ve spolupráci s
Hasičským záchranným sborem školení makedonské delegace, zaměřené na
metodologii a techniku vedení přístupových jednání do Evropské unie v oblasti boje
proti organizovanému zločinu a mezinárodní policejní spolupráce.
Školení probíhá v rámci dlouhodobého programu bezpečnostní rozvojové spolupráce
se zeměmi západního Balkánu, jehož gesci zajišťuje v rámci Ministerstva vnitra odbor
bezpečnostní politiky, a je financováno z prostředků Evropské komise určených na
technickou podporu výměny informací (Technical Assistance Information Exchange
Instrument of the European Commission). Spolupráce se státy západního Balkánu je
pro Českou republiku klíčová vzhledem k jednoznačnému potenciálu regionu v
oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti EU.
Makedonská delegace se skládá ze tří zástupců odboru evropské integrace a
mezinárodní spolupráce makedonského Ministerstva pro vnitřní záležitosti, kteří
budou během třídenního školení seznámeni s českými zkušenostmi týkajícími se
přístupových jednání a správy specifických oblastí euroagendy z pohledu Ministerstva
vnitra (odbor bezpečnostní politiky, odbor azylové a migrační politiky, odbor
mezinárodní spolupráce a Evropské unie), Policejního prezidia (odbor mezinárodních
vztahů) a Hasičského záchranného sboru (odbor civilní nouzové připravenosti a
strategií).
18. 10. 2012

Za účasti zástupců MŠMT ve Weidenu otevřeli Bavorsko‐českou akademii
V bavorském Weidenu se včera konalo slavnostní otevření Bavorsko-české odborné
akademie.
Za českou stranu se zahájení školního roku ve Weidenu zúčastnila ředitelka odboru
mezinárodních a evropských záležitostí MŠMT Martina Kopečková, za bavorskou
stranu pak státní ministryně pro evropské a spolkové záležitosti Emilie Müller a další
významní hosté, včetně zástupců Bavorské státní kanceláře, primátora města
Weidenu a regionálních politiků.
„Bavorská strana – Horní Falc přikládá weidenskému projektu velkou důležitost a
považuje nabízenou vzdělávací možnost za významný příspěvek jak k zintenzivnění
jazykové přípravy, tak k posílení interkulturní výchovy vedoucí k prohlubování českobavorských vztahů,“ říká M. Kopečková.
Na závěr slavnostního shromáždění se uskutečnilo jednání zástupců MŠMT a Ústavu
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odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy s vedením školy ve Weidenu.
Tématem byla možnost realizace certifikované zkoušky z českého jazyka v příštím
kalendářním roce.
22. 10. 2012

Česká republika podstoupila Univerzální periodický přezkum v Radě OSN
pro lidská práva
Meziresortní delegace ČR, jejímž členem byla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva
Monika Šimůnková, dnes podstoupila pod vedením náměstka ministra zahraničních
věcí přezkum dodržování lidských práv v České republice v rámci Rady OSN pro
lidská práva. Právě úřadem zmocněnkyně pro lidská práva byla koordinována
příprava na tuto významnou zahraničně politickou událost v oblasti lidských práv, a
to v součinnosti s ministerstvem zahraničních věcí.
Dne 22. 10. 2012 byla Česká republika podruhé v historii podrobena kontrole
dodržování lidských práv v rámci mechanismu Univerzálního periodického přezkumu
Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, který hodnotí lidskoprávní situaci ve všech
členských státech OSN v rámci pravidelných čtyřletých cyklů. Během tohoto zasedání
delegace odpovídala na dotazy, kritiku a doporučení jednotlivých států týkající se
ochrany lidských práv v České republice.
Meziresortní delegace byla složena ze zástupců ministerstva zahraničních věcí, Úřadu
vlády, ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví,
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva práce a sociálních věcí.
Hlavní otázky přezkumu směřovaly k romské problematice, především otázce
vzdělávání romských dětí, problematice ochrany práv dětí a žen a k antidiskriminační
legislativě. Česká republika se zavázala, že předloží průběžnou zprávu o plnění
doporučení, která v rámci přezkumu přijala. Další přezkum České republiky se
uskuteční přibližně v roce 2017, kde bude hodnoceno naplňování těchto doporučení a
další vývoj v oblasti ochrany lidských práv.
Přezkum se uskutečnil na základě třech hlavních dokumentů: národní zprávy ČR,
zprávy systému OSN a zprávy nevládních organizací. Celý průběh přezkumu České
republiky je možné sledovat i na webových stránkách Rady pro lidská práva OSN.
Česká republika obdržela cca 130 doporučení týkajících se lidskoprávních témat, na
které bude reagovat jejich přijetím či nepřijetím.
Ministerstvo zemědělství se účastní potravinářského veletrhu Salon International
d´Alimentation, který začal v Paříži
22. 10. 2012

Ministerstvo zemědělství se zúčastnilo veletrhu SIAL
V Paříži začala jedna z největších světových výstav v oblasti potravinářského
průmyslu – Salon International d´Alimentation (SIAL). Veletrh, kterého se tradičně
účastní i Ministerstvo zemědělství, je určen nejen odborníkům, ale také široké
veřejnosti.
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„Ministerstvo zemědělství se pařížské výstavy účastní pravidelně, stejně jako dalších
potravinářských veletrhů, a je na nich úspěšné. Svědčí o tom například čestné uznání
za vynikající prezentaci České republiky, které náš úřad dostal na berlínském veletrhu
Internationale Grüne Woche 2012. Podobně jako na ostatních výstavách, se i zde v
Paříži scházejí podnikatelé z různých zemí, a proto je výbornou příležitostí a místem k
navázání obchodních kontaktů,“ řekla ředitelka Odboru komunikace Ministerstva
zemědělství Kateřina Böhmová.
23. 10. 2012

ČR a Kazachstán podepsaly dohodu o spolupráci ve vojenské oblasti
První náměstek ministra obrany ČR Vlastimil Picek a náměstek ministra obrany
Kazachstánu Sergej Gromov dnes podepsali Ujednání mezi oběma ministerstvy o
spolupráci ve vojenské oblasti. Stalo se tak v rámci oficiální návštěvy kazašského
prezidenta v Praze Nursultana Nazarbajeva.
Ujednání vymezuje oblasti, formy a základní principy spolupráce ministerstev obrany
a ozbrojených sil obou států. Podle Vlastimila Picka byl tím vytvořen důležitý krok k
dalšímu rozšíření bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi i do vojenské oblasti.
„Podpis ujednání by rovněž mohl pomoci podnikům obranného průmyslu České
republiky, které mají zájem o dodávky své produkce ozbrojeným silám Kazachstánu,“
sdělil první náměstek ministra obrany ČR.
Rada pro zemědělství a rybářství jednala o nastavení pravidel pro přímé platby
zemědělcům po roce 2013 a o novém Evropském námořním a rybářském fondu
24. 10. 2012

Náměstek ministra zemědělství se zúčastnil Rady pro zemědělství a
rybářství v Lucemburku
Rada pro zemědělství a rybářství, která se od pondělí konala v Lucemburku, jednala
především o reformě systému přímých plateb a o budoucí podobě rybářského fondu.
Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček.

Většina členských států, stejně jako Česká republika, se shodla na tom, že systém
přímých plateb je třeba reformovat. „Česká republika souhlasí s potřebou reformovat
systém přímých plateb. Ale nový systém by měl odstraňovat historické nerovnosti.
Aby byl spravedlivý vůči všem členským státům, tak by návrh Evropské komise měl
poskytnout i novým členským státům možnost zohlednit dříve poskytnuté podpory
stejně tak, jako to mohou udělat staré členské státy,“ řekl náměstek Martin Hlaváček.
Názor České republiky v tomto ohledu podpořily v podstatě všechny nové členské
státy. Větší část členských států je také toho názoru, že by se mělo postupovat při
reformě systému rozvážněji. Řada z nich by přitom uvítala, kdyby cílový rok pro
sjednocení úrovně přímých plateb byl posunut až za rok 2019.
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Co se týká budoucího rybářského fondu, Rada po namáhavém maratónu potvrdila, že
v příštím období budou k dispozici peníze pro investice do sladkovodní akvakultury
ve stejné podobě jako nyní. „Akvakulturu považuji za odvětví s velkým potenciálem.
Je potřeba vytvořit alternativu snižujícím se zásobám mořských ryb. Proto vítáme, že
kromě investic nový návrh poskytuje i jiné příležitosti, které považuji za klíčové pro
oživení tohoto odvětví. Patří mezi ně zejména podpora přenosu inovací do praxe.
Podpora investic a inovací je cestou ke konkurenceschopnější produkci akvakultury a
udržení zaměstnanosti v regionech,“ zdůraznil náměstek Hlaváček.
25. 10. 2012

Mezinárodní sympozium odborníků transportního letectva jednalo v Praze
Od 24. do 25. října 2012 se v Praze uskutečnilo jednání (European Air Transport
Symposium) bezmála šedesáti odborníků z devatenácti států na téma interoperabilita
a nasaditelnost dopravního letectva v zahraničních operacích, zejména na území
Afghánistánu. Tuto prestižní akci, mimo jiné poprvé v České republice, organizovala
Evropská obranná agentura (European Defence Agency – EDA) ve spolupráci s
Armádou ČR.
Na úvod sympozia vystoupil před odborným auditoriem zástupce náčelníka
Generálního štábu Armády České republiky – náčelník štábu brigádní generál
Bohuslav Dvořák. „Klíčovým požadavkem pro nasazení transportního letectva v
zahraničních operacích je, aby spojenci nepůsobili vedle sebe, ale společně v jednom
uskupení,“ zdůraznil generál Dvořák a prezentoval přítomným transportní možnosti a
kapacity Vzdušných sil AČR.
Česká republika iniciovala být hostitelskou zemí dalšího jednání European Air
Transport Symposium již před dvěma roky. „Ceníme si toho, že je Armáda ČR
spoluorganizátorem této významné akce. Sympozium je potvrzením toho, že jsme
schopni dostát svým závazkům vůči našim kolegům v NATO i EU nejen po profesní
stránce, ale takzvaně i na poli diplomatickém,“ konstatuje podplukovník Petr
Čepelka, vedoucí oddělení vrtulníkového a dopravního letectva na sekci rozvoje
druhů sil – operační sekci MO a zdůrazňuje stroze, ale výstižně hlavní témata
jednání. „Identifikovat operační požadavky a problémy provozovatelů transportních
letounů, se zaměřením na výměnu zkušeností, která povede ke zvyšování
interoperability.“
Také česká strana přispěla do programu sympozia svými poznatky. „Dopravní
letectvo se velice intenzivně podílí na zabezpečování činnosti úkolových uskupení
AČR v misích. Například lety strojů Airbus A-319CJ do Afghánistánu jsou
pravidelnou záležitostí. Dokážeme operativně reagovat na požadavky nadřízených
stupňů také při zdravotnických přesunech na velkou vzdálenost,“ vysvětluje Petr
Čepelka.
Na jeho slova navazuje podplukovník Milan Laniak, velitel 242. transportní a
speciální letky 24. základny dopravního letectva Praha Kbely, informacemi o
taktickém výcviku. „Náš výcvik na letounech CASA C-295M směřuje nejen k tomu,
abychom dokázali zabezpečit široké spektrum úkolů transportního letectva, ale i k
plné kompatibilitě s aliančními partnery. Přínosem pro nás bylo červnové cvičení
EATT 2012 ve španělské Zaragoze, kde se létalo podle scénářů, které mohou nastat v
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krizových oblastech. V reálu od překonávání protivzdušné obrany protivníka, přes
výsadky, až po taktické přistání na nezpevněných plochách s navedením
předsunutého leteckého návodčího,“ říká podplukovník Laniak a společně se svými
kolegy z letky majorem Radimem Ulrichem a praporčík Tomášem Nedvědem si
pochvalují vysoce profesní jednání v odborných podskupinách sympozia.
25. 10. 2012

Ministři vnitra jednali o krizi v Sýrii
Dopady současné situace v Sýrii na oblast migrace a uprchlictví s ohledem na
možnost ustanovení regionálního programu ochrany bylo jedno z hlavních témat
setkání ministrů vnitra v Lucemburku. Jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní
věci, které se uskutečnilo ve čtvrtek 25. října 2012, se za českou stranu zúčastnil
ministr vnitra Jan Kubice.
„Česká republika sleduje vývoj situace v Sýrii a související migrační pohyby se stále
větším znepokojením. S ohledem na dramatické zhoršování situace jsme
zdvojnásobili humanitární pomoc ve prospěch obyvatelstva Sýrie i syrských uprchlíků
v okolních zemích a připravujeme rozsáhlý program Medevac,“ řekl ministr Jan
Kubice. Připomněl, že v rámci programu už na konci srpna přiletěli do Česka dva
syrští uprchlíci, aby se zde podrobili léčbě zranění, která utrpěli během bojů mezi
opozicí a vládou prezidenta Bašára Asada. „V nejbližší době dorazí do Prahy další
syrští pacienti, kteří se stali oběťmi zásahu režimních vojsk,“ dodal ministr.
V souvislosti se syrskou krizí evropští ministři vnitra na lucemburském jednání
podpořili ustanovení regionálního programu ochrany, který by podpořil řešení
situace syrských uprchlíků a posílil institut jejich ochrany. Jeho konkrétní podoba by
měla být výsledkem dalších jednání. “Vyhlášení regionálního programu ochrany by
znamenalo vznik dlouhodobého plánu pomoci, který Česká republika podporuje,“
uvedl ministr.
Rada se také zabývala dalšími aktuálními otázkami v oblasti azylové a migrační
politiky EU či některými problémy spojenými s bojem proti terorismu. Vedle toho
ministři rovněž diskutovali o posílení tzv. Mechanismu civilní ochrany Unie, který
slouží ke vzájemné spolupráci členských států EU při prevenci a reakci na přírodní
nebo člověkem způsobené katastrofy v rámci Unie i mimo ni.
29. 10. 2012

Vlády ČR a SR jednaly společně v Uherském Hradišti
Vlády České a Slovenské republiky společně jednaly v Uherském Hradišti, poprvé po
dvaceti letech. V Trenčíně podepsaly společné prohlášení.
Oba státy mají silný zájem na dalším úspěšném fungování jaderné energetiky v
Evropské unii, shodli se předsedové vlád Česka i Slovenska. „Obě dvě naše země mají
silný průmyslový potenciál a bez stabilních a cenově dostupných elektrických
dodávek se neobejdeme,“ řekl český premiér Petr Nečas s tím, že Česká i Slovenská
republika budou pokračovat v programu jaderné energetiky.
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„Dnes jsme dohodli společný a tvrdý postup, pokud jde o ochranu českých a
slovenských národních zájmů v oblasti jádra. Na Slovensku si bez atomových
elektráren nedovedeme představit energetickou bezpečnost,“ dodal slovenský
premiér Robert Fico.
Velký potenciál vidí oba premiéři v užší spolupráci české a slovenské armády.
„Chceme nakročit od pouhé spolupráce ke skutečnému sdílení kapacit počínaje
výcvikem, vzděláváním, logistikou až po bojové jednotky. Koneckonců společné
působení v některých zahraničních misích ukázalo, že naše dvě armády jsou
kompatibilní, a toho musíme využít,“ řekl český premiér.
Dalším tématem jednání byla energetická bezpečnost a propojení plynovodů či
dodávek ropy nebo propojení nákladní železniční dopravy obou zemí.
Mezivládní konzultace se také zaměřily k možnosti propojit českou a slovenskou
fotbalovou ligu. „Tam kde by přispěla k vyšší kvalitě sportovních soutěží jak v České
republice, tak na Slovensku a k vyššímu konkurenčnímu prostředí například i u
hráčů, tak by to bylo velmi pozitivní,“ dodal premiér Petr Nečas.
Česká republika bude v roce 2015 pořádat mistrovství světa v hokeji. I v tomto
případě by mohly oba státy spolupracovat na organizaci šampionátu. „Slovenská
republika má zájem účastnit se na spoluorganizování mistrovství,“ potvrdil slovenský
premiér Robert Fico. „Pokud například hokejové svazy k této spolupráci nastoupí, tak
budou mít plnou podporu obou vlád,“ doplnil český premiér. Slovensko by v takovém
případě Česku nabídlo spolupráci na hokejovém mistrovství konaném na Slovensku v
roce 2018.
Podepsané dohody v Uherském Hradišti
Prováděcí protokol k „Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské
republiky o spolupráci v zajišťování vojenského leteckého provozu.“
Tímto protokolem se zajišťuje praktické naplňování dohody po technické stránce. Jde
zejména o vytvoření letových oblastí na společné hranici, organizaci společného
výcviku a cvičení a podmínek zajišťování úkolů plněných v rámci Severoatlantické
aliance.
Dodatek k „Dohodě mezi ministerstvy obrany obou zemí o rozdělení a využívání
dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské federativní republiky“
podepsané v Bratislavě v únoru 2007.
Jde o nezbytnou technickou novelu stávající rezortní smlouvy podepisované v
návaznosti na legislativní změny na slovenské straně.
Dodatkový Protokol, který navazuje na bilaterální smlouvu z 29. října 1992.
Dokument mimo jiné stanovuje obecný princip přímého styku justičních orgánů při
poskytování právní pomoci a upravuje některé právní vztahy v občanských a trestních
věcech.
29. 10. 2012

Ministr A. Vondra jednal se svým slovenským protějškem
V pondělí 29. října 2012 se v Uherském Hradišti a v Trenčíně uskutečnilo společné
zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky. Historicky první česko52

slovenské mezivládní konzultace byly vedeny předsedy vlád obou zemí Petrem
Nečasem a Robertem Ficem a zúčastnili se jich všichni ministři obou vlád.
K separátnímu jednání zasedli také ministři obrany Alexandr Vondra a Martin Glváč.
Ministři obrany ČR a SR Alexandr Vondra a Martin Glváč hovořili zejména o
prohloubení česko-slovenské spolupráce v oblasti rozvoje mnohonárodních projektů.
Tyto projekty jsou pro oba resorty prioritou. Důkazem je například chystané zapojení
slovenských kolegů do projektu Multinational Aviation Training Centre (MATC),
který byl schválen na summitu v Chicagu. „Se svým protějškem jsme se dohodli na
větším zapojení slovenské strany do projektu Multinational Aviation Training Centre,
který Česká republika předložila na summitu v Chicagu. Jde o důležitý krok ve sdílení
schopností v rámci tzv. Smart Defence,“ uvedl po jednání ministr obrany ČR Alexandr
Vondra.
Česká republika se dále velmi aktivně angažuje v projektu Multinational Logistics
Coordination Centre (MLCC), které pořádá mezinárodní logistické standardizační a
interoperabilní cvičení Capable Logistician 2013, při němž slovenská strana poskytne
logistické zabezpečení jako hostitelský stát (VVP Lešť, od 3. do 28. června 2013). V
této souvislosti ministři obrany ČR a SR podepsali společné pozvání na toto cvičení
pro Generálního tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena.
Dalším důležitým tématem bylo zajištění ochrany vzdušného prostoru. V rámci
jednání A. Vondra se svým slovenským protějškem M. Glváčem podepsali technické
ujednání k existující mezivládní dohodě – Prováděcí protokol k „Dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v zajišťování vojenského
leteckého provozu.“ Dokument usnadní plnění úkolů v rámci NATO, společný výcvik
a přípravu personálu.
Na bilaterálním jednání oba ministři uvítali možné prohloubení spolupráce v
modernizačních projektech, které se týkají oblasti výzbroje, výstroje, výzkumu a
vývoje. Ministerstvo obrany ČR zvažuje možnost pořídit stejnou radiolokační
techniku jako slovenská strana. V rámci společné akvizice by měly být nakoupeny
letištní radiolokátory a mobilní 3D radiolokátory MADR. V této souvislosti
zkoumáme možnost vytvoření společného radiolokačního pole. Nyní bude však
potřeba projednat řadu technických a legislativních otázek.
Ministři obou zemí se rovněž shodli na vytvoření podmínek pro možné reciproční
studium v našich resortních vzdělávacích zařízeních a hovořili také o vzájemné
součinnosti v oblasti vojenského zdravotnictví. Zajímavým bodem jednání byla i
spolupráce vojenských archivů obou zemí. Ministr Vondra k této oblasti podotknul:
„Dohodli jsme se, že si předáme s kolegy ze Slovenska dokumenty, které byly
objeveny při inventuře v našich archivech a které jsou součástí slovenského
kulturního dědictví. Máme k dispozici například matriku padlých a zemřelých
slovenských vojáků z období 2. světové války.“ Následně byl podepsán dodatek č. 2 k
„Dohodě o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem ČSFR.“ Na závěr
jednání pak v rámci společné agendy zazněla i vzájemná shoda na podpoře
spolupráce podniků českého a slovenského obranného průmyslu.
Na tiskové konferenci bylo oběma premiéry konstatováno, že postavení armád ČR a
SR je velice podobné a jejich úzká součinnost je oboustranně výhodná. „Chceme
cíleně nakročit od v uvozovkách pouhé spolupráce ke skutečnému sdílení kapacit.
Počínaje výcvikem a vzděláváním, přes logistickou podporu a konče společnými
úkolovými uskupeními v zahraničních operacích,“ řekl předseda vlády České
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republiky a poukázal na skutečnost, že v situaci, kdy obě republiky řeší problém
konsolidace veřejných financí je tento společný postup maximálně efektivní. Premiér
R. Fico dodal, že v oblasti vojenství je pro oba státy očividný veliký potenciál, a proto
se v nadcházejícím období obě politické reprezentace zaměří na realizaci konkrétních
opatření.
Odpolední program pokračoval v Trenčíně, a to pracovním obědem pro členy vlád a
jejich doprovody. Jednání završilo společné vyhlášení předsedů vlád České republiky
a Slovenské republiky, které ztvrdili svými podpisy Petr Nečas a Robert Fico.
29. 10. 2012

Ministryně A. Hanáková jednala se slovenským protějškem
Ministryně kultury Alena Hanáková se v rámci společného zasedání vlád České
republiky a Slovenské republiky sešla se svým slovenským protějškem Markem
Maďaričem. Vlády obou států přijaly mimo jiné i prohlášení týkající se kultury.
Obě vlády budou i nadále podporovat pravidelné konání Měsíce české a slovenské
vzájemnosti, neboť projekty realizované českými a slovenskými subjekty považují za
příležitost k systematické výměně kulturních hodnot a udržení tradice těsných
kulturních vztahů.
Vlády potvrdily vůli společně systematicky spolupracovat při péči o společný pavilon
České republiky a Slovenské republiky v italských Benátkách jako o materiální základ
prezentace domácího výtvarného umění obou zemí na jedné z nejprestižnějších
mezinárodních přehlídek.
Vlády obou zemí vnímají návrh na zápis památek Velké Moravy Slovanského hradiště
v Mikulčicích a kostela sv. Margity Antiochské v Kopčanech na Seznam světového
dědictví UNESCO jako projev své společné vůle dále posilovat péči o společné
kulturní dědictví, jeho mezinárodní prezentaci a navazující kulturní turismus. Budou
přiměřeně svým možnostem podporovat péči územně příslušných orgánů veřejné
správy o tyto památky a jejich spolupráci.
Vlády jsou přesvědčeny o tom, že plánovaná spolupráce mezi českými a slovenskými
veřejnoprávními médii přinese veřejnosti obou států kulturní a jazykové obohacení,
jež naváže na dlouholetou tradici v celé kulturní oblasti.
29. 10. 2012

Ministr M. Kuba jednal se slovenským protějškem
Obou společných zasedání vlády České republiky a Slovenska se v pondělí nejprve v
Uherském Hradišti a poté v Trenčíně zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Martin
Kuba. Historicky první společné zasedání kabinetů se uskutečnilo v rámci 94. Výročí
založení Československa. Mezi klíčová témata setkání patřila energetika či doprava.
Česká a slovenská strana si potvrdily, že mají na řadu oblastí stejný názor. Společně
chtějí postupovat v Evropské unii například v oblasti jaderné energie.
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Shodly se také v otázce stress testů jaderných elektráren, když si premiér Petr Nečas a
jeho slovenský protějšek Robert Fico navzájem vyjádřili podporu v otázkách
bezpečnosti svých domácích jaderných provozů, stejně jako v otázce potřeby dalšího
budování jaderných bloků.
"Společný postoj jsme také našli v otázce řešení kruhových toků a výroby elektřiny z
větrných elektráren v oblasti severního Německa a její přenos směrem na jih a také
pokračování integrace trhu s elektřinou a plynem," upřesnil Kuba po setkání se
slovenským ministrem hospodářství Tomášem Malatinským.
"Diskutovali jsme však i o zajištění dodávek ropy a koordinace společného postupu v
této oblasti. Důležitá je také naše shoda na vzájemné výměně informací o
probíhajících procesech prodeje plynových sítí," konstatoval Kuba.
Stejný postoj si oba ministři potvrdili i v otázkách diverzifikace zahraničního obchodu
a větším zaměření na trhy zemí mimo Evropskou unii.
V této souvislosti se ministři dohodli na společném postupu v těch zemích, kde je
stále velmi silně vnímána značka Česka a Slovenska. Hovořili o možnostech
společného zastoupení či organizaci společných výstav, veletrhu s cílem využít silného
propojení mezi českými a slovenskými firmami. Ke společnému oslovení zahraničních
partnerů využiji i 55. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční v říjnu
2013 v Brně.
Shodný postoj zastávají obě země také k právě probíhajícím či uvažovaným jednáním
EU o volném obchodu s partnery ze třetích zemí. Například v případě Japonska půjde
zejména o odstranění negativních překážek, které znevýhodňují evropské výrobce na
japonském trhu, a to nejen v oblasti automobilového průmyslu. Ve vztahu k USA se
poprvé v historii hovoří o možnosti zóny volného obchodu napříč Atlantikem a obě
země tento krok podporují. V kontextu jednání s Kanadou upozornil ministr Kuba na
souvislost s pokračujícím jednostranným uplatňováním vízové praxe vůči českým
občanům.
Ministři se rovněž shodli na potřebě odstranění překážek přetrvávajících na
jednotném vnitřním trhu EU a podpořili aktuální iniciativu zaměřenou na
reindustrializaci, tj. obnovení významu průmyslu v Evropské unii.
"Doposud to bylo o čemkoli jiném nežli o skutečné snaze vytvářet prostředí, v němž
by evropský průmysl mohl efektivně podnikat i v příštích pěti či deseti letech. Teď je
šance tuto situaci změnit. Chci věřit, že si dnes v Evropě lépe uvědomujeme, jak
důležité je řešit otázky konkurenceschopnosti, energetiky a ochrany životního
prostředí v jejich propojenosti a nikoli pouze na úkor a účet průmyslu. V tom vidím
hlavní smysl nově otevřeného tématu reindustrializace Evropy," uzavřel český
ministr.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa jednal na společném zasedání vlád České
a Slovenské republiky o nízkoemisních zónách
29. 10. 2012

Ministr T. Chalupa jednal se slovenským protějškem
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se spolu s dalšími členy kabinetu
zúčastnil společného zasedání vlád České a Slovenské republiky v Uherském Hradišti
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a v Trenčíně. Se svým slovenským protějškem Peterem Žigou jednal především o
vzájemné uznatelnosti plaket v nízkoemisních zónách.
„Nízkoemisní zóny jsou účinným nástrojem, který pomůže zlepšit ovzduší ve městech.
Jsem přesvědčen, že emisní plakety by se měly vzájemně uznávat napříč státy
Evropské unie. Stejné podmínky ve všech členských zemích zajistí výraznou úsporu
peněz, zjednoduší administrativu a navíc usnadní dopravu v obcích,“ říká ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa.
Slovenský ministr Peter Žiga český návrh na zahájení debaty na evropské úrovni o
možnostech vzájemné uznatelnosti emisních plaket podpořil. Česká vláda už v tomto
směru zahájila pracovní jednání s vládou Spolkové republiky Německo.
Ministři životního prostředí České a Slovenské republiky se zabývali také vodním
hospodářstvím. Shodli se na tom, že realizace opatření u aglomerací a konkrétní
plnění požadavků, které stanovuje směrnice o čištění městských odpadních vod, se v
obou zemích významně zlepšuje.
Vlády České a Slovenské republiky podporují také spolupráci na ochraně
přeshraničních lokalit soustavy Natura 2000 a přípravu česko – slovenských
projektů, které zlepší čerpání peněz z evropských programů na podporu ochrany
biodiverzity v obou zemích.
Ministři jednali také o systému obchodování s emisními povolenkami a o návrhu
Evropského parlamentu a Rady na úpravu harmonogramu jejich dražeb. Obě země
zaujmou stanovisko k návrhu až poté, co Evropská komise předloží detailní analýzu
dopadů na cenu povolenky a na ekonomiku jednotlivých členských států.
30. 10. 2012

Zástupci ČR se zúčastnili sympozia velitelů vzdušných sil zemí NATO
České republice se dostalo vysokého ocenění – brigádní generál Jiří Verner byl
jmenován „doyenem“ velitelů vzdušných sil zemí NATO.
Velitelé dvaceti tří zemí NATO přijali pozvání nejvyššího velitele vzdušných sil USA
(USAF) generála Marka Welshe. Náročný program trval deset dní a byl rozdělen do
několika částí.
V rámci zahájení na Allied Air Command v Ramsteinu přivítal všechny účastníky
velitel vzdušných sil USA v Evropě generál Philip Breedlove. „Děkuji za práci
spojenců v Afghánistánu i za úspěšný průběh cvičení Ramstein Rover, které se konalo
v České republice začátkem září, a významně přispělo k přípravě předsunutých
leteckých návodčích,“ řekl v úvodu. Dále zdůraznil význam AGOS (Air to Ground
Operational School) a nutnost pokračovat v zabezpečení výcviku. České letouny L-159
Alca jsou také součástí výcviku AGOS. Za poslední roky nalétaly stovky hodin i s
použitím ostré munice. Generál Breedlove se poté soustředil na otázky spojené s
reorganizací struktury velení NATO a zabezpečení kvalitního personálního k obsazení
nových pozic.
Následující den se delegáti sympozia přesunuli do Washingtonu. Zde se veliteli
Vzdušných sil AČR brigádnímu generálu Jiřímu Vernerovi dostalo cti stát se
„doyenem“ – nestorem velitelů letectev. Jmenování generála Vernera vůdčí osobností
velitelů vzdušných sil NATO bylo akceptováno zástupci všech zemí. Ti vyjádřili
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souhlas, že oficiálním představitelem a reprezentantem velitelů vzdušných sil zemí
NATO bude v rámci sympozia právě velitel českého letectva. Tímto způsobem ocenili
jeho profesionalitu a zkušenosti. Generál Verner společně s generálem Welshem
zahájili „americkou“ část konference pietním aktem u Air Force Memorial ve
Washingtonu a položili věnce u hrobu neznámého vojína na Arlington National
Cemetery. Delegace během několika dní navštívila základny Andrews, McGuire Lakehurs, San Antonio - Randolph a Lackland, Nellis a Creech. Velitelé byli
seznámeni s transformací USAF, budoucími trendy a technikou. Slova jako ochrana
kyberprostoru, operace proti hi-tech vybavenému protivníkovi za podmínek rušení a
omezení vlastních schopností (například GPS, komunikace a satelitního spojení) jsou
výzvy 21. století a byly mnohokrát zmiňovány v průběhu konference. Účastníci se
seznámili také se stavem programu F-35, KC-46A a záměrem zavést do výzbroje nový
strategický bombardér.
„Sympozium velitelů letectev zemí NATO významně pomohlo k ujasnění hlavních
problémů transformace struktur NATO a jednotlivých vzdušných sil. Nutnost ještě
užší spolupráce na výcviku, sdílení schopností a vedení operací v rámci NATO jsou
prioritou,“ uvedl k obsahu konferenci brigádní generál Verner.
31. 10. 2012

Přijetí mongolské delegace na Ministerstvu obrany ČR
V úterý 30. října 2012 přijal první náměstek ministra obrany Vlastimil Picek
pětičlennou delegaci Mongolska vedenou tajemníkem národní bezpečnostní rady
Mongolské republiky Enkhtuvshinem Tsagaandarim.
Zdvořilostnímu přijetí byli přítomni také velvyslanec Mongolska akreditovaný v
České republice Tsoggerel Suren a náměstek ministra obrany Avirmed Battur.
Delegace se navzájem informovaly o možnostech spolupráce nejen ve vojenské
oblasti, ale také na poli obranného průmyslu.
Hosté projevili zájem o možnost výcviku svých pilotů vrtulníků českými instruktory a
informovali se také o možnostech užší spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání.
31. 10. 2012

Příslušníci Ozbrojených sil Indie navštívili ČR
Během oficiální návštěvy České republiky zavítali příslušníci Ozbrojených sil Indie v
úterý 30. října k liberecké 31. brigádě radiační, chemické a biologické ochrany.
Důstojníky kurzu řízení High Defence Management Course Univerzity obrany v Indii
v čele s komodorem letectva Paragem Sharmou přivítal velitel brigády plukovník gšt.
Radek Černý v kasárnách 6. října. Početnou delegaci doprovázel vojenský přidělenec
Indie v České republice plukovník Gurpreet Singh.
Zástupce náčelníka štábu podplukovník Miroslav Brázda při krátkém brífinku
seznámil návštěvu s hlavními úkoly a určením liberecké brigády. Zmínil také bohaté
zkušenosti chemiků při plnění odborných úkolů nejen v zahraničních operacích, ale
také během nasazení při mimořádných a krizových situacích v České republice. Hosté
vysoce ocenili systém spolupráce vojáků se složkami Integrovaného záchranného
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systému. Za klíčové považují takové schopnosti armády, které jsou využity nejen při
bojovém nasazení, ale i ve prospěch civilního obyvatelstva.
31. 10. 2012

Velitel MFO navštívil Sinaj
Ve dnech 29. – 30. října navštívil zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel
Společného operačního centra MO generálmajor Aleš Opata operační prostor a
velitelství Mezinárodních sil a pozorovatelů MFO (Multinational Force & Observers )
na základně El – Gorah na Sinajském poloostrově.
Mezinárodní síly zde působí od roku 1981 na základě protokolu k mírové smlouvě
mezi Egyptem a Izraelem za účelem dohlížení a realizace sjednaných bezpečnostních
pásem s omezenou vojenskou přítomností. Struktura mezinárodních sil se nyní
skládá ze dvanácti národních kontingentů a v současné době zde na velitelství MFO
působí také tři příslušníci AČR.
V doprovodu velvyslanců České republiky v Egyptě Pavla Kafky a v Izraeli Tomáše
Pojara se generál Opata setkal ihned po příletu s velitelem MFO generálmajorem
Warrenem J. Whitingem, který ho seznámil s úkoly a stavem plnění ustanovení a
jednotlivých článků mírové smlouvy. Velitel MFO také velice kladně zhodnotil účast
našich zástupců pracujících v jeho podřízenosti, když prohlásil: „Vaši vojáci si mě
okamžitě získali svojí vysokou profesionalitou, odbornou připraveností a prací,
kterou odvádějí ve prospěch MFO. Jsem s jejich prací navýsost spokojen a do
budoucna se rozhodně přimlouvám za větší zastoupení příslušníků AČR v této
operaci“.
Oficiální rozhovor generála Opaty a obou velvyslanců ČR s generálmajorem
Whitingem pokračoval při společné večeři s příslušníky velitelství MFO pořádané
českými zástupci v operaci u příležitosti státního svátku České republiky.
Druhý den návštěvy Sinajského poloostrova navštívil generál Opata základny a
pozorovací stanoviště jednotek z Fidži a Kolumbie, kde se podrobně seznámil s
bezpečnostní situací v operačních prostorech těchto kontingentů. Odtud pak na závěr
svojí cesty zavítal na základnu MFO South v letovisku Sharm el Shaik, kde je
dislokováno velení amerického kontingentu a zároveň zde působí italská jednotka
námořní podpory operace.
31. 10. 2012

Ministři hospodářství Visegradské čtyřky se sešli ve Varšavě
Ve Varšavě se ve středu poprvé sešli ministři hospodářství zemí Visegrádské čtyřky
(v4). Výsledkem jednání je posílení spolupráce v4 v oblasti energetiky, společná
opatření k posílení konkurenceschopnosti a možnosti společné prezentace regionu na
třetích trzích. Ministři také podepsali memorandum o integraci trhu s plynem v
regionu.
Ministři hospodářství podepsali deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti energetiky
a energetické bezpečnosti a oblasti podpory průmyslu a řádného fungování vnitřního
trhu EU.
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"Trh EU je pro nás velmi důležitý. V rámci jeho zdokonalení bychom se měli zaměřit
na reálné odstraňování bariér přetrvávajících na vnitřním trhu, než na počet přijatých
opatření na jeho zdokonalení," navrhl svým kolegům ministr Kuba.
Zvláštní diskuze byla věnována možnosti společného postupu zemí V4 při pronikání
na trhy třetích zemí. "Diverzifikace exportu mimo trhy EU je pro nás zásadní a proto
podporuji všechny iniciativy pro spolupráci se třetími zeměmi," uvedl ministr Kuba
ve Varšavě.
Ministři také podepsali Memorandum o porozumění směřující k rychlé integraci
regionálního trhu s plynem. Shodu našli zástupci V4 v otázce jaderné energetiky a
posilování jaderné bezpečnosti, na společném postoji k dalšímu rozvoji obnovitelných
zdrojů energie a na přístupu ke klimatické politice EU. "Energetická politika EU musí
být pouze komplementárního charakteru a nesmí nijak zasahovat do rozhodování
jednotlivých členských států o energetickém mixu," konstatoval český ministr
průmyslu a obchodu, který vidí význam středeční schůzky zejména v jednotě států V4
v oblastech společných zájmů, což posílí jejich vyjednávací potenciál jak vůči EU, tak i
vůči třetím zemím.

listopad 2012
1. 11. 2012

Premiér P. Nešas přijal indickou ministryni zahraničí
Předseda vlády ČR Petr Nečas přijal ve čtvrtek 1. listopadu státní ministryni
zahraničních věcí Indické republiky paní Preneet Kaurovou.
Premiér Petr Nečas a státní ministryně Preneet Kaurová během jednání hovořili
především o možnostech prohloubení existující obchodní výměny. Indie hodlá v
příštích letech posílit investice do rozvoje své infrastruktury, což otevírá příležitost
pro zapojení českých firem.
Projevem oboustranného zájmu o spolupráci jsou i kontakty prostřednictvím
veletrhů. Indie byla partnerskou zemí letošního brněnského Mezinárodního
strojírenského veletrhu a ČR bude hlavním hostem na největším indickém
strojírenském veletrhu v Bombaji v roce 2013.
Dalšími tématy rozhovoru byl rozvoj akademických výměn, kulturní vztahy a
spolupráce v oblasti obranného průmyslu.
Indie je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky v Asii.
Důležitou roli hraje rovněž v globálním pohledu, patří dokonce mezi dvanáct
prioritních zemí českého exportu.
Česko-indické obchodní vztahy mají tradici již z období předválečného
Československa, kdy mezi hlavní vývozní artikly patřily nejen obráběcí stroje, ale
známá byla v Indii i česká značka Baťa díky své výstavbě obuvnických závodů v
regionu.
Během posledních padesáti let české firmy dodaly do Indie zhruba sto investičních
celků, které v mnoha případech vedly ke vzniku nových indických průmyslových
odvětví, například výroby traktorů, parních turbín, průmyslových kotlů, motocyklů či
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závodů strojírenské metalurgie. Tradičně české firmy do Indie dodávaly také
dieselgenerátory, obráběcí, textilní či tiskařské stroje, ale také například
potravinářskou technologii.
Česká republika je v Indii spojována i s tradiční značkou Škoda. V minulosti to byly
především výrobky z oblasti těžkého strojírenství, v poslední době jsou nejznámějším
českým výrobkem na indickém trhu automobily této značky. Prudký nárůst vývozu v
návaznosti na zahájení prodeje automobilů Škoda Octavia montovaných v závodě v
indickém Aurangabádu znamenal před deseti lety zásadní zvrat ve vývoji
zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi.
2. 11. 2012

Piloti České armády operují v Pobaltí
Celkem devět ostrých vzletů a téměř 215 letových hodin. To je bilance Úkolového
uskupení Baltic Air Policing v litevském Šiauliai po první polovině plnění operačního
úkolu.
Od 1. září 2012, kdy Úkolové uskupení převzalo ochranu vzdušného prostoru
pobaltských států od svých polských kolegů, zasahovali čáslavští letci vždy proti
vojenským cílům Ruské federace, které porušovaly pravidla letu po civilních tratích v
daném prostoru odpovědnosti. Zásah jako takový je prováděn na základě rozkazu
Operačního střediska vzdušných sil (CAOC, Combined Air Operations Centre) a
následně je již řízen Střediskem řízení a uvědomování (CRC, Control and Reporting
Centre) v litevské Karmelavě. Personál CRC zabezpečuje navedení hotovostních
letounů k předpokládanému cíli nad územím Estonska, Litvy a Lotyška včetně jejich
teritoriálních a případně i mezinárodních vod.
V porovnání s rokem 2009, kdy letouny JAS-39 Gripen poprvé prováděly tzv. Air
Policing v Pobaltí, se zvýšila četnost ostrých zásahů. Statistiky z posledních tří let ale
ukazují, že se jedná o nárůst trvalý, se kterým se setkaly kontingenty vzdušných sil
Německa, Francie, Dánska i Polska. „Mise v Pobaltí byla pro personál první rotace
velmi užitečná. Provedli jsme celkem devět ostrých vzletů, jejichž výsledkem bylo
poskytnutí cenných informací pro systém protivzdušné obrany NATO,“ zhodnotil
dosavadní průběh mise náčelník operačního oddělení major Martin Pelda.
V období od 29. října do 1. listopadu úspěšně proběhla rotace létajícího a technického
personálu. Celkem se u Úkolového uskupení vystřídalo po prvních dvou měsících 46
vojáků. Rotující personál byl obměněn během třech letů, které zabezpečovaly kbelské
letouny C-295M CASA a litevský C-27J Spartan. Kromě předání a převzetí materiálu
a techniky došlo i k nezbytné výměně zkušeností střídajících vojáků. Náčelník
oddělení logistiky a ILS major Jan Ondryska k průběhu rotace podotknul: „Myslím,
že příprava rotace a její provedení v jednom týdnu byl nelehký úkol. Ten se povedlo
splnit také za využití podpory hostitelské země. Celý průběh rotace byl ukončen
poučením a proškolením personálu.“
Nezanedbatelným faktorem této mise je skutečnost, že personál, který opustil Litvu,
již zahájil k 1. listopadu 2012 plnění totožného operačního úkolu na mateřské letecké
základně v Čáslavi.
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5. 11. 2012

Premiér P. Nečas jednal s ministrem zahraničí Srbska o rozvoji obchodu a
podpoře cesty do EU
Předseda vlády Petr Nečas přijal v pondělí 5. listopadu ministra zahraničních věcí
Srbské republiky Ivana Mrkiće.
K hlavním tématům jednání patřila ekonomická spolupráce obou zemí a kandidatura
Srbska na členství v Evropské unii. Premiér Nečas zdůraznil, že ČR podporovala
udělení statutu kandidátské země Srbsku Evropskou radou v březnu 2012 a ministra
Mrkiće ujistil, že rozšíření EU o státy západního Balkánu bude i nadále patřit k
prioritám české zahraniční politiky. Nabídl srbské vládě sdílení zkušeností ČR s
přípravou na členství v EU a pokračování spolupráce při přípravě nezbytných
reforem. Ministr Mrkić ocenil, že ČR úsilí Srbska o integraci do EU dlouhodobě
podporuje.
Premiér Nečas a ministr Mrkić také potvrdili zájem obou zemí na dalším
prohlubování hospodářské spolupráce. České společnosti se v Srbsku účastní řady
projektů v oblasti dopravní infrastruktury a jsou tradičním dodavatelem dopravních
prostředků. Významným sektorem je z hlediska vzájemné spolupráce i energetika,
např. stavba vodních elektráren. Perspektivy pro budoucí rozvoj obchodu skýtá i
rozvojová spolupráce, kterou ČR Srbsku dlouhodobě poskytuje. Čeští odborníci zde
realizovali řadu projektů např. v oblasti zpracovávání odpadních vod, zásobování
pitnou vodou a ekologických systémů vytápění.
6. 11. 2012

V rámci programu ministerstva vnitra MEDEVAC přijeli do Česka další
pacienty ze Sýrie
V úterý 6. listopadu přivezl vojenský speciál z Jordánska do Prahy syrské uprchlíky,
kteří se budou v Česku léčit v rámci humanitárního programu MEDEVAC. Pro léčbu v
ČR bylo vybráno 10 pacientů, z toho 4 děti. V Praze se podrobí léčbě zranění, která
buď utrpěli během bojů mezi opozicí a vládou prezidenta Bašára Asada, nebo mají
onemocnění, které nelze v daných podmínkách adekvátně léčit.
„Řešení konfliktu zůstává bohužel v nedohlednu,“ vysvětluje situaci v zemi, která se
nadále dramaticky zhoršuje, 1. náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška, „od jara
2011 probíhá v Sýrii vnitřní ozbrojený konflikt mezi vládními silami prezidenta
Bašára al-Asada a opozice. Proto považujeme za současnou prioritu humanitární
pomoc syrským uprchlíkům."
V této souvislosti poskytla letos ČR prostřednictvím Úřadu vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodního výboru Červeného kříže ve prospěch
obyvatelstva Sýrie i syrských uprchlíků v okolních zemích finanční pomoc ve výši 14
mil. Kč.
61

V Jordánsku, odkud byli pacienti programu MEDEVAC přivezeni, navštívila delegace
ministerstev vnitra, zdravotnictví a zahraničních věcí za účasti velvyslankyně v
Jordánsku Ivany Holoubkové největší jordánský uprchlický tábor v Zátarí. Setkali se
zde se zástupci vedení tábora, UNHCR a francouzské polní nemocnice.
Výběr pacientů se uskutečnil v rámci druhé lékařské mise. Ta probíhala za úzké
spolupráce s českým zastupitelským úřadem v Ammánu, MUDr. Filipem Burgetem,
traumatologem ze Všeobecné fakultní nemocnice, MUDr. Viktorem Řeháčkem,
ortopedem Fakultní nemocnice v Motole, a společností Člověk v tísni, která svými
aktivitami pomáhá Syřanům prostřednictvím svých koordinátorů a dalších partnerů v
regionu.
„Jordánsko, odkud pacienti MEDEVACu přiletěli, projevuje vůči této uprchlické vlně
ze Sýrie velkou toleranci a její představitelé opakovaně deklarují připravenost
ponechat hranice otevřené a uprchlíky do Sýrie nevracet,“ vysvětlila koordinátorka
blízkovýchodních programů společnosti Člověk v tísni Jitka Škovránková s tím, že
organizace v regionu pomáhá už od roku 2003.
Vrchní ředitel kabinetu a mezinárodních vztahů Jan Růžička z Ministerstva
zdravotnictví k úspěšnému pokračování projektu MEDEVAC dodal: „Ministerstvo
zdravotnictví projekt MEDEVAC jednoznačně podporuje, neboť představuje
vynikající propagaci naší země, českého zdravotnictví i českých lékařů. Proto jsme
rádi, že se MEDEVAC rozvíjí a spolupráce s ostatními ministerstvy perfektně funguje.
Zároveň věříme, že další pacienti budou následovat."
12. 11. 2012

P. Nečas jednal s generálním tajemníkem NATO
I přes úsporný rozpočet výdaje na obranu neklesnou pod jedno procento vůči HDP.
Řekl to premiér Petr Nečas generálnímu tajemníkovi NATO Andersovi F.
Rasmussenovi.
„Budeme schopni plnit všechny závazky, které máme jako členové severoatlantické
aliance,“ prohlásil po dnešním společném jednání předseda české vlády. Česká
republika tak nebude v dalších letech snižovat výdaje v rozpočtu na obranu.
„Vím, že se mohu spolehnout na podporu České republiky,“ reagoval generální
tajemník Anders Fogh Rasmussen, podle kterého se bezpečnostní výzvy se složitou
ekonomickou situací nesnižují.
Český premiér spolu s generálním tajemníkem Rasmussenem jednali v Praze také o
budoucnosti českých vojáků v Afghánistánu. „Máme zde velmi kvalitní a početné
zastoupení vojáků, včetně Provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru, který budeme
transformovat v průběhu příštího roku do vojenského poradního týmu,“ zdůraznil
premiér Petr Nečas. „Vaši vojáci jsou důležitým příspěvkem ke stabilitě v
Afghánistánu,“ ocenil české vojáky nasazené v oparecích NATO generální tajemník
Aliance.
Český premiér vyzdvihl širokou politickou shodu na postupném stahování českých
vojáků z oblasti. „Eventuálně jsme připraveni v Afghánistánu setrvat i po roce 2014,“
dodal premiér. Zmínil tak zejména poradenskou oblast v oblasti výcviku afghánských
bezpečnostních a armádních sil.
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Anders Fogh Rasmussen také pozitivně ohodnotil aktivitu České republiky v oblasti
mnohonárodní spolupráce. „Česká republika významně přispívá k rozšiřování kapacit
NATO cestou mnohonárodní spolupráce,“ řekl. Česko se zapojuje do celkem sedmi
projektů tzv. Smart Defence. Prioritními oblastmi jsou pro Čechy vrtulníky, logistika
či protichemické jednotky. „Chceme i na regionální úrovni rozvíjet tento koncept,“
řekl předseda české vlády.
Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen přicestoval do České republiky v
rámci výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO, jež hostí Česká
republika od pátku 9. listopadu. V Pražském kongresovém centru se tak sjelo okolo tří
set zákonodárců ze všech členských zemí Severoatlantické aliance. Mezi hlavní témata
shromáždění patřila například situace v Afghánistánu, Sýrii, ale i eurozóna a Rusko.
Poslanci se rovněž zabývali i dalším směrováním NATO, otázkami partnerství a
rozšiřování Aliance.
13. 11. 2012

Premiér P. Nečas jednal s předsedou Spolkového sněmu SRN
O evropských otázkách, ekonomických vztazích a energetice jednali český premiér
Petr Nečas a předseda Spolkového sněmu SRN Norbert Lammert.
V kontextu evropské politiky předseda vlády ČR zdůraznil, že ČR s Německem sdílí
shodný pohled na nezbytnost rozpočtové zodpovědnosti.
V otázce energetiky spolu premiér a předseda Spolkového sněmu hovořili o přetocích
elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na území Německa. Předseda
vlády Petr Nečas řekl, že ohrožují stabilitu a bezpečnost české přenosové sítě a tím
velmi výrazně zvyšují riziko vážného blackoutu v celém regionu. Dlouhodobým
řešením je podle premiéra vybudování dostatečné infrastruktury a současně
spolupráce správců přenosových sítí.
Premiér: Informujeme Němce o dostavbě Temelína
Česká republika má velký zájem na tom, aby byla jak spolková vláda, tak německá
veřejnost co nejlépe informována o dění v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny
Temelín, řekl premiér Petr Nečas. Podle něj je důležité, aby měla německá veřejnost
jistotu, že jsou její zájmy brány v potaz.
Premiér Nečas je proto rád, že kancléřka Merkelová přijala jeho nabídku, aby byla na
německém území uspořádána „veřejná diskuse“ o výstavbě nových bloků. Tento
mimořádný krok šel zcela nad rámec veškerých mezinárodních závazků ČR. Diskuse
se uskutečnila 12. června 2012 v Pasově. Němečtí občané měli možnost klást své
otázky a připomínky ohledně jaderné elektrárny českým odborníkům.
Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Vzájemný
obchod od začátku 90. let – s výjimkou hospodářské krize v r. 2009 – stabilně roste.
Jedna třetina českého exportu míří právě do Německa. V roce 2011 činil celkový
vzájemný obrat téměř 66 miliard euro, za období leden až červenec 2012 téměř 39
miliard euro.
13. 11. 2012
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Ministr M. Kalousek se zúčastnil ECOFINu
Před samotným jednáním listopadové Rady ECOFIN proběhlo setkání se státy ESVO
(Evropské sdružení volného obchodu). Cílem vzájemného dialogu ministrů, který se
koná pravidelně každý rok na podzim, je prezentovat své představy, hodnotit
současný vývoj a především rozšiřovat vzájemnou spolupráci v rámci Evropského
hospodářského prostoru. Hlavními tématy jednání byla integrace finančních trhů a
hospodářský růst.
Samotné jednání Rady ECOFIN pak tradičně začalo neformální částí, kde se ministři
- kromě tradičních bodů v podobě poskytnutí informace z předcházejícího jednání
euroskupiny a výměny názorů nad aktuální hospodářskou situací EU a eurozóny –
věnovali tématu mezinárodních účetních standardů.
Řádné zasedání Rady ECOFIN začalo výměnou názorů nad aktuálním stavem
projednávání dvojice legislativních návrhů (tzv. two-pack), které posilují ekonomické
řízení v rámci eurozóny. Rada ECOFIN schválila obecný přístup v únoru tohoto roku,
nyní probíhá trialog s Evropským parlamentem (EP).
Kyperské předsednictví dále ministrům podalo informaci o stavu projednávání
návrhů na revizi pravidel o kapitálové přiměřenosti. Obdobně jako u předchozího
bodu, i zde Rada v květnu přijala obecný přístup a nyní probíhají jednání s EP. Cílem
návrhů je implementovat do práva EU doporučení Basilejského výboru z prosince
2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008, a posílit tak odolnost a
stabilitu bankovního sektoru.
Stěžejním bodem jednání byla diskuze o návrzích na zavedení jednotného
mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi. Tyto návrhy jsou nyní intenzivně
projednávány na všech úrovních. Cílem jednání ministrů bylo seznámit se s
dosavadním stavem projednávání, problematickými body a vytyčit směr pro další
postup.
Na předešlém jednání Rady ECOFIN vyjádřilo 11 zemí zájem o posílenou spolupráci v
oblasti daně z finančních transakcí (FTT). Na základě této žádosti předloží EK
ministrům k projednání návrh rozhodnutí umožňující ustanovení posílené spolupráce
v oblasti FTT mezi výše uvedenými státy.
Na pořadu jednání byla rovněž i orientační debata k otázce udělení mandátu EK k
zahájení jednání o dohodách o zdanění úroků z úspor se třetími zeměmi. Tento krok
je součástí širšího úsilí EU o užší spolupráci se třetími zeměmi v boji proti daňovým
únikům. Na předešlých jednáních bylo udělení mandátu zablokováno ze strany
Lucemburska a Rakouska.
Ministři se též zabývali implementací Paktu o stabilitě a růstu v případě Řecka. Na
základě doporučení EK aktualizovat proceduru při nadměrném schodku bylo
ministrům předloženo doporučení na rozhodnutí Rady s cílem posílit a prohloubit
fiskální dohled a doporučení na rozhodnutí Rady vyzývající Řecko, aby učinilo
opatření ke snížení nadměrného schodku. Schválení obou doporučení je jedním z
předpokladů pro výplatu další části finanční pomoci.
Ministři také navázali na relevantní výsledky jednání Evropské Rady ve dnech 18. a
19. října (implementace Paktu pro růst a zaměstnanost, dokončení Hospodářské a
měnové unie), výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v
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Tokiu ve dnech 12. až 14. října a zasedání zemí skupiny G20 na úrovni ministrů
financí a guvernérů centrálních bank, které proběhlo 4. a 5. listopadu.
V neposlední řadě se ministři zabývali přípravou závěrů Rady v oblasti boje proti
změně klimatu pro nadcházející 18. zasedání konference smluvních stran UNFCCC,
které se bude konat ve dnech 26. listopadu až 7. prosince 2012 v Kataru.
Na závěr jednání se ministři věnovali přípravě závěrů Rady k evropské statistice a
závěrů předsednictví k problematice modernizace poskytování státní podpory.
13. 11. 2012

ČR uzavřela daňovou úmluvu s Kajmanskými ostrovy
Dne 26. října 2012 podepsala Česká republika mnohostrannou Úmluvu o vzájemné
správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“) a Protokol k ní. Téhož
dne byla podepsána také Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských
ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).
Cílem přistoupení k Úmluvě je posílení efektivity správy daní a zvýšení daňové
disciplíny. Česká republika tak reaguje na boj proti daňovým únikům a související
nutnost posílení a zrychlení mezinárodní spolupráce při správě daní. Podpisem
Dohody s Kajmanskými ostrovy Česká republika usiluje o posílení vzájemné výměny
informací i se státy a jurisdikcemi s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové
ráje“). „Jedná se o další významné kroky v boji proti daňovým únikům. Nepoctivci
budou mít zase o něco těžší život,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Úmluva má oproti bilaterálním smlouvám tu výhodu, že je především multilaterálním
nástrojem. Pokud určitý stát Úmluvu podepíše, Česká republika s ním již nebude
muset sjednávat bilaterální smlouvy za účelem výměny daňově relevantních
informací. Úmluvu podepsalo již 38 států. Podle Úmluvy bude mít daňová správa
možnost získat informace např. o příjmech a majetku českých daňových subjektů v
zahraničí, včetně např. informacích o pohybu a zůstatcích finančních prostředků na
bankovních účtech. Úmluva umožní využít všechny možné formy správní spolupráce,
jako například výměnu informací, souběžná daňová šetření či přítomnost na
daňových šetřeních v zahraničí.
Dohoda s Kajmanskými ostrovy umožňuje dožádání příslušného orgánu smluvního
státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní.
Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je
možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost
prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn.
12. 11. 2012

Ministr obrany jednal s generálním tajemníkem NATO
V pondělí 12. listopadu 2012 uskutečnil pracovní návštěvu České republiky (ČR)
generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. Po vystoupení na Parlamentním
shromáždění NATO, jednání s premiérem Petrem Nečasem, přijetí u prezidenta
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republiky Václava Klause a jednání na ministerstvu zahraničních věcí, zavítal
generální tajemník NATO rovněž na ministerstvo obrany (MO).
Jednání Anderse Fogh Rasmussena s ministrem obrany Alexandrem Vondrou a
dalšími představiteli vedení MO a Armády České republiky bylo věnováno aktuálním
otázkám obranné politiky ČR, zapojení ČR do mnohonárodních projektů v rámci
Aliance, některým aspektům probíhající obranné transformace NATO a podobě
dalšího zapojení ČR do operace v Afghánistánu.
„Informoval jsem generálního tajemníka NATO o tom, že se nám na příští tři roky
podařilo zachovat stejnou výši výdajů na obranu jako v roce 2012. Rozpočet MO už
nebude jako v minulých letech čelit dalším škrtům,“ uvedl k výsledkům jednání
ministr obrany Alexandr Vondra.
Anders Fogh Rasmussen ocenil, že se negativní trend poklesu obranných výdajů
podařilo zastavit. „Je to projevem politické odvahy,“ dodal. Generální tajemník NATO
rovněž velmi kladně hodnotil zapojení ČR do mnohonárodních projektů v rámci
Aliance, zejména pak vedoucí roli v projektu Mnohonárodního centra leteckého
výcviku (MATC).
Alexandr Vondra dále generálního tajemníka NATO informoval o schválení nové
velitelské struktury a struktury sil AČR, nové koncepci Aktivních záloh, reformě
akvizičního systému a přijetí Střednědobého plánu na roky 2013 až 2017. „Byly to
velmi intenzivní dva roky v čele tohoto úřadu, byla to tvrdá práce s řadou nelehkých
výzev,“ zhodnotil své působení v čele ministerstva obrany v rozhovoru s A. F.
Rasmussenem český ministr obrany.
V závěru jednání pak Alexandr Vondra předal generálnímu tajemníkovi NATO osobní
pozvání k návštěvě mezinárodního cvičení CAPABLE LOGISTICIAN 2013, jež se v
příštím roce uskuteční na Slovensku a připravuje ho alianční Mnohonárodní centrum
pro koordinaci logistiky (MLCC) se sídlem v Praze, a jehož vedoucí zemí je Česká
republika.
12. 11. 2012

Resort obrany se účastní největšího aliančního cvičení krizových orgánů
Ve dnech 12. až 16. listopadu se pod názvem CMX 2012 uskuteční cvičení orgánů
krizového řízení členských zemí a partnerských států Severoatlantické aliance.
Dnes ráno na Společném operačním centru Generálního štábu Armády České
republiky bylo zahájeno cvičení CMX. V úvodu cvičení byl svolán krizový štáb
Ministerstva obrany. Pravidelné cvičení Crisis Management Exercise, které je
zaměřeno na prověření aliančních postupů krizového řízení, se letos koná už
poosmnácté. Souběžně se cvičením CMX 2012 proběhne i alianční cvičení
kybernetické obrany pod názvem Cyber Coalition 2012, které bude letos poprvé se
cvičením CMX propojeno.
Cvičení CMX je zaměřeno na plánování a rozhodování na strategické politickovojenské úrovni. Cvičný scénář je v tomto roce postaven na řešení složité mezinárodní
krizové situace, která vznikla v důsledku dlouhotrvajících konfliktů mezi dvěma
fiktivními ostrovními státy v Indickém oceánu, a v důsledku ohrožení některých
členských států Severoatlantické aliance agresivními aktivitami dvou nepřátelských
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zemí. Tento geopolitický scénář bude použit i pro cvičení Cyber Coalition, jehož cílem
je řešení krizové situace vzniklé v důsledku kybernetických útoků na informační a
komunikační systémy NATO a na kritickou infrastrukturu některých členských zemí
Aliance.
Na území České republiky proběhne cvičení na pracovištích orgánů krizového řízení.
Během cvičení nedojde ke skutečnému nasazení vojsk. Cvičení se zúčastní vybraná
ministerstva a správní úřady s celostátní působností.
13. 11. 2012

Česká armáda a německý Bundeswehr zorganizovali německo‐český
seminář
Posuzování společných či odlišných rysů mezi německým Bundeswehrem a Armádou
České republiky bylo obsahem prvního německo- českého partnerského semináře.
Ten se v minulém týdnu uskutečnil při Akademii pro informace a komunikaci ve
Strausbergu.
Zástupci Bundeswehru diskutovali s českými vojáky o otázkách, které se týkaly
zejména nasazení vojenských profesionálů v zahraničních operacích. Analýza
„společného a rozdílného“ v oblastech velení, řízení a vedení lidí, výcviku, výzbroje a
výstroje, integrace ozbrojených sil ČR a SRN do státu a společnosti, a to jakým
způsobem vnímá německá a česká veřejnost nasazení vojáků v misích, byla hlavní
témata pracovního setkání.
Účastníky setkání přivítal na akademické půdě vedoucí semináře plukovník Norbert
Stanko společně s přidělencem obrany České republiky v Německu brigádním
generálem Pavel Rybákem, který se mimo jiné zasloužil o realizaci celého projektu.
Plukovník Stanko osvětlil českým vojákům principy vnitřního řízení Bundeswehru a
probíhající reformu ozbrojených sil. Německá armáda se stejně jako ta česká potýká s
omezeným zdrojovým rámcem, což v roce 2014 povede v Německu ke snížení počtu
vojenského personálu. V roce 2010 sloužilo v Bundeswehru 327 500 vojáků, v roce
2014 dojde k snížení na 225 000 s využitím specialistů aktivní zálohy v počtu 55 000.
Po celých pět dní vojáci obou zemí vyjadřovali své názory a postoje k aktuálním
tématům. Vzájemné sdílení informací umožnilo oběma stranám nahlédnout pod
pokličku obou ozbrojených složek. „Primárně jsou čeští vojáci určeni k obraně
republiky. Pokud je potřeba, přizpůsobujeme jejich výcvik nasazení v zahraničních
operacích, dle úkolu a mandátu. Celá armáda pracuje na zvyšování schopností a
permanentně se připravuje na celé spektrum operací,“ vysvětlil německým vojákům
vedoucí české delegace plukovník gšt. Ivo Střecha, ředitel Odboru Pozemních sil
Sekce rozvoje druhů sil MO. K zahraničním operacím uvedl: „Jsme plnohodnotným a
spolehlivým partnerem NATO a po letech, kdy jsme se na válku jen připravovali, ji
teď prožíváme. Asymetrické prostředí změnilo myšlení vojáků a Afghánistán nám
přinesl bojové zkušenosti. Vzájemná spolupráce koaličních armád, rozvoj aktivit v
oblasti „Smart Defence“ a „Pooling and Sharing“, jsou jedinou cestou jak zvyšovat
schopnosti jednotek pro vedení budoucích operací.
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13. 11. 2012

Premiér P. Nečas jednal s makedonským protějškem o investicích v
Makedonii
Spolupráce České republiky s Makedonskou republikou se má rozvíjet v energetice,
dopravní infrastruktuře a v zelených technologiích. Shodli se na tom český a
makedonský premiér.
Český premiér Petr Nečas při dnešním jednání s makedonským premiérem Nikolou
Gruevským zdůraznil, že Česká republika i nadále podporuje vstup Makedonie do
Evropské unie a NATO.
Pokud jde o vzájemnou ekonomickou spolupráci, předseda české vlády ocenil, že si
makedonská státní správa i policie vybraly vozy Škoda. Připomněl, že české firmy
díky svým konkurenceschopným nabídkám nacházejí v Makedonii uplatnění také v
dopravních projektech, jako je např. obnovení prací na dostavbě propojení železnic
Bulharska, Makedonie a Albánie a dostavbě dálnice Makedonie – Řecko.
České firmy mají potřebné zkušenosti i zájem o působení na makedonském trhu také
v oblastech odstraňování škod na životním prostředí a likvidaci starých ekologických
zátěží, při výstavbě čističek odpadních vod a úpraven pitné vody, při dodávkách
ekologických systémů likvidace odpadů a dalších strojírenských komponentů pro
ekologii.
V Makedonii se rozvíjí prostor pro podnikatele a investice v oblasti modernizace škol
nebo v energetice, kde je zájem na vývozu strojů a zařízení na výrobu elektrické
energie, budování přenosové sítě tepla a elektrické energie, hydroenergetice, včetně
spolupráce při výstavbě malých vodních elektráren. V oblasti průzkumu nerostného
bohatství chtějí české firmy spolupracovat na geologických průzkumech a dodávkách
strojních zařízení.
15. 11. 2012

MPO zorganizovalo ve spolupráci s HK exportní konferenci
Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Exportní strategie není
v žádném případě politickým dokumentem. Naopak jsme definovali klíčové trhy pro
české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového
potenciálu daných zemí a absorpčních schopností jejich trhů. Prioritní země
představují zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy
tradičně působily, a také trhy, na nichž svou přítomností zaostáváme za konkurencí.
Zájmové země se pak vyznačují dynamikou růstu dovozu a také nadějným růstovým
potenciálem pro české firmy. Země EU stále představují a stejně tak budou
představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. V EU se tak chceme zaměřit na
zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a
středních podniků. Exportní strategii jsem začal naplňovat okamžitě. Jen letos jsem s
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podnikateli pracovně navštívil sedm z dvanácti prioritních zemí," uvedl ministr s tím,
že ostatní prioritní země se chystá se zástupci českých firem navštívit v roce
následujícím.
Na vzniku Exportní strategie, která vytváří východiska pro český export na období
2012—2020, se významným způsobem podílela i Hospodářská komora ČR.
"Ekonomická prognóza pro roky 2013 a 2014 se pro EU a Česko liší. Zatímco Evropa
půjde do roku 2015 do inflace až pět procent, díky snaze zachránit Řecko, Itálii,
Španělsko a bude muset řešit i Francii, Česká republika bude mít obrovskou výhodu.
Díky tomu, že nejsme v eurozóně, se domnívám, že naše inflace se dostane na hranu
jeden a půl procenta. Z tohoto důvodu musí vláda do světa říkat, jak moc jsme dobří.
Pouze tehdy k nám budou zahraniční investoři ukládat své peníze, což se odrazí i na
exportních příležitostech," řekl Petr Kužel, prezident HK. Konkurenceschopnost je
klíčovou v proexportní politice státu. "Strategie není jen o podpoře velkých
exportních firem. Změna tkví především v podpoře středních podniků, které chceme
podporovat ve vývozu do třetích zemí," dodal prezident Kužel. Hospodářská komora
je společně s dalšími zástupci podnikatelské sféry členem Řídící rady, která je jedním
z dalších nových mechanismů proexportní politiky. "Konečně mohou podnikatelé
napřímo ovlivňovat nejrůznější rozhodnutí týkající se exportu. Kromě toho jsme
zapojeni do selekce nových obchodních zastoupení v zahraničí na pozice, které
vypisuje CzechTrade. Hledáme celkem 78 uchazečů," prohlásil prezident Kužel.
Nominovat nové obchodní zastoupení v zahraničí může nejen Hospodářská komora
ČR, ale i Svaz průmyslu a dopravy ČR, který se rovněž podílel na tvorbě nové
proexportní strategie. "Exportní strategie se zaměřením na prioritní mimoevropské
trhy bylo správné rozhodnutí. Od členů vlády potřebujeme však intenzívnější
otevírání dveří v těchto prioritních a zájmových zemích. Export se neobejde bez
stability ČEB a EGAP. Předpokládám proto, že bude dodržena maximální
transparentnost výběru jejích šéfů a že už nebudeme svědky pokusů o snížení dotací
do těchto institucí na podporu exportu," uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
Na Exportní konferenci vystoupili rovněž zástupci agentury CzechTrade, Rozhodčího
soudu při HK ČR a AK ČR a další vrcholní představitelé státní správy, zástupci
podnikatelské veřejnosti a přední čeští odborníci, kteří zhodnotili stav českého
exportu a především nastínili jeho další perspektivy.
Cílem projektu je informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí,
zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o
uplatnění na zahraničních trzích, dále přispět k teritoriální i oborové diverzifikaci
tuzemského vývozu a zvýšit podíl exportu s vyšší přidanou hodnotou. Pokud se
nepodaří podpořit české firmy v jejich snaze o diverzifikaci teritoriálního portfolia,
způsobí to vážné potíže exportního výkonu celé české ekonomiky.
16. 11. 2012

Český PRT zlepšuje životní podmínky afghánských vojáků
Provinční rekonstrukční tým (PRT) Lógar realizuje významný projekt rychlého
dopadu - rekonstrukci objektu kuchyně a jídelny pro 3. kandak (což je vojenská
jednotka o velikosti praporu) Afghánské národní armády. Tento kandak, který je
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dislokován v provincii Wardak, je mentorován českým poradním a výcvikovým
týmem (OMLT).
„Rekonstrukce kuchyně s jídelnou je důležitým projektem rychlého dopadu.
Významně tím zlepšíme životní podmínky afghánských vojáků. Tím podpoříme
stávající velmi dobré vztahy mezi afghánskými a českými vojáky a zároveň ukážeme
schopnost PRT podpořit jednotku Armády České republiky, která působí v jiné
provincii než Lógar,“ říká náčelník skupiny civilně-vojenské spolupráce (CIMIC)
českého provinčního rekonstrukčního týmu nadporučík Josef D.
19. 11. 2012

Vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra v Africe v rámci výzvy summitu OSN
Dne 19. listopadu 2012 zahájil první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
Jaroslav Hruška v keňském Nairobi 11. a 12. sérii týdenních vzdělávacích kurzů
Ministerstva vnitra ČR zaměřených na dosažení základní úrovně počítačové
gramotnosti u mladých studentů středních škol v Africe.
Uvedené projekty jsou reakcí České republiky na výzvu Světového summitu OSN k
informační společnosti (World Summit on the Information Society – WSIS) v Ženevě
a Tunisu k podpoře rozvoje informační společnosti a zároveň na výzvu Valného
shromáždění OSN k naléhavé potřebě konkrétně řešit problém digitální propasti
(digital divide), tj. nerovnoměrného přístupu k informačním a komunikačním
technologiím v rozvojových zemích.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil velvyslanec ČR v Addis Abebě Marek Libřický,
vedoucí úřadovny ZÚ v Nairobi Jaroslav Mandys a vrchní ředitelka sekce pro
mezinárodní vztahy, strategie a koncepce Kateřina Flaigová. Keňská strana byla
zastoupena generálním ředitelem Komunikační komise Keňské republiky,
tajemníkem Ministerstva vzdělávání Keňské republiky a ředitelem institutu
AFRALTI. Při příležitosti zahájení projektu předal náměstek Jaroslav Hruška
ředitelům vybraných škol Ruthimitu Girls High School a Shadrack Kimalel Mixed
Day Secondary School dar České republiky v podobě čtyř stolních počítačových
sestav, které se stanou základem pro vytvoření nové „studijní buňky“ v jejich školách
a umožní studentům udržovat získané vědomosti a samostatně pokračovat ve
vzdělávání.
Vzdělávací kurzy probíhají v období od 19. listopadu do 14. prosince 2012 pod
vedením lektorů – pracovníků Ministerstva vnitra ČR Roberta Buřiče a Jany
Menšíkové.
Dalšími plánovanými body návštěvního programu náměstka Hrušky byla jeho
jednání s nejvyššími představiteli keňského Ministerstva vnitřní bezpečnosti a
provinční správy a obou keňských policejních složek, Administration Police a Kenya
Police. S ohledem na pouliční nepokoje v hlavním městě se uskutečnila pouze
schůzka s velitelem Administration Police Samuelem Arachim.
V úvodu jednání velitel Arachi stručně vysvětlil strukturu policejních sil v Keni a
nastínil úkoly, které při zajišťování bezpečnosti plní Administration Police. S ohledem
na největší bezpečnostní hrozbu v zemi, jíž je terorismus, oba představitelé dále
hovořili o dobrém vybavení a nutnosti celoživotního vzdělávání a výcviku policistů a
dále o účinné ochraně hranic. V dalším rozhovoru se dotkli témat postavení policistů
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ve společnosti a systému ochrany národních parků ze strany Kenya Forest Service a
jeho spolupráce s Administration Police.
20. 11. 2012

Ministr A. Vondra se zúčastnil jednání EDA a s Kyprem podepsal mezivládní
dohodu o spolupráci
Ministr obrany Alexandr Vondra se v pondělí 19. listopadu zúčastnil v Bruselu
zasedání Evropské obranné agentury, s ministrem obrany Kypru pak podepsal
mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Kyperská republika v současné
době Evropské unii předsedá.
Podpis Dohody se uskutečnil na zasedání Rady pro zahraniční věci v rámci jednání
ministrů. Za vládu ČR ji signoval ministr obrany Alexandr Vondra, za Kyperskou
republiku ministr obrany Demetris J. Eliades.
Dohoda o spolupráci v oblasti obrany je historicky první smlouvou, kterou ČR s touto
po Maltě druhou nejmenší evropskou zemí uzavřela. Zaměřuje se jednak na oblast
obranné a bezpečnostní politiky a obranného plánování, řeší také právní aspekty
přípravy a působení ozbrojených sil či otázky obranného průmyslu. Dále pokrývá
oblasti obranného výzkumu a technologií, vojenského vzdělávání a výcviku osob,
vojenské topografie a kartografie, chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany
a také mírové, humanitární a jiné podobné operace.
Kypr je členem Evropské unie, ale jako jediný člen EU není členem NATO ani PfP
(Partnerství pro mír) a má vojenské zastoupení pouze v misi EU Atalanta.
Na zasedání Evropské obranné agentury se projednávala tři hlavní témata – rozpočet
EDA na rok 2013, plán práce agentury na další roky a iniciativa Pooling and Sharing.
Rozpočet EDA, který ministři na zasedání schválili, bude činit 31 milionů Euro, což je
stejná částka, jako za poslední tři roky. Podle vysoké představitelky EU pro společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Asthonové bude 85 procent z této sumy
věnováno na skutečné výstupy agentury – jako například studie, programy či výcvik.
Ministři obrany zemí EU také diskutovali plán práce na roky 2013 – 2015. Ten
zahrnuje jednak implementaci dlouhodobých strategií EDA, aktivity vztahující se k
jednotlivým projektům v rámci oblastí pro výstavbu schopností, rozvoj průmyslové
politiky a dalších iniciativ.
Důležitou oblastí plánu je také sdílení schopností a nákladů – tedy Pooling and
Sharing. Snahou EDA je identifikovat budoucí oblasti v této iniciativě, hledat
nejvhodnější postupy, identifikovat rizika a rozvíjet možnosti zapojení průmyslu.
„Díky Pooling and Sharing můžeme dosáhnout požadovaných schopností, aniž
bychom za ně utratili všechny peníze,“ uvedl po zasedání ministr obrany Alexandr
Vondra.
20. 11. 2012
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Ministr M. Kuba se setkal se svým bangladéšským protějškem
Ministr Bangladéšského ministra obchodu Ghulama Muhammeda Quadera pozval na
pracovní návštěvu České republiky jeho český protějšek, ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba.
"Pana ministra Quadera jsem pozval k jednáním do Prahy, abychom společně
posoudili kroky, které povedou k zintenzivnění kontaktů mezi podniky obou zemí.
Málokdo si to uvědomuje, ale vzájemný obchod mezi Českou republikou a
Bangladéšem vzrostl od roku 2000 několikanásobně a v loňském roce přesáhl poprvé
hranici 200 miliónů dolarů," řekl po úterní pracovní schůzce s bangladéšským
kolegou český ministr.
Kuba zároveň připomíná, že podstatnou část z tohoto objemu tvoří dovozy textilních
a oděvních výrobků původem v Bangladéši, a jakkoli není jeho primárním cílem
dosažení vyrovnané obchodní výměny, je přesvědčen, že české firmy by mohly v této
nadějně se rozvíjející zemi dělat podstatné větší vývozy nežli necelých 30 miliónů
dolarů v roce 2011.
S tímto naprosto souhlasí i jeho resortní bangladéšský kolega, který Kubovi
poděkoval za pozvání, která mu umožnilo se seznámit s ohromným ekonomickým
potenciálem Česka. Podle ministra Quadera prokázala ČR touto iniciativou velkou
prozíravost, neboť pro české firmy čeká v Bangladéši celá řada zajímavých
obchodních a investičních příležitostí.
Oba ministři vidí perspektivy hlavně v procesu industrializace země, výstavby nových
energetických zdrojů, infrastruktury, rozšiřování zpracovatelských kapacit v
zemědělství, ale také ve spolupráci v textilním, chemickém, petrochemickém či
zpracovatelském průmyslu.
"S panem ministrem Quaderem jsem dnes podepsal společné prohlášení, které
deklaruje nejen náš zájem o prohloubení spolupráce, ale i další postup v posílení
institucionálního rámce vztahů našich zemí. Jsme dohodnuti na sjednání mezivládní
dohody o hospodářské spolupráci. K podepsání by mohlo dojít někdy na jaře příštího
roku během mé pracovní cesty do Bangladéše, kam jsem byl pozván," přiblížil Kuba.
Vztahy mezi Českou republikou a Bangladéšem jsou po všech rovinách
bezproblémové. V rámci 40. výročí navázání diplomatických styků usilují obě země o
oživení vzájemných vztahů, a to především v oblasti posilování obchodní a
ekonomické spolupráce.
Bangladéš je v posledních letech úspěšný při lákání zahraničních investorů. Za
účelem jejich lokalizace připravil systém investičních pobídek, který by mohli využít i
potenciální čeští zájemci. Ministři se shodli, že budou spolupracovat s cílem posílení
vzájemné informovanosti o obchodních a investičních příležitostech a zintenzivnění
kontaktů mezi firmami obou zemí.
Bangladéš je trh s téměř 160 milióny obyvatel. Od roku 1996 rostla jeho ekonomika
tempem 5 — 6 procent ročně, a to i po dobu globální ekonomické krize. Bankovní a
investiční společnost Goldman Sachs označuje Bangladéš za součást "Next Eleven", tj.
11 zemí, které mají vedle zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, JAR) potenciál
zařadit se ve 21. století mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa.
20. 11. 2012
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Delegace MMR v Číně přináší posílení vzájemné spolupráce
Kamil Jankovský byl po mnoha letech prvním z ministrů, který do Číny odcestoval
přímo na pozvání čínské vlády. Součástí delegace byli představitelé CzechTourismu,
Česko čínské komory vzájemné spolupráce, Letiště Praha a.s., Magistrátu hl. m.
Prahy a zástupce Liberty International, jednoho z největších tour operátorů mezi
Evropou a Asií. Veškerá plánovaná jednání proběhla na otevřené a přátelské úrovni a
došlo k pojmenování konkrétních výzev, které jsou mezi Českou republikou a Čínou v
oblasti vzájemného posílení rozvoje cestovního ruchu.
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský výsledky cesty shrnul slovy: „Návštěva
Číny potvrdila naše plány a vize spojené s velkým rozvojovým potenciálem spolupráce
mezi Českou republikou a Čínou, potažmo celou Asií. Domnívám se, že naše
rozhodnutí posílit reprezentaci České republiky v této oblasti je správné a důležité pro
rozvoj české ekonomiky a to nejen v oblasti cestovního ruchu“.
Za CzechTourism ministrova slova doplnil ředitel agentury Rostislav Vondruška: „Pro
další rozvoj turismu oběma směry bude klíčové zahájení pravidelného leteckého
spojení mezi Prahou a Pekingem nebo Šanghají. Všichni členové delegace přispěli
během jednání svým dílem k dosažení tohoto cíle a reakce čínské strany byly velmi
vstřícné. Druhým velkým tématem bylo pořádání bilaterální konference v Česku,
pravděpodobně v polovině příštího roku, kde by se jednalo o naplňování 12ti bodů
spolupráce nabídnutých čínskou stranou letos ve Varšavě. Velmi reálně se také jeví
spolupráce v mediální oblasti, zejména v televizní a filmové tvorbě a účasti na
příslušných festivalech v obou zemích.“
Jan Kohout, prezident Česko čínské komory vzájemné spolupráce, ocenil iniciativu
premiéra ČLR Wen Jiabaa z Varšavy z dubna letošního roku: “Snaha o spolupráci
mezi zeměmi střední a východní Evropy a Čínou je pro Českou republiku a její
ekonomiku obrovskou příležitostí. Jsem velmi rád, že ji ministerstvo pro místní
rozvoj aktivně rozvíjí, a že se z jednání v Číně vracíme jak s konkrétními výsledky, tak
s jasnými plány pro oblast cestovního ruchu, přímého leteckého spojení i propagace
Česka v zahraničí.“
Také Jiří Pos, předseda představenstva a ředitel Letiště Václava Havla Praha Praha, a.
s., která provozuje mezinárodní Letiště Václava Havla Praha, potvrdil značný
potenciál čínské turistiky: „Letiště Václava Havla Praha je velmi komfortní z pohledu
uspořádání infrastruktury, na přestup z Terminálu 1 do schengenského Terminálu 2
je třeba minimum času v řádu minut. Geografická poloha Prahy z pohledu dalších
letů po Evropě je také výhodná. Zájem čínských turistů o Prahu dokumentuje
skutečnost, že i když přímý let neexistuje, přesto používají komplikovanější spoje s
přestupem. Na druhou stranu by tento přímý spoj uspokojil i zájem českých
cestujících, kteří plánují let do Číny či dalších jihoasijských zemí.“
„Vytvoření podmínek pro snazší dostupnost naší země, podporou vytvoření přímé
linky z jedné z metropolí Číny do Prahy, přinese bezpochyby pozitivní ekonomické
efekty. Oboustranná snaha o kooperaci mezi Čínou a Českou republikou existuje již
dlouho. Praha to potvrzuje například smlouvou o kulturní výměně s městem
Šanghaj,“ dodává Jan Kalousek, zastupitel hl. m. Prahy, člen výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy.
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21. 11. 2012

Armády NATO po ukončení mise ISAF čeká „postafghánský svět“
Aby udržely schopnosti, které za posledních 15 let získaly, měly by mimo jiné
společně cvičit. Shodli se na tom ministři obrany ČR a USA Alexandr Vondra a Leon
Panetta, kteří v úterý 20. listopadu jednali ve Washingtonu.
Podle českého ministra obrany koaliční vojáci v Afghánistánu dosáhli vysoké úrovně
interoperability a tuto schopnost nesmí ztratit. „Má-li si NATO udržet svůj význam a
být funkční. Je důležité, aby si vojáci dokázali udržet získané schopnosti – a ty musí
procvičovat,“ uvedl Vondra. Leonu Pannetovi v této souvislosti nabídl pro tato cvičení
vojenské výcvikové prostory v Čechách. „Myslím, že věk úspor a větší efektivity
přináší některé zajímavé možnosti, jak posilovat spolupráci mezi námi a USA, i v
rámci NATO,“ doplnil.
V otázce úspor Alexandr Vondra Leona Panettu během jednání ujistil, že ačkoliv
resort obrany snížil za poslední tři roky rozpočet o čtvrtinu, všechny závazky, které v
NATO má, Česká republika dodržela. „Zůstali jsme dále v klíčových programech –
AWACS, AGS, dokonce jsme dočasně navýšili naše počty v Afghánistánu, když bylo
potřeba. Osm ze čtrnácti stíhaček, které máme, je v permanentním nasazení,“ uvedl
Vondra a dodal: „Vyjádřil jsem naději a víru, že USA při očekávaných rozpočtových
škrtech také dodrží všechny závazky v rámci Aliance. Leona Panetta mě ujistil, že
určitě.“
Ministři obrany České republiky a USA hovořili i o připravovaném centru leteckého
výcviku (MATC – Multinational Aviation Training Centre). Projekt pod vedením ČR
letos v květnu schválil summit NATO v Chicagu jako součást alianční iniciativy ke
sdílení schopností, takzvanou Smart Defence. Mnohonárodní středisko leteckého
výcviku bude mimo jiné zajišťovat výcvik pilotů vrtulníků typu Mi a pozemního
personálu pro členské a partnerské země NATO, lze ho ale využít také pro výcvik
afghánského leteckého a pozemního personálu, který ČR v současné době částečně
zajišťuje. Kromě USA a Chorvatska projekt podporuje také Slovensko a Lotyšsko,
pokračují jednání s Maďarskem a Litvou. Na výcviku se už nyní podílí státní podnik
LOM Praha, který také vlastní potřebné certifikáty nutné k provádění generálních
oprav těchto strojů.
Alexandr Vondra a Leon Panetta letos v dubnu podepsali mezivládní dohodu o
vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, který má zásadní význam
pro podniky českého obranného průmyslu – díky ní se mohou zapojit do tendrů
vypisovaných americkými ozbrojenými silami. Česká republika má zájem na tom, aby
se strategickým partnerem vlády USA v dodávkách služeb spojených s provozováním
vrtulníků Mi a jejich údržbou, generálními opravami, modernizací a výcvikem pilotů
a palubního personálu stal právě státní podnik LOM Praha.
„LOM má všechny certifikáty potřebné pro údržbu a modernizaci vrtulníků typu Mi
nutné k tomu, aby se stal přímým kontraktorem zde v USA,“ uvedl Alexandr Vondra.
Částka, kterou by LOM mohl z dodávek získat, se podle Alexandra Vondry může
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pohybovat v řádech milionů či desítek milionů dolarů. Šanci prosadit se v zámoří ale
podle jeho slov mají i další české firmy – například Česká zbrojovka Uherský Brod.
Dalším z témat, která spolu oba politici probírali, byla oblast ochrany proti zbraním
hromadného ničení. Leon Panetta Čechům poděkoval za výrazné angažmá v této
oblasti a zdůraznil, že ČR patří v boji proti ZHN ke špičce. Alexandr Vondra poté svůj
protějšek informoval, že česká armáda připravuje specializovaný výcvik jordánských
vojáků, od ledna také bude v Ammánu fungovat kontaktní ambasáda NATO.
21. 11. 2012

Česká republika na ministerské konferenci ESA v Neapoli navýšila svůj
podíl na kosmických aktivitách
Delegace ČR vedená ministrem dopravy Pavlem Dobešem úspěšně završila účast na
jednání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni, která se
konala ve dnech 20. a 21. listopadu 2012 v italské Neapoli. V souladu s usnesením
vlády z minulého týdne zde ČR navýšila svůj podíl na aktivitách ESA, což přinese
významné prorůstové efekty pro národní hospodářství. Možnost širšího zapojení
českých subjektů do aktivit ESA je velmi pozitivní zprávou a jedinečnou příležitostí ke
zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a vědy.
Oproti informacím uvedeným v tiskové zprávě České kosmické kanceláře, o.p.s., ČR
potvrdila účast i v nově vypsaných programech směřujících ke zvýšení technické a
technologické úrovně českého průmyslu. Příkladem může být program GSTP, jehož
náplní je podpora vývoje technologií využitelných v nejrůznějších oblastech
kosmických aktivit, do něhož ČR nově vložila přibližně 130 mil. Kč. Dále se ČR bude
účastnit programů ARTES zaměřených na družicovou telekomunikaci, programu
Metop-SG určeného pro vývoj meteorologických družic, vývoje družicových
navigačních systémů Galileo a EGNOS (EGEP) a programu pro vývoj nosných raket
(FLPP). Z programů spíše vědeckého zaměření se ČR bude v příštím období účastnit
Rámcového programu pro pozorování Země (EOEP), Programu robotického
průzkumu (MREP) a Programu pro sledování blízkého kosmického prostoru kolem
Země (SSA).
Na základě usnesení vlády se na financování české účasti v ESA podílí Ministerstvo
dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dosavadní účast ČR na
aktivitách ESA se ročně pohybovala přibližně ve výši přibližně 285 mil. Kč, včetně
téměř 200 mil. Kč povinného členského příspěvku. Pro následující programové
období vložilo Ministerstvo dopravy do nových programů přibližně 340 mil. Kč a
MŠMT 175 mil. Kč. Nad rámec toho MŠMT také alokovalo pro období 2013 až 2020
částku ve výši asi 270 mil. Kč na program PRODEX určený na vývoj vědeckých
přístrojů, který pro ČR v současné době prakticky nahrazuje národní kosmický
program pro podporu vědeckých aktivit. Roční příspěvek se tak v nejbližších letech
zvýší oproti předchozímu programovému období přibližně o 90 mil. Kč.
Ministerstvo dopravy, které je koordinátorem kosmických aktivit vlády ČR a
gestorem za členství ČR v ESA, tímto krokem úspěšně završilo několikaměsíční
přípravy na jednání Rady ESA na ministerské úrovni. Zvýšením své účasti v
programech ESA naše republika potvrdila, že kosmickým aktivitám a moderním
technologiím přikládá velký význam a že se řadí k vyspělým státům světa, ve kterých
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jsou kosmické aktivity považovány za strategicky významný sektor národního
hospodářství a za standardní součást činnosti průmyslu i akademické sféry se
značným přínosem pro rozvoj společnosti.
ESA je mezinárodní vládní organizace, jejímž účelem je zajišťovat a podporovat
spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za
výlučně mírovými účely a vývoj aplikací kosmických systémů. ESA zajišťuje
implementaci projektů do reálného uživatelského prostředí prostřednictvím své
průmyslové politiky, a slouží tak jako významný nástroj k posilování mezinárodní
spolupráce v oblasti kosmických aktivit nejen mezi členskými státy ESA, ale i mezi
ESA a třetími stranami. Nejvyšším orgánem ESA je Rada ESA na úrovni ministrů,
která určuje hlavní strategie činnosti ESA, včetně programových priorit a nástrojů na
jejich realizaci. Těmito nástroji jsou právě nové kosmické programy.
ČR je členským státem ESA od roku 2008. Za uplynulé 4 roky ESA uzavřela téměř
šest desítek kontraktů s konsorcii s českou účastí. Okolo dvaceti dalších se očekává v
příštím roce. Vyšší účast na aktivitách ESA je silným impulzem pro širší zapojení
českých firem, a tím i pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v evropském i
mezinárodním měřítku.
22. 11. 2012

Ministr M. Kalousek se setkal s generálním ředitelem Úřadu Evropské
komise pro boj proti podvodům
Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 proběhlo setkání ministra financí Miroslava Kalouska s
Giovanni Kesslerem - generálním ředitelem OLAF (Úřad Evropské komise pro boj
proti podvodům).
Tématem jejich jednání byla mimo jiné spolupráce při vyšetřování případů Úřadem
OLAF a při ochraně finančních zájmů EU, dále pak otázka koordinační úlohy
Centrálního kontaktního bodu AFCOS v ČR a rovněž problematika nově
připravovaného institutu „veřejného žalobce“. Projednávána byla i příprava nové
struktury Auditního orgánu a systému auditů fondů EU.
23. 11. 2012

Premiér P. Nečas se zúčastnil Rady EU v Bruselu: Češi byli v jednání o
víceletém rozpočtu průkopníky
Lídři států EU na summitu v Bruselu kompromisní dohody nedosáhli. Přesto byl
premiér Petr Nečas po skončení zasedání Evropské rady optimistický. Debata podle
něj probíhala konstruktivně a pozice jednotlivých skupin se začínají přibližovat.
„Výsledek není překvapivý, za poměrně překvapivý by byl považován úspěch jednání,"
řekl premiér novinářům po skončení setkání lídrů EU. Za pozitivní signál považuje, že
rozdílné zájmy 27 členských zemí, které jsou podle něj složitější než jednoduché
rozdělení na čisté plátce a kohezní země, se začaly sbližovat směrem k sobě.
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Na časově souběžné tiskové konferenci předseda Van Rompuy řekl, že v příštích
týdnech uskuteční konzultace s jednotlivými státy. Věří, že se země unie budou
schopny dohodnout na začátku příštího roku. Stejný vývoj odhaduje premiér Petr
Nečas.
Českou prioritou je stále „sestavení moderního, úsporného a flexibilního rozpočtu
Evropské unie," zopakoval předseda vlády. Pro Česko nicméně, jak upozornil, došlo
během summitu k některým pozitivním posunům. Spolu s ostatními kohezními
zeměmi se mu podařilo prosadit zachování míry spolufinancování projektů pro méně
rozvinuté regiony ve výši 85 procent, uznávání DPH jako výdaje pro některé projekty
především z Evropského sociálního fondu a úroveň zálohových peněz ve výši 4
procent. To přinese pozitivní dopad na veřejné rozpočty.
„Dávali jsme přednost konstruktivnímu vyjednávání, pro které máme předpoklad
mimo jiné tím, že jsme byli ve dvou klíčových skupinách, které se týkaly víceletého
finančního rámce, tedy ve skupině přátel koheze a ve skupině států, které chtějí
úspornější rozpočet" upozornil Petr Nečas. K fúzi těchto názorů podle něj postupně
dochází na úrovni celé sedmadvacítky. "S jistou nadsázkou bych nás označil za
průkopníky tohoto přístupu," dodal.
Premiér zdůraznil, že není důležitá celková výše alokace, kterou ČR v kohezní politice
dostane, ale efektivní hospodaření s prostředky. Česko se podle něj musí zaměřit na
dosažení skutečných efektů projektů financovaných z kohezní politiky. „O tom, že více
peněz do kohezní politiky neznamená automaticky větší přínos, jsme se bohužel
poučili více, než by bylo pro naši zemi zdrávo," dodal.
Premiér Petr Nečas se setkal s velvyslanci členských a kandidátských zemí Evropské
unie akreditovanými v ČR. Schůzku hostilo velvyslanectví Kyperské republiky, která
v současnosti předsedá Radě EU.
Předseda české vlády na setkání hovořil o postoji České republiky vůči navrhované
bankovní unii, předmětem jednání bylo dále také aktuální téma víceletého finančního
rámce na roky 2014-2020. Tímto tématem se zabývalo zasedání Evropské rady
koncem minulého týdne v Bruselu, nedošlo ale ke shodě. Podle premiéra Petra
Nečase Česká republika tento neúspěch listopadového jednání nevnímá tragicky,
přesto si přeje rychlé řešení. Prodlužování doby, než dojde ke konečnému schválení
víceletého finančního rámce, by se podle předsedy vlády mohlo projevit
komplikacemi při schvalování především kohezní legislativy.
Během dnešního setkání pořádaného kyperským velvyslancem Phaedonem
Anastasiou se společná debata dotkla také českého státního rozpočtu. Podle premiéra
Petra Nečase se Česko nyní musí zaměřit na obnovu ekonomického růstu bez
fiskálních stimulů. Deficit rozpočtu na příští rok bude ve výši 2,9 procenta vůči
hrubému domácímu produktu, informoval velvyslance premiér. Připomněl také, že
nezaměstnanost v ČR je v současné době 7. nejnižší v EU.
23. 11. 2012

Ministr A. Vondra v USA otevřel výstavu k ostravským Dnům NATO
Ve středu 21. listopadu zavítal ministr obrany Alexandr Vondra na leteckou základnu
amerických vzdušných sil Barksdale v Louisianě. Setkal se zde s generálmajorem
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Everettem Thomasem, zástupcem velitele US Air Force Global Strike Command a
otevřel výstavu informující o deseti ročnících ostravských Dnů NATO.
sídlí velitelství Air Force Global Strike Command, základna je jednou z pěti, jejichž
hlavním úkolem je s pomocí mezikontinentálních balistických raket a strategických
bombardérů (B-2, B-52) provádět v případě nutnosti jaderné odstrašení a úderné
operace po celém světě. Na základně přivítal českého ministra obrany zástupce
velitele AFGSC generál Everett Thomas, součástí nesmírně vřelého přijetí byla také
přednáška o úkolech velitelství, podřízených jednotkách a představení letecké
techniky.
Česká delegace se poté s velením barksdaleské základny přesunula do místního
muzea, kde byla slavnostně otevřena fotografická výstava „Naše bezpečnost není
samozřejmost“. Místo pro expozici informující o deseti ročnících jedinečné akce s
názvem Dny NATO v Ostravě nebylo zvoleno náhodou. Na základně Barksdale je totiž
dislokovaná jednotka, jež má právě legendární stroj B-52 Stratofortress ve výzbroji.
Těžký strategický bombardér B-52 Stratofortress se Dnů NATO v Ostravě účastní
každoročně od roku 2010 a stroje se již staly ikonou akce. Letos se největší leteckovojensko-bezpečnostní mezinárodní akce pro veřejnost ve střední Evropě zúčastnily
dokonce dva tyto stroje, jeden na statické, druhý v letové ukázce – první v celé Evropě
po 13 letech.
Alexandr Vondra hovořil ve svém projevu při otevření výstavy o významných
historických milnících, které Českou republiku a USA spojují, i o současném vztahu
obou států. „Domnívám se, že s Američany musíme držet pevné spojenectví. Třikrát
nám nesmírně pomohli – v roce 1918 stáli u zrodu naší nezávislosti, v pětačtyřicátém
se významně podíleli na našem osvobození, Reaganova politika v 80. letech pak
pomohla k vítězství ve studené válce a návratu svobody a demokracie. Spojené státy
jsou tedy zemí, která v těchto třech rozhodujících momentech naší historie stála na
naší straně, a je v zájmu naší bezpečnosti a svobody si toto spojenectví udržet.“
26. 11. 2012

Pracovní návštěva prvního náměstka ministra školství v Estonsku
První náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl jednal během
pracovní návštěvy v Estonsku ve dnech 22. - 23. listopadu 2012 s estonským
ministrem školství a vědy Jaakem Aaviksoo.
Jednání se účastnil též velvyslanec České republiky v Estonsku Richard Kadlčák.
Tématem jednání byla zejména výměna zkušeností z reforem vzdělávacích systémů,
především s přístupy vlád obou zemí k důsledkům masifikace vysokého školství a
expanze počtu vysokých škol.
V Estonsku po obnovení samostatnosti v roce 1991 vzniklo více než 40 vysokých škol,
v současné době byl jejich počet snížen na 27 a politika konsolidace sektoru vysokých
škol pokračuje. Inspirativní zkušenosti pro Českou republiku vzhledem k
diskutovanému slučování veřejných univerzit v Ostravě nabízí příklad Talinské
univerzity, která vznikla v roce 2005 fúzí sedmi vysokých škol a výzkumných ústavů a
v současnosti je třetí největší univerzitou v Estonsku. První náměstek Nantl se
aspekty integrace této univerzity detailně zabýval též při setkání s rektorem Talinské
univerzity Tiiten Landem.
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Představitelé obou stran identifikovali konkrétní podněty pro diskusi o hlubší
spolupráci mezi výzkumnými institucemi v České republice a v Estonsku, zejména při
využívání nově vznikajících špičkových výzkumných infrastruktur v prioritních
oborech, jako jsou medicína, biotechnologie a informační a komunikační systémy.
První náměstek ministra školství se v průběhu návštěvy v Estonsku též zúčastnil 7.
jednání Evropského fóra pro zajišťování kvality vysokých škol, které se zabývalo
mimo jiné vývojem systémů akreditací v jednotlivých zemích a připravovanou revizí
společných standardů kvality přijatých v rámci Boloňského procesu. Jednání fóra
potvrdilo, že v evropských zemích se obecně prosazuje trend přechodu od akreditace
jednotlivých oborů k akreditaci celých vysokoškolských institucí. V České republice je
tato změna navrhována v připravované novele zákona o vysokých školách, o niž v
současnosti probíhají konzultace mezi MŠMT a reprezentací vysokých škol.
27. 11. 2012

Ministr M. Kuba jednal v Tatarstánu o rozvoji spolupráce mezi ČR a RF
Ministr Kuba v Kazani jasně prokázal snahu českého státu aktivně napomáhat rozvoji
vzájemné hospodářské spolupráce a zájmu firem o ruský trh. Svědčí o tom i výsledky
8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou
spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací (Komise), které proběhlo 28. —
29. listopadu 2012 v Kazani.
Poprvé v historii komise se její zasedání konalo jinde než v Praze nebo Moskvě.
"Přímá spolupráce s ruskými regiony má velký význam pro rozvoj hospodářských
vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Tuto formu spolupráce plně
podporuji, neboť její výsledky se pozitivně promítají do růstu vzájemného obchodu,"
zdůraznil Kuba.
Činnost komise, respektive jejích pracovních skupin, se soustředila na spolupráci a
projekty v energetice, ropném a plynárenském průmyslu, zemědělství a
potravinářském průmyslu, v oblasti dopravy, a to jak silniční, železniční, letecké, tak
kombinované. Předpoklady pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti našich
ekonomik vytváří i vědeckotechnická a inovační spolupráce, společné aktivity v
oblasti školství. Harmonizace v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody
usnadňuje průmyslovou spolupráci a obchodní výměnu. Na ekonomickém významu
rychle nabývá spolupráce s RF v oblasti cestovního ruchu. Všem těmto aktivitám
vytváří komise efektivní rámec.
"Kromě obchodu bychom se rádi soustředili také na rozvoj cestovního ruchu mezi
Tatarstánem a ČR," řekl také ruský protějšek ministra Kuby Igor Sljuňajev po
jednání, kde český ministr vyjádřil podporu významným plánovaným česko-ruským
projektům (např. projekt železnice a mostů na trase Obskaja — Salechard — Nadym).
Kuba se ale dotknul i problémových případů, především v souvislosti se splácením
úvěrů u některých projektů a požádal o udělení zvýšené pozornosti těmto
záležitostem.
V průběhu zasedání se sešel český ministr s prezidentem Tatarstánu Rustamem
Minnichanovem, se kterým projednal možnosti rozšíření spolupráce s tímto regionem
a podpořil konkrétní projekty, které české firmy plánují v Tatarstánu realizovat.
"Republika Tatarstán, z našeho pohledu, patří jednoznačně mezi hospodářsky
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nejvýznamnější ruské regiony, máme s ní dlouhodobě mimořádně dobré vztahy, a to
na úrovni představitelů státních orgánů i na úrovni podnikatelských subjektů," uvedl
ministr.
"Jsme připraveni poskytnout českým podnikům podporu. Nabízí nám totiž řadu
zajímavých projektů, které Tatarstán potřebuje pro svůj rozvoj," deklaroval prezident
Minnichanov s tím, že například pro oblast nanotechnologií se rozhodl zřídit během
několika týdnů odbornou komisi v gesci hospodářských komor obou zemí.
Ministr Kuba s sebou do Kazaně přivezl na téměř 50 zástupců českých firem, kteří
měli zájem posílit stávající a navázat nové kontakty s tatarstánskými, respektive
ruskými partnery a realizovat s nimi konkrétní společné projekty. Výsledkem mise
jsou podepsané dohody v hodnotě okolo dvou miliard korun. Podnikatelská mise byla
organizována Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS.
"Během mise se uskutečnilo skoro 200 schůzek českých podnikatelů s místními
zástupci firem. Potvrzuje se tak správnost nastavení parametrů Exportní strategie ČR.
Jsme velmi rádi, že se podařilo, i díky podpoře ministra Kuby, prolomit
několikaměsíční zabrždění některých projektů, které se v průběhu návštěvy posunuly
dále. Dokazuje to, že společné mise představitelů státu a podnikatelů mají svůj
smysl," zdůraznil šéf Hospodářské komory ČR Petr Kužel.
Řada českých firem odjížděla z Tatarstánu s velkými úspěchy. "V Kazani jsme
podepsali druhou etapu výstavby Multifunkčního komplexu (byty, kanceláře aj.) ve
výši 30 milionů eur. V průběhu této mise jsme ocenili přítomnost pana ministra
Kuby, mohli jsme navázat kontakty s novými partnery pro další projekty. Velice si
takovýchto misí vážíme a využíváme," řekl Jiří Jirkovský z firmy PSJ.
Spokojen s misí byl i generální ředitel firmy BauerTechnics Karel Líkař: "Během
jednání v Kazani bylo podepsáno memorandum a dohodnuty detaily exportního
úvěru na výstavbu farmy prasat pro 1400 prasnic v Bugulmě za 24,5 milionů eur a
projednán další postup v historicky největším česko—ruském zemědělském projektu
MaWR Abakan za 228 milionů eur, kde bychom měli společně s dalšími českými
firmami zahájit výstavbu v dubnu 2013. Samozřejmě s pojištěním EGAP, bez jehož
podpory by se takové projekty nedaly realizovat, přestože na ruské straně je státní
banka Rosselchozbank a 30 procent jištění tvoří státní záruka RF."
Velké plány má v Tatarstánu také firma Mitas. "Podepsali jsme memorandum o
záměru postavit v Tatarstánu továrnu na výrobu radiálních zemědělských pneumatik
s kapacitou 60 tisíc kusů ročně. V továrně bude pracovat na 200 lidí. Předpokládaná
výše investice je 50 až 60 milionů dolarů," nechal se slyšet spolumajitel společnosti
Tomáš Neměc.
V minulém roce 2011 bylo dosaženo historicky nejúspěšnějšího výsledku vzájemného
obchodu s RF, kdy celkový obrat činil 13,3 miliardy dolarů, oproti předchozímu roku
se zvýšil o 29 procent, z toho český export vyrostl o 49 procent. "Máme zájem, aby
trend zvyšování vzájemného obchodu a snižování záporného salda pokračoval i v
dalších létech. Za významný úspěch lze považovat fakt, že český vývoz roste rychleji
než náš dovoz. Věřím v nové projekty s ruskými partnery, do kterých je připravena
aktivně vstoupit Česká exportní banka i Exportní garanční a pojišťovací společnost,"
konstatoval ministr Kuba, který si na závěr mise prohlédl kazaňský vrtulníkový závod
a také moderní IT Park.
Ministr Kuba před ruskými partnery také vyjádřil naději, že členství Ruska ve WTO
přispěje k zlepšení, transparentnosti a předvídatelnosti obchodního prostředí v
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Rusku, zjednodušení podmínek vzájemného obchodu a investic, odstranění
obchodních bariér, a že především dojde k úplné implementaci sjednaných závazků.
Cílem Kuby je vidět za podepsanými dohodami a memorandy konkrétní projekty, kde
se budou moci prosadit české firmy.
28. 11. 2012

ČR se zúčastnila zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN)
zemí Evropské unie
Českou delegaci vedl ministr financí Miroslav Kalousek. Poslední jednání Rady
ECOFIN pod vedením kyperského předsednictví mělo na programu obsáhlou agendu.
Po tradičním neformálním úvodu v podobě poskytnutí informace z předcházejícího
jednání euroskupiny a výměny názorů nad aktuální hospodářskou situací EU a
eurozóny se ministři zabývali aktuálním stavem projednávání dvojice legislativních
návrhů (tzv. two-pack), které posilují ekonomické řízení v rámci eurozóny. Cílem
předsednictví je přijmout obecný přístup Rady k aktuální podobě návrhů, jež je
výsledkem intenzivního vyjednávání s Evropským parlamentem (EP) v rámci několik
měsíců trvajícího trialogu.
28. 11. 2012

Na MŠMT bylo podepsáno Ujednání mezi ČR a Čínou o školských výměnách
Dnes bylo na MŠMT podepsáno Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské
lidové republiky na léta 2012 -2015.
Za českou stranu Ujednání podepsal první náměstek ministra školství, mládeže a
tělovýchovy Jiří Nantl a za čínskou stranu velvyslanec Čínské lidové republiky v České
republice J.E. pan YU Qingtai.
Nová smlouva navazuje na Ujednání z let 2008 – 2011 a přináší především reciproční
nabídku stipendií ke studijním nebo výzkumným pobytům pro studenty
sinologických i jiných oborů, a sice v celkovém rozsahu 20 stipendií v délce trvání
jednoho akademického roku. Nové Ujednání dále obsahuje oboustrannou nabídku
stipendijních pobytů v rámci Letních škol slovanských studií, respektive jazykových
kurzů čínštiny. V neposlední řadě je významnou oblastí spolupráce, kterou dohoda
zahrnuje, podpora výuky jazyka států smluvních stran prostřednictvím lektorátů na
univerzitách v obou zemích.
30. 11. 2012

ČR vítá vstup Ruska do WTO
Zlepšení přístupu na trh, zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti podnikatelského
prostředí a tím i možnost navýšení českého exportu — to vše přinese českým
podnikatelům vstup Ruska do světové obchodní organizace (WTO). To byly hlavní
závěry panelové diskuse "vstup ruské federace do světové obchodní organizace —
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příležitost a výzvy" uspořádané 30. listopadu ministerstvem průmyslu a obchodu ve
spolupráci s evropskou komisí.
Cílem akce bylo podrobněji seznámit české firmy, které obchodují s Ruskou federací,
s novými podmínkami trhu a přijatými závazky v oblastech s obchodem souvisejících,
které ze vstupu Ruska do WTO plynou. Zároveň to byla příležitost, aby firmy
prezentovaly své dosavadní zkušenosti z obchodní praxe s Ruskem.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka zdůraznil význam Ruské
federace jakožto tradičního a strategického obchodního partnera pro Českou
republiku. Objem vzájemného obchodu v posledních letech neustále roste a
kulminoval v loňském roce, kdy obchodní obrat oproti roku 2010 zaznamenal nárůst
o 37 procent. "Jsem přesvědčen, že stále existuje významný potenciál pro růst
vzájemného obchodu. Vstup Ruska do WTO může ve spojení s naplňováním Exportní
strategie ČR 2012 — 2020 přinést významné synergické efekty a je výzvou pro další
zvyšování česko—ruského obchodu. Pokud jde o samotné WTO, Česko vždy
podporovalo vstup Ruské federace do této organizace. Teď půjde o to, aby Rusko
dostálo svým závazkům a stálo pevně ve společném boji proti protekcionismu," uvedl
náměstek.
Informaci o závazcích přijatých Ruskem ve WTO a současném stavu jejich
implementace i stručný výhled jednání o dalších vztazích EU — RF přednesl hlavní
vyjednavač EU v tomto procesu, náměstek generálního ředitele Evropské komise pro
obchod Peter Balas. "Hlavním přínosem vstupu Ruska do WTO je, že ruská strana
bude muset od nynějška dodržovat principy WTO a své závazky a nebude tedy moci
libovolně zavádět obchodně-politická opatření," prohlásil.
V souvislosti s členstvím Ruska existují obavy ohledně nedávno přijatých opatření a
jejich slučitelnosti se závazky ve WTO. Mezi tato problematická opatření patří
zavedení poplatků na recyklaci automobilů, omezení dovozu živých zvířat a další
sanitární a fytosanitární opatření, zvýšení celních sazeb na některé produkty a změny
formy ochranných opatření na dovoz trubek z nerezavějící oceli. O těchto otázkách
nyní jedná Evropská komise s Ruskou federací.
Vedle náměstka Hovorky a zástupce Evropské komise Balase byl mezi panelisty
obchodní rada při ruském velvyslanectví v Praze Alexandr Turov, který upřesnil
očekávání Ruska od vstupu do WTO. Dagmar Kuchtová, zastupující Svaz průmyslu a
dopravy ČR, shrnula čerstvé zkušenosti firem, jejichž podnikatelská činnost je
zaměřena na dané teritorium. V závěru diskuse se panelisté věnovali dvěma
konkrétním oblastem, stávající ruské standardizační a celní praxi. Ty zhodnotili
předseda Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Milan
Holeček a zástupce Generálního ředitelství cel Martin Hanuš.

prosinec 2012
3. 12. 2012
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Premiér P. Nečas jednal s americkou ministryní zahraničí: ČR a USA
podporují Sýrii v demokratizaci
Premiér Petr Nečas přijal americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou.
Během půlhodinového setkání ve Strakově akademii jednali především o situaci v
Sýrii a na Blízkém východě, dále o Afghánistánu, spolupráci v NATO a krátce byla
zmíněna i spolupráce v civilní jaderné energetice, včetně dostavby Temelína.
Spojené státy americké a Česká republika spolupracují v úsilí o řešení krize v Sýrii.
Vzhledem k tomu, že americké velvyslanectví v zemi bylo uzavřeno, od srpna
zastupuje Česká republika v Sýrii USA v konzulárních a diplomatických záležitostech.
Premiér Nečas při jednání připomněl českou pozici: „Důrazně odsuzujeme
pokračující násilí v Sýrii. Řešení, které by se zakládalo na vojenské síle, nevydrží
dlouho. Jediným dlouhotrvajícím řešením je to politické,” řekl premiér. V souvislosti
s tématem Afghánistánu premiér během jednání ujistil ministryni Clintonovou, že
Česká republika je v souladu se závěry květnového summitu NATO připravena
podporovat afghánskou vládu i po skončení stávající mise ISAF v roce 2014. České
jednotky se v budoucnu zaměří zejména na výcvik afghánských bezpečnostních sil.
Ministryně Clintonová vysoce ocenila jak dlouhodobé české zapojení do procesu
stabilizace Afghánistánu, tak českou pozornost věnovanou regionu Blízkého východu,
včetně zastupování USA v Sýrii. Celkově vyzdvihla společný pohled USA a ČR na řadu
aktuálních otázek v NATO, ale i spolupráci při podpoře lidských práv a demokracie ve
světě.
Tendr na dostavbu Temelína pokračuje podle plánu
Krátce premiér Petr Nečas mluvil s ministryní Hillary Clintonovou také o
probíhajícím tendru na dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Předseda
vlády řekl, že výběrové řízení pokračuje podle plánu. „Máme transparentní postup
pro výběr a nejlepší nabídka vyhraje,“ dodal premiér.
Při společném jednání se předseda vlády také zmínil o přípravě pražského českoamerického centra spolupráce v oblasti civilního jaderného výzkumu. Toto centrum
by mělo být umístěno při Fakultě strojní (Ústav energetiky) ČVUT a fungovat jako
kontaktní burza pro navazování spolupráce jednotlivých českých a amerických
vědeckovýzkumných projektů.
3. 12. 2012

Ministr A. Vondra: Švédská nabídka prodloužení pronájmu JAS‐39 Gripen je
lepší než v létě
Nabídka švédské strany týkající se prodloužení pronájmu nadzvukových letounů JAS39 Gripen je bezmála o deset procent lepší, než byla v létě. Na tiskové konferenci po
jednání Bezpečnostní rady státu to dnes uvedl ministr obrany Alexandr Vondra.
Nabídka platí do konce prvního čtvrtletí roku 2013.
„Mohu konstatovat, že se jednoznačně ukázalo, že kývnout na nabídku, která byla
výsledkem prvních jarních jednání v létě, by nebylo rozumné ani hospodárné. Nyní
jsme mnohem dále a švédská strana nabídla podstatně lepší podmínky,“ konstatoval
Alexandr Vondra.
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„Současná nabídka je bezmála o deset procent lepší, než byla ta letní. Jde o
jednoznačný pokrok,“ uvedl a zdůraznil, že stíhací letectvo je a bude pevnou součástí
Armády ČR neboť jde o jeden ze základních znaků státní suverenity.
O dalším postupu ohledně případného pokračování pronájmu gripenů rozhodne
vláda. Čas, po který bude nabídka platit – tedy do konce prvního kvartálu 2013 – by
podle Vondry měl být využit k jejímu pečlivému zvážení.
Vzhledem k tomu, že případný další pronájem bude na delší časový horizont, než je
existence současné vlády, měl by kabinet o této věci hovořit i s opozicí. „Myslím, že je
korektní to probrat i s opozicí,“ sdělil ministr obrany a poděkoval vyjednávacím
týmům pod vedením bývalého i současného prvního náměstka Jiřího Šedivého a
Vlastimila Picka za odvedenou práci. „Odcházím s čistým svědomím. (…) Udělal jsem,
co je v mých silách. Nyní jde o to, to úspěšně dotáhnout do konce,“ uvedl na závěr.
3. 12. 2012

Ministr M. Kuba se zúčastnil rady ministrů v Bruselu
V pondělí 3. Prosince se Bruselu sešli ministři členských zemi pro energetiku,
naposledy pod taktovkou kyperského předsednictví v radě EU. Hlavními
diskutovanými oblastmi byly opět obnovitelné zdroje energie a vnitřní energetický
trh, který by měl být dokončen do roku 2014.
Ministři schválili stanovisko k další strategii obnovitelných zdrojů EU. Do něj se
České republice podařilo prosadit mnoho ze svých pohledů a racionalizovat tak
všeobecný postoj zemí EU k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. "Považuji za
úspěch, že se podařilo diskuzi o další evropské strategii pro obnovitelné zdroje
doplnit o kritičtější vnímání České republiky, potažmo zemí V4," zhodnotil vývoj
jednání ministr Kuba. Stanovisko ministrů EU tak proto nezmiňuje nové evropské
cíle pro obnovitelné zdroje po roce 2020, jak se je snaží prosazovat komisař pro
energetiku G. Oettinger.
Ministři dále hovořili o dokončení vnitřního energetického trhu, které by mělo být na
základě rozhodnutí Evropské rady realizováno do roku 2014. Vzhledem k tomu, že se
tento cíl zřejmě nepodaří plně v termínu naplnit, vydala Evropská komise dokument,
v němž analyzuje přetrvávající překážky na vnitřním energetickém trhu. Jednou z
nejdůležitějších z nich je nedostatečná a opožděná implementace příslušné unijní
legislativy (tzv. třetí liberalizační balíček) v řadě členských zemí EU. "Česká republika
patří k těm několika málo členským zemím, které veškeré legislativní akty třetího
liberalizačního balíčku převedly do národní legislativy řádně a včas a nečelíme tak
řízení před Evropským soudním dvorem," uvedl v Bruselu ministr Kuba.
Česká republika považuje za jednu z největších bariér dokončení vnitřního trhu s
energiemi problém neplánovaných toků elektřiny, který je důsledkem rozsáhlé
instalace obnovitelných zdrojů a nedostatečné infrastruktury v Německu. Jejich
četnost a intenzita již nabyla takového rozměru, že zásadním způsobem ohrožují
bezpečný provoz sítí s reálným rizikem blackoutu nejen v České republice, ale i v
dalších zemích střední Evropy. Tento problém ovšem nebyl Evropskou komisí v
identifikaci přetrvávajících překážek adekvátně reflektován. "Ačkoliv Evropská
komise problém kruhových toků ve svém dokumentu zmiňuje jen okrajově, musím
náležitě ocenit stanovisko komisaře Oettingera, který v této souvislosti uvedl, že další
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rozvoj obnovitelných zdrojů v sousedním Německu musí být podmíněn nalezením
odpovídajících mechanismů eliminujících tyto neplánované toky elektřiny," uzavřel
jednání ministr Kuba.

5. 12. 2012

Premiér P. Nečas se setkal s izraelským premiérem
Premiér Benjamin Netanjahu dnes v Praze osobně poděkoval české vládě za podporu
Státu Izrael při hlasování v OSN.
Česká republika v minulém týdnu hlasovala proti návrhu rezoluce o povýšení statusu
Palestiny na nečlenský pozorovatelský stát OSN. Tento krok podle českého premiéra
poškodí vyhlídky blízkovýchodního mírového procesu, který Česká republika
dlouhodobě podporuje. Budoucností a dlouhodobým řešením tohoto problému je
existence dvou samostatných zemí, Státu Izrael a palestinského státu a toho lze
dosáhnout pouze přímým jednáním mezi palestinskou a izraelskou stranou.
„Česká republika vyzývá obě strany, aby se zdržely jednostranných kroků, a doufá, že
tato přímá jednání budou co nejdříve obnovena“, uvedl předseda vlády Petr Nečas.
V rámci pracovní cesty na mezivládní konzultace do Berlína se premiér Benjamin
Netanjahu a další ministři izraelského kabinetu zastavili v Praze, aby oficiálně
poděkovali české vládě za podporu. „Děkujeme za opozici vaší vlády proti
jednostranné rezoluci OSN, za vaše přátelství, za vaši odvahu,“ řekl premiér Benjamin
Netanjahu.
Připomněl paralelu s rokem 1938 a Mnichovskou dohodou, kdy světové mocnosti
donutily demokratické Československo obětovat jeho vitální zájmy ve prospěch
naděje na dosažení míru, která se však brzy ukázala marná. V této souvislosti dále
konstatoval, že konflikt Izraele s Palestinci může být vyřešen jedině jednáním, které
zohlední potřeby obou stran. Nikoli jednostrannými rezolucemi v OSN, které neberou
v potaz potřeby Izraele a nepřispívají k míru v oblasti.
V souvislosti s nedávným konfliktem v Gaze předseda vlády Petr Nečas ujistil
izraelské partnery, že ČR jednoznačně ctí právo Izraele na obranu proti raketovým
útokům z pásma Gazy.
Oba premiéři rovněž společně odsoudili pokračující krveprolévání v Sýrii a vyjádřili
víru v brzké politické řešení tamního konfliktu. V souvislosti s vývojem ohledně
jaderného programu v Íránu se pak shodli na tom, že mezinárodní společenství musí
řešit nepřijatelné kroky ve vojenské části íránského jaderného programu.
Důležitým tématem rozhovorů Petra Nečase a Benjamina Netanjahua byly českoizraelské vztahy. „Česká republika považuje stát Izrael za svého strategického
partnera. Naše vztahy ve všech oblastech se rozvíjejí velmi zdárně“, uvedl předseda
vlády. Pokud jde o konkrétní projekty, premiéři jednali o dalším prohloubení
spolupráce v perspektivní oblasti vědy a výzkumu. Přivítali pokračující rozvoj
spolupráce českých a izraelských univerzit, ale i společné projekty aplikovaného
výzkumu na podnikové úrovni.
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Mezi Českou republikou a Izraelem roste vzájemná obchodní výměna a především
posiluje český export do Izraele, který letos dosáhne rekordní výše. Izrael je
nejdůležitější obchodní partner ČR v regionu blízkého východu a 5. nejdůležitější
mezi mimoevropskými státy.
Také v rámci česko-izraelské kulturní výměny je na území ČR ročně realizováno cca
80 kulturních projektů, což je číslo svědčící o mimořádném zájmu a popularitě
izraelské kultury v ČR.
6. 12. 2012

Ministr J. Kubice se zúčastnil jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
Problematika Schengenu či boj proti terorismu patřily k hlavním tématům zasedání
Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 6.
prosince 2012. Jednání se za českou stranu zúčastnil ministr vnitra Jan Kubice,
kterého doprovázel jeho první náměstek Jaroslav Hruška či vrchní ředitelka sekce pro
mezinárodní vztahy, strategie a koncepce Kateřina Flaigová.
„Česká republika oceňuje, že se Evropská komise poměrně rozsáhle věnovala
problematice kontrol na vnitřních hranicích, jejichž více či méně skryté provádění
považuji za porušování schengenských principů a za hrozbu fungování Schengenu,“
konstatoval ministr vnitra v rámci prezentace zprávy Evropské komise týkající se
fungování schengenského prostoru. Česká republika podle ministra zastává
stanovisko, že je potřeba zlepšit ochranu vnějších hranic tak, aby současné nedostatky
na vnějších hranicích nevedly k potřebě omezovat základní schengenský princip
absence kontrol na vnitřních hranicích a k potřebě chránit území jednotlivých států
prostřednictvím policejních kontrol v příhraničí.
Rada se dále seznámila se zprávou Protiteroristického koordinátora EU, která
hodnotí implementaci protiteroristické strategie EU. Ministři zároveň schválili závěry
Rady k ochraně civilního letectví před teroristickými hrozbami.
Ministři se věnovali i tématu ochrany osobních údajů a jednali o návrhu směrnice pro
ochranu osobních údajů v oblasti policejní spolupráce.
Rada také vyhodnotila dosavadní plnění úkolů v rámci Stockholmského programu
pro léta 2010 až 2014. Ten definuje společné strategické cíle pro členské státy, které
mají být naplněny, a to např. v oblasti azylu, migrace, vízové politiky či policejní
spolupráce. Pro Českou republiku patří v nejbližší době mezi hlavní priority zejména
dobudování společného evropského azylového systému, dokončení reformy správy
Schengenu, který patří mezi nejvýznamnější výdobytky Unie v oblasti vnitřních věcí, a
další rozvoj praktické spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti
7. 12. 2012
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Premiér P. Nečas jednal se saským ministerským předsedou o prohloubení
spolupráce
Premiér České republiky Petr Nečas se setkal s ministerským předsedou Svobodného
státu Sasko Stanislawem Tillichem, který navštívil ČR u příležitosti 20. výročí
podpisu Společného prohlášení o vzájemné spolupráci.
Premiér Petr Nečas na tiskovém brífinku připomněl, že s žádným evropským
regionem nemá Česká republika tak intenzivní spolupráci jako je tomu právě se
Saskem. Se svým saským protějškem jednali o propojení dopravních sítí a splavnosti
Labe. Pozornost věnovali i školské problematice. „Vzhledem k průmyslovému
charakteru České republiky považujeme za velmi inspirativní německý model tzv.
duálního vzdělávání pro přípravu technických odborníků,“ prohlásil premiér Nečas.
Ministerský předseda Tillich zase ocenil společné úsilí o vybudování vysokorychlostní
železniční tratě Praha-Drážďany-Berlín.
Saský premiér následně zamířil do Černínského paláce, kde hovořil s prvním
místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Oba
politici poté odjeli na německé velvyslanectví, kde ministr Schwarzenberg obdržel
Saský řád za zásluhy.
Vyvrcholením návštěvy ministerského předsedy Saska v ČR bylo večerní slavnostní
setkání v Lichtenštejnském paláci na oslavu 20 let spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko.
Již dvacet let funguje česko-saská mezivládní pracovní skupina pro přeshraniční
spolupráci. ČR se zároveň stala největším vývozcem do Saska. Obrat vzájemného
obchodu se od roku 2003 takřka ztrojnásobil. Intenzitu vztahů mezi ČR a touto
sousední německou spolkovou zemí dokládá i vysoká četnost setkání ústavních
činitelů.
ČR a Sasko úspěšně kooperují v důležitých oblastech energetiky a dopravy. V lednu
2013 bude zprovozněn plynovod Gazela, který povede plyn z česko-saského pomezí
do českého vnitrozemí a dále do Bavorska. Po obou stranách společné hranice se také
nacházejí ložiska hnědého uhlí. V říjnu 2011 podepsali premiér Nečas a ministerský
předseda Tillich prohlášení o společných záměrech, ve kterém je deklarován zájem
obou stran o sdílení zkušeností s jeho efektivním a ekologickým využíváním.
Obdobně spolupracují obě země na celoevropsky významných dopravních projektech.
K právě dokončovanému dálničnímu spojení Praha – Drážďany by v budoucnu měla
přibýt ještě vysokorychlostní železnice.
Podporována je i spolupráce vědeckých institucí, například Technické univerzity v
Drážďanech a ostravské Vysoké školy báňské.
7. 12. 2012

Česká republika byla zvolena do Mezinárodního výboru pro nemateriální
kulturní dědictví
Po několikaletém úsilí se Česká republika stala členem klíčového orgánu, který
hodnotí návrhy na zápis do světového Reprezentativního seznamu nemateriálního
dědictví lidstva při UNESCO.
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Na právě probíhajícím zasedání Mezivládního výboru pro nemateriální kulturní
dědictví lidstva, který je ustaven při UNESCO a který rozhoduje mj. o prohlášení
nemateriálních kulturních statků za součást nemateriálního dědictví lidstva, byla
Česká republika zvolena po tříletém úsilí do jeho klíčového orgánu, tj. mezi 6
hodnotitelů návrhů na zápis do světového Reprezentativního seznamu
nemateriálního dědictví lidstva. Ministerstvo kultury hodnotí toto zvolení jako velký
úspěch české etnografie, výsledek dlouhodobě konzistentních postojů českého státu v
agendě Úmluvy UNESCO o zachování nemateriálního dědictví, výsledek důsledné
aplikace vládní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a úspěch české
kulturní diplomacie v rámci UNESCO. Kromě České republiky byly mezi hodnotitele
dále zvoleny Španělsko, Japonsko, Peru, Maroko a Nigérie.
7. 12. 2012

Na ministerstvu dopravy byla podepsána memoranda o spolupráci s
Afghánistánem
Náměstek ministra dopravy Jiří Žák v pátek 7. prosince přijal ministry Afghánské
islámské republiky - ministra dopravy a civilního letectví Daouda Ali Najafiho a
ministra veřejných prací Najibullaha Aoudjana. Setkání se zúčastnil také prezident
Česko-středoasijské obchodní komory (ČSOK) Jiří Nestával a zástupce podnikatelské
komunity Boris Klement, výkonný ředitel společnosti IKP Consulting. Přijetí
afghánských ministrů na Ministerstvu dopravy mělo za cíl podpořit účast českých
podnikatelských subjektů na výstavbě dopravní infrastruktury v Afghánistánu.
Součástí programu afghánské delegace na MD byl rovněž podpis memorand o
spolupráci v rámci dvou dopravních projektů. Jedná se o projekt rozvoje a výstavby
městské veřejné dopravy v Kábulu a projekt vybudování moderní železniční
infrastruktury v Afghánistánu. Dokumenty za afghánskou stranu podepsali ministr
dopravy a civilního letectví (projekt městské dopravy v Kábulu) a ministr veřejných
prací (železniční projekt) a za českou stranu prezident ČSOK a výkonný ředitel IKP
Consulting.
11. 12. 2012

Premiér P. Nečas se setkal se slovenským prezidentem
Předseda vlády České republiky Petr Nečas se dnes setkal s prezidentem Slovenské
republiky Ivanem Gašparovičem, který je na dvoudenní státní návštěvě České
republiky. Během pracovního oběda spolu hovořili o energetice, evropském rozpočtu
a zdravotnictví.
Prezident Gašparovič přijel do České republiky na pozvání prezidenta Václava Klause.
ČR a Slovensko si na konci roku připomenou dvacetileté výročí rozdělení společného
státu.
Premiér Nečas a prezident Gašparovič se shodli, že česko-slovenské vztahy jsou
mimořádně kvalitní, intenzivní a srdečné. Vedle společné historie obě země spojují
především intenzivní obchodní a mezilidské kontakty, ale i podobný pohled na řadu
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aktuálních témat, v čele s podporou jaderné energetiky a kooperací při vyjednávání
nového finančního rámce EU.
O nadstandardním partnerství obou zemí svědčí i nedávné první společné zasedání
vlád Petra Nečase a Roberta Fica. V průběhu těchto konzultací uzavřeli ministři
dohody v oblasti obrany, spravedlnosti a dopravy. Český a slovenský premiér pak
podepsali společné prohlášení a potvrdili, že se v roce 2013 uskuteční další společná
schůze vlád obou zemí.
Zároveň se úspěšně rozvíjí přeshraniční spolupráce zaměřená např. na vzájemné
zaměstnávání občanů, rozvoj turistického ruchu či zlepšování zdravotní péče v československém pohraničí. V posledních dvou letech začala také fungovat pracovní
komise pro zintenzivnění spolupráce v oblasti obrany. Posuzována je například
možnost společného nákupu výzbroje, výměna specialistů a společné nasazení v
zahraničních misích.
Slovensko je druhým největším obchodním partnerem ČR. Jednou ze stěžejních
oblastí ekonomické spolupráce zůstává energetika. České firmy se podílí na dostavbě
jaderné elektrárny Mochovce. ČR a Slovensko spolupracují také při organizování
každoročního Evropského jaderného fóra, které se koná střídavě v Praze a Bratislavě.
Oba státy propojuje řada produktovodů, což z nich činí strategické partnery v oblasti
energetické bezpečnosti.
10. 12. 2012

V rámci národního přesídlovacího programu v Česku získali azyl další
barmští uprchlíci
Celkem sedm rodin barmských uprchlíků z Malajsie přiletělo v pondělí 10. prosince
2012 do Prahy. Uprchlíci, kteří přicestovali v rámci národního přesídlovacího
programu, získají v Česku mezinárodní ochranu formou azylu.
Česká republika tak stvrdila svou připravenost podílet se prostřednictvím tohoto
humanitárního programu na řešení globálních uprchlických problémů. Již v letech
2008–2010 efektivně přesídlila tři skupiny barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska
v celkovém počtu 78 osob a podílela se na jejich integraci do české společnosti.
K realizaci přesídlovacího programu se Česká republika přihlásila v roce 2008
přijetím Koncepce národního přesídlovacího programu. Prostřednictvím programu
nabízí uprchlíkům na svém území ochranu a naději na bezpečný a důstojný život.
10. 12. 2012

Náměstek ministra průmyslu a obchodu jednal v Bruselu na Radě pro
konkurenceschopnost
O tom, jak podpořit evropský průmysl a posílit jeho konkurenceschopnost, jednali v
pondělí v Bruselu ministři členských států evropské unie v rámci rady pro
konkurenceschopnost. Ministři schválili také balíček týkající se jednotného patentu a
dohody o jednotném patentovém soudu a schválili soubor opatření zaměřených na
zlepšení fungováni jednotného vnitřního trhu.
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"Jako vyspělá země s výrazným podílem průmyslu na HDP a celkové zaměstnanosti
země oceňujeme, že se Evropa konečně věnuje otázkám spojeným s posílením
konkurenceschopnosti jejího průmyslu jako celku a že se začíná zabývat také
specifickou situací v jednotlivých průmyslových sektorech," řekl v reakci na
vystoupení místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho náměstek ministra
průmyslu a obchodu Milan Hovorka.
Česko v průběhu jednání podpořilo soubor opatření zaměřených na podporu vědy,
výzkumu a inovací, zlepšení přístupu k financím, odstranění bariér vnitřního trhu,
snižování administrativní zátěže, vyhodnocování dopadů politik a legislativy na
konkurenceschopnost evropského průmyslu a zvýšení úrovně technického vzdělávání.
"Přijetím závěrů Rady vysíláme silný signál vůči okolnímu světu, že o průmyslu a jeho
významu pro evropskou ekonomiku nejen hovoříme, nýbrž že jsme připraveni pro
jeho další rozvoj něco konkrétního udělat," zdůraznil Hovorka, který se zúčastnil také
diskuse věnované situaci v automobilovém průmyslu.
Právě automobilový průmysl je pro českou ekonomiku klíčovým odvětvím s vysokým
inovačním potenciálem a se schopností přizpůsobit se rychle se měnícímu vnějšímu
prostředí. Náměstek ministra podpořil větší objem finančních prostředků na podporu
výzkumu, vývoje a inovací v automobilovém průmyslu a nezbytnost technologicky
neutrálního přístupu k zavádění nových technologií a tzv. čistých automobilů.
Zdůraznil nutnost zlepšení regulatorního prostředí a snížení administrativní zátěže
pro všechny články hodnotového řetězce. Jakákoli nová legislativa musí obsahovat
dopadovou studii na automobilový průmysl, brát v úvahu jeho výrobní cyklus a
reflektovat současný vývoj na evropském trhu. Dle české strany je třeba rovněž lepší
koherence mezi cíli průmyslové a obchodní politiky. ČR podporuje volný obchod a
velký potenciál z hlediska nových příležitostí vidí ve sjednání nových dohod o volném
obchodu. Jakákoli opatření na podporu restrukturalizace automobilového průmyslu
musí reflektovat platná pravidla hospodářské soutěže a státní pomoci, garantovat
integritu jednotného vnitřního trhu a respektovat rozhodovací práva
soukromoprávních subjektů.
Ministři se dále na dnešním jednání věnovali celé řadě návrhů v oblasti jednotného
vnitřního trhu, jejichž přijetí povede k obnovení ekonomického růstu a posílení
konkurenceschopnosti a odstraňování přetrvávajících překážek.
Ministři zároveň poukázali i na další oblasti vnitřního trhu např. energetika, doprava,
telekomunikace, či služby, kde má Evropa stále co dohánět, a kterým je pro dosažení
plně funkčního vnitřního trhu nutné se do budoucna více věnovat. Konkrétně se
mimo jiné ministři shodli na tom, že v oblasti uznávání profesních kvalifikací je nutné
zintenzívnit další jednání s cílem rychlého dosažení dohody.
Rada též posvětila zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem k balíčku o
veřejných zakázkách a koncesích, který je zaměřen na zjednodušení podmínek pro
zadavatele zakázek a koncesí i pro uchazeče o ně a také má zintenzivnit zadávání
veřejných zakázek přes hranice. V závěrečné fázi jednání o tomto balíčku se Česká
republika soustředila zejména na to, aby se jeho aplikací nezhoršily vztahy se třetími
zeměmi v oblasti přístupu na trh veřejnými zakázkami, a aby naopak všechny
záležitosti týkající se zadávání zakázek zůstaly v kompetenci členských států.
Velký krok kupředu představuje dohoda ministrů o evropském patentovém balíčku,
která usnadní podnikům registrovat své patenty na území Evropské unie. "Jsem
velmi rád, že byla dohoda konečně uzavřena," řekl k tomu Hovorka, "Bylo již téměř
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ostudou, že se na této otázce neuměla Evropa tak dlouho dohodnout. Přitom se jedná
o jednu z našich priorit. Tato dohoda je milníkem pro zvýšení inovační a konkurenční
schopnosti našich podniků," uvedl náměstek ve svém vystoupení.
Konkurenceschopnosti českých podniků, které umísťují své výrobky na evropském
trhu, by měl pomoci i dnešní posun v debatě o celním kodexu Evropské unie, který by
měl exportérům značně zjednodušit vyřešení celních formalit. Na dnešní jednání
navazuje zítřejší zasedání ministrů odpovědných za oblast vědy, výzkumu, vývoje a
vesmírných aktivit.
11. 12.2012

Česká delegace se zúčastnila mimořádného zasedání Rady ministrů financí
a hospodářství (ECOFIN)
Českou delegaci vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.
Mimořádné jednání Rady ECOFIN bylo věnováno výhradně jednání o jednotném
mechanismu bankovního dohledu nad úvěrovými institucemi. Na předešlém jednání
Rady minulý týden bylo dle kyperského předsednictví dosaženo výrazného pokroku,
nicméně přetrvaly některé sporné body, které byly následně projednány na pracovní
úrovni. Cílem mimořádného jednání ministrů financí bude snaha o přijetí obecného
přístupu Rady, který by umožnil otevřít jednání s Evropským parlamentem.
Cílem návrhů, které byly ze strany Komise představeny v září tohoto roku, je
ustanovit jednotný dohled Evropské centrální banky nad úvěrovými institucemi
eurozóny a přidružených zemí, což je jeden ze základních předpokladů pro
ustanovení tzv. bankovní unie.
10. 12. 2012

Ministr P. Blažek jednal v Bruselu o nové unijní legislativě k ochraně
osobních údajů
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek obhajoval na posledním jednání Rady ministrů
spravedlnosti pozici České republiky v oblasti připravované unijní legislativy k
ochraně osobních údajů. Ministr jednoznačně podpořil takový přístup, který nezatíží
českou veřejnou i soukromou sféru zbytečnou administrativní zátěží ani dalšími
finančními náklady.
„Členské státy musí mít dostatek prostoru pro zohlednění vnitřních postupů a
předpisů v tak rozdílných oblastech, jako jsou volby, veřejné zakázky, správní řízení
nebo přístup k informacím. Tuto flexibilitu zajistí, pokud bude mít předpis povahu
směrnice, jako je tomu doposud, nikoli nařízení, jak navrhla Komise. Nařízení z
povahy věci mění vnitrostátní právní řády zvnějšku a možnosti flexibility jsou daleko
menší. Česká republika proto podporuje právní formu směrnice,“ řekl na jednání
Rady ministrů spravedlnosti Pavel Blažek.
Během jednání ministr Blažek rovněž podpořil výstupy při sjednávání dvou trestních
směrnic, konkrétně směrnice o zmrazování a konfiskaci výnosů trestné činnosti v
Evropské unii a směrnice, kterou se stanoví trestní sankce za zneužití informace v
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obchodním styku a manipulaci s trhem. Naproti tomu u nově předložené směrnice o
boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy
Evropské unie vyjádřil přesvědčení, že při v zásadě prospěšné harmonizaci tohoto
druhu trestné činnosti by Unie neměla příliš zasahovat do systémů trestního práva
hmotného, například při stanovení promlčení.
V oblasti občanského práva ministr podpořil návrh nařízení, kterým se zavádí
evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek.
Česká republika nicméně nadto dlouhodobě prosazovala, aby se přeshraniční
uznávání vztahovalo i na ochranná opatření ve prospěch dětí. Nařízení v této podobě
se bohužel schválit nepodařilo.
Evropská komise ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k znovuobnovení plateb
do operačních programů
11. 12. 2012

Zástupci Evropské komise se sešli s českými orgány zodpovědnými za
realizaci operačních programů
Zástupci Evropské komise se sešli s českými orgány zodpovědnými za realizaci
operačních programů, aby na pravidelném výročním jednání diskutovali a zhodnotili
právě končící rok. Setkání organizované Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním
orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) se tentokrát konalo v Praze. Letošní rok byl v
oblasti kohezní politiky v Česku ve znamení realizace Akčního plánu, který se zaměřil
na zlepšení systému řízení a kontroly strukturálních fondů v ČR. Evropská komise na
výročním jednání ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k odblokování operačních
programů a obnovení plateb plynoucích z rozpočtu EU do rozpočtu ČR.
Na programu jednání bylo jak celkové shrnutí finančního stavu čerpání
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti tak i pokrok v plnění cílů Národního
strategického referenčního rámce, evaluace, zlepšení auditu a kontrol, úpravy
operačních programů. Diskutovalo se i téma konkrétních projektů zaměřených na
problematiku romské menšiny, podporovaných z evropských fondů, či opatření na
zavádění širší škály finančních nástrojů kohezní politiky, jako jsou např. zvýhodněné
úvěry.
„Letošní rok pro Českou republiku nebyl v oblasti politiky soudržnosti jednoduchý.
Připravili jsme úpravy systému a následně provedli sérii kroků ke zlepšení čerpání,
které byly součástí tzv. Akčního plánu. I díky tomu se nám v létě letošního roku po
intenzivních jednáních s Evropskou komisí podařilo odblokovat pozastavené
proplácení prostředků na projekty spolufinancované z fondů EU. V praxi to znamená,
že Česká republika nepřišla o šanci získat pro letošní rok přibližně 100 miliard z
evropského rozpočtu. Přesto tím úsilí nekončí a programy nyní musí pokračovat v
intenzivním řešení problémových oblastí. Naším cílem je teď připravit se na období
2014-20 tak, aby ČR využívala prostředky na smysluplné projekty a měla jednodušší
administrativu. V této přípravě musíme kontinuálně pokračovat při nadcházejícím
vyjednávání s EK,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
12. 12. 2012
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Ministr M. Kuba podepsal Memorandum o porozumění s USA
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a velvyslanec USA v české republice
Norman Eisen podepsali ve středu memorandum o porozumění mezi českým
ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem energetiky spojených států v
oblasti jaderné energetiky.
Cílem kooperace obou zemí vyplývající z podepsaného memoranda je podpora a
usnadňování vzájemné spolupráce, stejně jako výměna informací v oblasti jaderné
energetiky a jaderných technologií.
„Jsem rád, že podpisem memoranda podpoříme naši spolupráci v oblasti jaderného
výzkumu se Spojenými státy americkými, které patří v tomto odvětví ke světové
špičce. Cením si přístupu našich partnerů,“ uvedl ministr Kuba.
„Dnešní den představuje pro česko-americkou spolupráci v oblasti civilního využití
jaderné energie velký milník a my se těšíme na další rozšiřování společného výzkumu
a vývoje v této oblasti,“ sdělil velvyslanec USA.
Za účelem podpory výzkumu v uvedené oblasti počítá memorandum s předáním
přibližně 75 kilogramů solného chladiva, které je aktuálně uloženo v národní
laboratoři US DOE v Oak Ridge, české straně.
Solné chladivo bude určeno k usnadnění průmyslového výzkumu v oblasti
technologie vysokoteplotních reaktorů chlazených fluoridovými solemi v ÚJV Řež
(dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) a Centru výzkumu Řež.
Středečního podpisového ceremoniálu se kromě ministra Kuby a velvyslance Eisena
zúčastnil také náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc a Výkonný ředitel
Ústavu jaderného výzkumu Řež Miroslav Horák, za americkou stranu první tajemník
politicko-ekonomické sekce velvyslanectví USA v Praze Steven Butler a ředitel
Národní laboratoře Oak Ridge Thomas Mason.
13. 12. 2012

Česká republika se zapojila do vrtulníkového výcvikového programu EDA
Česká republika v uplynulých dnech rozšířila spektrum svého působení v oblasti
rozvoje schopností vrtulníkového letectva o další významnou aktivitu.
Spolu s dalšími jedenácti evropskými zeměmi (Rakousko, Belgie, Finsko, Německo,
Řecko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Nizozemí a Švédsko) se zapojila
do výcvikového projektu Evropské obranné agentury (EDA) pod názvem Helicopter
Exercise Programme (HEP).
Příslušný rámcový dokument, takzvaný Programme Arrangement, podepsal ministr
obrany Alexandr Vondra na okraj zasedání řídícího výboru EDA, které se uskutečnilo
19. listopadu 2012 v Bruselu. Program HEP, jehož finanční objem činí 5,65 milionu
EUR, se tak podpisem rámcového dokumentu zařadil do projektů pod patronací EDA
takzvané kategorie B, které jsou hrazeny z prostředků participujících států.
Program HEP se stal součástí širšího konceptu EDA s názvem Helicopter Tactics
Programme (HTP), který byl schválen v listopadu 2009. V rámci této širší platformy
proběhlo již pět mezinárodních cvičení, do kterých se aktivně zapojily vrtulníkové
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jednotky AČR z 23. základny vrtulníkového letectva v Přerově a 22. základny letectva
v Náměšti nad Oslavou.
Také v rámci nového programu HEP budou po dobu deseti let probíhat mezinárodní
cvičení vrtulníkových jednotek podle zadání a operačních potřeb jednotlivých
zapojených zemí. Jedním z jeho hlavních cílů je pak zajištění efektivní výměny
čerstvých operačních zkušeností mezi vrtulníkovými jednotkami ze států, jež se na
programu podílejí.
„Zapojení dvanácti evropských států potvrzuje, že společná platforma pro sjednocení
výcvikových standardů vrtulníkových posádek evropských zemí je cesta správným
směrem,“ říká Miloš Pecha, bývalý pilot vrtulníku Mi-24, který dnes působí v
takzvaném Core Planning Team EDA (plánovací tým), jehož úkolem je plánování a
koordinace výcvikových aktivit v rámci HEP.
14. 12. 2012

Ministr P. Fiala na pracovní návštěvě Vídně
Na setkání s rakouskou spolkovou ministryní pro vyučování, umění a kulturu Claudií
Schmied a spolkovým ministrem pro vědu a výzkum Karlheinzem Töchterlem dnes
odjel do Vídně ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.
Kromě pracovních rozhovorů na téma státní maturita v ČR a v Rakousku, Rakouské
gymnázium v Praze či spolupráce v oblasti profesního vzdělávání, podepsali Petr Fiala
a Claudie Schmied společné memorandum„Středoevropská spolupráce ve vzdělávání
a odborné přípravě“.
Následně česká delegace, jejímž členem byl i náměstek pro regionální školství
Jindřich Fryč, navštívila Komenskéhoškolu ve Vídni a Rakouský státní archiv.
Na závěr návštěvy Rakouska se pak uskutečnilo setkání se spolkovým ministrem pro
vědu a výzkum Karlheinzem Töchterlem. Témata jednání byla 20 let programu
Aktion, další spolupráce v oblasti vědy a výzkumu či program Horizont 2020.
17. 12. 2012

Premiér P. Nečas navštívil Srbskou republiku
Premiér Petr Nečas navštívil Srbskou republiku a jednal s jejími nejvyššími
představiteli. Řeč přišla na české investice v rozvoji dopravy, energetiky a životního
prostředí.
„Srbsko je důležitý partner v regionu Západního Balkánu. Patří mezi dvanáct
prioritních zemí, na které se chceme zaměřovat, dokazuje to i početná podnikatelská
delegace, která s námi přicestovala,“ řekl při jednání se svým srbským protějškem
premiér Petr Nečas, kterého na cestě doprovází také ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba.
Příkladem úspěšných českých investic v Srbsku je továrna na výrobu pneumatik ve
městě Ruma nebo výstavba dálničního tunelu Bančarevo. České firmy se v
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současnosti také ucházejí o zakázku na modernizaci a elektrifikaci železničního
koridoru 10 v úseku Niš – Dimitrovgrad.
„Výrazem významu, jaký ČR vztahům se Srbskem připisuje, je i dlouholetá realizace
projektů rozvojové spolupráce v Srbsku. ČR se na česko-srbských projektech
rozvojové spolupráce podílí částkou asi 1,5 milionu eur ročně,“ řekl premiér Petr
Nečas. V této oblasti zaměřujeme svoji podporu především na zdravotnictví, životní
prostředí, úspory energie a malé a střední podniky.
Čeští dodavatelé jednají v současnosti o projektu rozšíření dolu a výstavby elektrárny
v lokalitě Štavalj. V nejbližší době bude na různých místech v Srbsku zahájena
výstavba šesti malých vodních elektráren. České firmy mají zkušenosti i v oblasti
zelených technologií.
Premiér Srbska Ivica Dačić řekl, že je velmi rád za velké možnosti vzájemné obchodní
spolupráce. „V rámci Evropské unie patříte mezi naše nejbližší partnery. Můžete
počítat s podporou Srbska, pokud to bude potřebné,“ řekl srbský premiér s tím, že si
váží české podpory integrace Srbské republiky do Evropské unie.
V rámci návštěvy české delegace v Srbsku podepsali zástupci obou zemí dva
dokumenty, a to prováděcí protokol k dohodě o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob a novou bilaterální dohodu o mezinárodní silniční dopravě.
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o zpětném přebírání
neoprávněně pobývajících osob, tzv. readmisní dohoda, vstoupila v platnost v roce
2008. Prováděcí protokol rozvádí detaily této dohody, jako jsou hraniční přechody,
zrychlený postup, provádění pohovorů, lhůty apod.
Premiér Petr Nečas se v rámci své návštěvy setkal také s prezidentem Srbska
Tomislavem Nikolićem, předsedou Národního shromáždění Nebojšou Stefanovičem a
na závěr dne se zúčastnil také zakončení Česko-srbského podnikatelského fóra.
17. 12. 2012

Česká republika odmítá regulaci internetu
Česká republika se v Dubaji na světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích
postavila proti regulaci internetu. Na akci, která se uskutečnila od 3. Do 14. Prosince
2012 v Dubaji ve spojených arabských emirátech, odmítlo Česko společně s dalšími
54 zeměmi podepsat mezinárodní telekomunikační řád (ITRs). Ten byl vytvořen před
24 lety s cílem nastavit pravidla mezinárodního telekomunikačního provozu.
ITRs měl nastavit pravidla především telefonním hovorům a dalším
telekomunikačním službám provozovaným telekomunikačními operátory, které byly
ve vlastnictví jednotlivých států. Od té doby se v řadě zemí radikálně změnila situace
na telekomunikačním trhu díky jeho liberalizaci, takže některé země – především z
EU – navrhovaly jeho zrušení. Zejména rozvojové státy však na posledním zasedání
nejvyššího rozhodovacího orgánu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce
2010 prosadily, aby došlo k revizi.
18. 12. 2012
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Zasedání česko‐saské Řídící skupiny k přípravě nominace Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového dědictví
Dne 17. prosince 2012 se sešla česko-saská Řídící skupina, aby pokračovala ve svém
jednání o přípravě česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO.
Od zahájení česko-saských konzultací dne 25. listopadu 2011 zasedala Řídící skupina
již šestkrát. Místem zasedání bylo město Annaberg-Buchholz.
Řídící skupina se v podstatě zabývala následujícími tématy:
- Struktura Management plánu
- Struktura budoucí organizace managementu
- Další postup při přípravě nominační dokumentace
- Plán akcí určených (mezinárodní odborné) veřejnosti
Výsledkem zasedání bylo přijetí dalších opatření pro úspěšné pokračování ve
zpracování žádosti. Další zasedání, konané recipročně v České republice, je plánováno
na přelom ledna/února 2013.
18. 12. 2012

Ministr M. Kuba pracovně navštívil Srbsko a Bosnu a Hercegovinu
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil české firmy při své pracovní
návštěvě Srbska a Bosny a Hercegoviny. Zároveň se vyslovil pro ještě výraznější
hospodářskou spolupráci obou států s českou republikou.
Kuba projednal v pondělí v Srbsku se svými resortními partnery možnosti
zintenzivnění vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce. Zároveň vedl konkrétní
jednání o podpoře některých důležitých projektů, které jsou připravovány v rámci
bilaterální obchodních vztahů mezi Českem a Srbskem.
"Ze všech jednání, která jsme s premiérem v Bělehradu vedli, byl zřejmý mimořádný
zájem Srbska o rozvoj hospodářské spolupráce s ČR a o její zkušenosti z přístupu k
EU. Jsem rád, že jsme byli schopni identifikovat několik skutečně velkých projektů v
hodnotě několika set milionů eur v oblastech energetiky a dopravní infrastruktury,
jejíž úspěšná realizace by otevřela prostor pro ještě intenzivnější spolupráce českých a
srbských firem," zhodnotil Kuba pracovní návštěvu Srbska.
Český ministr průmyslu a obchodu se také zúčastnil společně s premiérem Nečasem
jednání s předsedou srbské vlády a ministrem vnitra Ivicou Dačićem.
V rámci samostatného programu pak zahájil, společně s místopředsedou vlády a
ministrem vnitřního a zahraničního obchodu a telekomunikací Srbské republiky
Rasimem Ljajičem, podnikatelské fórum, jehož se zúčastnilo více než 50 zástupců
českých podniků. Slavnostního zahájení se zúčastnili rovněž prezidenti
Hospodářských komor ČR Petr Kužel a Srbska Miloš Bugarin.
Při této příležitosti podepsal Kuba Protokol ze šestého zasedání Smíšené komise pro
ekonomickou spolupráci se Srbskou republikou. Tato Smíšená komise zasedala před
týdnem v Bělehradě a její českou část vedl náměstek ministra Milan Hovorka.
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Poté jednal ministr Kuba bilaterálně se srbským ministrem financí a hospodářství
Mladjanem Dinkičem. Následně se zúčastnil závěru podnikatelského fóra, o které
bylo mezi zástupci firem obou zemí veliký zájem. Jednání na fóru byla úspěšná a
českým a srbským podnikatelům se podařilo významně pokročit v projednávání
konkrétních společných projektů.
Vedle hledání a posuzování možností intenzifikace dosavadních ekonomických a
obchodních vztahů bylo právě projednávání a podpora velkých projektů a řešení
problematických projektů hlavním tématem všech jednání ministra průmyslu a
obchodu. Přičemž jednání byla konkrétní, s jasným cílem podpořit české firmy na
srbském trhu.
Při jednáních ministra Kuby tak došlo například k významnému pokroku u několika
velkých připravovaných projektů, jako je účast českých firem na rekonstrukci části
železniční tratě Niš — Dimitrovgrad a rozšíření hnědouhelného dolu a výstavbě
elektrárny v lokalitě Štavalj v jižním Srbsku.
"Jde nám také o malé a střední podniky, pro něž český trh představuje velmi
zajímavou alternativu v řadě oborů. V následujících týdnech se zaměříme na
konkretizaci a dotažení rozpracovaných projektů, přičemž ze strany státu a jím
zřízených institucí půjde o poskytnutí účinné asistence a konkurenceschopného
financování, jež zvýší šance českých firem na konečný úspěch," řekl ministr Kuba.
Stejně tak premiér Nečas při svém závěrečném vystoupení na podnikatelském fóru
potvrdil, že při veškerých jednáních kladl důraz na posílení ekonomické spolupráce
obou zemí.
Kromě premiéra a ministra průmyslu a obchodu se některých jednání v Srbsku
zúčastnili i představitelé České exportní banky a státní pojišťovací společnosti EGAP.
Tyto společnosti nabídly u některých projektů jejich exportní financování, které
zajistilo větší komplexnost nabídek ze strany českých firem.
Celkově lze návštěvu ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby v Srbsku považovat
za velmi úspěšnou, protože potvrdila společný zájem obou zemí na posílení
hospodářských vztahů a zintenzivnění spolupráce v bilaterálním, evropském i
světovém kontextu.
Po pracovní návštěvě Srbska se už bez premiéra, avšak stále v doprovodu
podnikatelů, přesunul v úterý ministr Kuba do sousední Bosny a Hercegoviny s cílem
posoudit další možnosti spolupráce i v této zemi.
"Na pracovní návštěvu Bosny a Hercegoviny jsem zavítal v doprovodu početné
skupiny podnikatelů proto, abych prostřednictvím vzájemně výhodné hospodářské
spolupráce podpořil proces stabilizace, rozvoje a evropské integrace země, s níž má
ČR tradičně velmi dobré vztahy. Perspektivy pro zapojení českých firem vidím
především v sektorech energetiky, dopravy, infrastruktury, komunálního
hospodářství a agropotravinářského komplexu," sdělil Kuba.
Na místě pak vedl jednání s předsedou Rady ministrů Bosny a Hercegoviny
Vjekoslavem Bevandou, ministrem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů
Bosny a Hercegoviny Mirko Šarovičem a s předsedou vlády Federace Bosny a
Hercegoviny Nerminem Nikčičem.
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Jakkoli však vyjadřoval ministr Kuba plnou podporu integračním ambicím Bosny a
Hercegoviny, upozorňoval, že klíčové faktory růstu a rozvoje konkurenceschopnosti
leží uvnitř této země a nemohou být vyřešeny nikým zvenčí.
Se svým protějškem Šarovičem pak ministr Kuba vystoupil na podnikatelském fóru,
jehož se zúčastnilo více než sto firem z obou zemí. V průběhu návštěvy došlo také na
podepsání některých smluvních dokumentů, které mají usnadnit vzájemný obchod
obou zemí, resp. vytvářejí rámcové podmínky pro financování některých projektů
realizovaných v Bosně a Hercegovině českými firmami.
"Při jednáních se zástupci Bosny a Hercegoviny jsem hovořil o takovém nastavení
podmínek vzájemné spolupráce, které by české firmy ujistily, že má ekonomický
smysl usilovat o zdejší trh. Ve hře jsou projekty v řádu několikaset milionů eur a my
uděláme vše proto, aby na zajímavou část z nich dosáhly české firmy. Skutečnost, že
Bosna a Hercegovina je prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce a že zde Česko
v letech 1996—2011 realizovala projekty za bezmála půl miliardy korun, podporuje
dobré povědomí o naší zemi a zároveň zvyšuje šance českých firem v soutěži o nové
zakázky," konstatoval na závěr své pracovní mise ministr Kuba.
Česká republika si s Bosnou a Hercegovinou v loňském roce vyměnila zboží
přesahující 200 milionů eur a rozdíl vývozu a dovozu mezi oběma zeměmi je
příznivější pro Česko a to v poměru dva ku jedné. Jakkoli se však vzájemný obchod v
poslední době násobně zvýšil, stále má veliké rezervy a nevyužívá potenciál, jímž
disponují ekonomiky obou zemí.
19. 12. 2012

V Bruselu se konalo zasedání ministrů zemědělství
Tématem prosincového zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU bylo vedle
každoročního vyjednávání o rybolovných kvótách i uzavření kyperského
předsednictví a pokrok dosažený v projednávání reformních návrhů k budoucí
podobě Společné zemědělské politiky.

V rámci diskuse o budoucí podobě Společné zemědělské politiky členské státy
reagovaly na Zprávu o pokroku předloženou kyperským předsednictvím a znovu
akcentovaly své priority.
„Jednou z významných priorit České republiky je to, aby nové členské státy měly
stejné podmínky nastavení systému plateb v rámci Společné zemědělské politiky jako
staré členské státy. Mezi další klíčové otázky, které zůstávají nejen pro Českou
republiku nadále otevřené, patří z pohledu přímých plateb dobrovolnost ozelenění a
zastropování plateb a rovné podmínky pro využití vázané podpory v některých
sektorech. V oblasti rozvoje venkova se jedná zejména o otázku financování v
kontextu vyjednávání Víceletého finančního rámce, zjednodušení schvalování veřejné
podpory či degresivita plateb v méně příznivých oblastech," řekla náměstkyně
ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU
Jaroslava Beneš Špalková.
V kontextu diskuse o využití vázané podpory Bulharsko, s podporou řady delegací
včetně České republiky, předložilo prohlášení, ve kterém žádá, aby státy aplikující
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systém SAPS mohly tento typ podpory využívat ve stejné míře jako staré členské
státy.
„Vítáme bulharskou iniciativu, na základě které by státy aplikující SAPS mohly
navýšit vázanou podporu nad 10 % z celkového objemu národní obálky pro přímé
platby," řekla náměstkyně Jaroslava Beneš Špalková.
Evropská komise rovněž informovala o vývoji situace na trhu s mlékem v kontextu
ukončení režimu mléčných kvót v roce 2015. Přes současné krátkodobé výkyvy se dle
názoru Komise vyhlídky pro trh s mlékem a mléčnými výrobky ve střednědobém
horizontu jeví jako příznivé.
„Nicméně ze zprávy Komise je jasně patrné, že i v budoucnu bude sektor mléka v EU
čelit obtížným situacím. Je proto nezbytné zaměřit se na systémová opatření v rámci
nového nastavení Společné zemědělské politiky," uvedla náměstkyně Jaroslava Beneš
Špalková.
Předsednictví v Radě EU převezme v prvním pololetí roku 2013 Irsko, které bude čelit
řadě výzev, neboť se od něj mj. očekává jak úspěšné uzavření diskusí k rozpočtu EU
na období 2014 - 2020 , tak i k legislativnímu balíčku k budoucí podobě Společné
zemědělské politiky.
21. 12. 2012

ČNB a MF doporučily termín přijetí eura zatím nestanovovat
Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí doporučily prozatím
nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2013 neusilovat o vstup do
kurzového mechanismu ERM II. Toto společné doporučení, které vychází z
dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně
ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ přijala vláda na svém zasedání 20. prosince
2012.
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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
říjen 2012
4. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg na pracovní návštěvě Francie
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
uskutečnil dne 4. října pracovní návštěvu Francie.
Po příletu do Paříže navštívil ministr Schwarzenberg hřbitov Père Lachaise, kde za
přítomnosti zástupců obce sokolské, spolku bývalých bojovníků a představitelů
krajanské obce položil květiny k pomníku československých legionářů. Poté položil
květiny u hrobu českého malíře Františka Kupky a připomněl, že byl nejen jedním z
nejlepších českých umělců, ale také velkým vlastencem.
Ministr poté jednal s poradcem francouzského prezidenta Paulem Jean-Ortizem, a to
především o pohledu Francie na vývoj v Evropské unii. Ze zahraničně politických
otázek byla zmíněna Gruzie po nedávných parlamentních volbách, vývoj situace na
Blízkém východě a ve Východní Evropě.
S Élisabeth Guigou, předsedkyní Výboru pro zahraniční věci Národního shromáždění,
diskutovali především o finančních záležitostech Evropské unie, o jejím rozšíření,
eurozóně, bankovní unii, jednotném bankovním dohledu i budoucnosti hospodářské
a měnové unie.
V odpoledních hodinách se ministr Schwarzenberg sešel se svým francouzským
protějškem Laurentem Fabiusem. Oba ministři se shodli, že úroveň vzájemných
vztahů ČR a Francie je výborná. Na jaře 2013 má Českou republiku navštívit premiér
Jean-Marc Ayrault. Ministři se shodli na potřebě větší spolupráce v oblasti vědy a
výzkumu a vyjádřili zájem o aktualizaci Akčního plánu strategického partnerství. Ten
upřesňuje konkrétní spolupráci v mnoha oblastech, např. v zahraničních a
ekonomických vztazích, energetice, obraně a bezpečnosti, vzdělání a kultuře a je již
dobře vyzkoušeným nástrojem konkrétních forem spolupráce. Kladně hodnotili
spolupráci pracovní skupiny pro energetiku.
Na závěr pozval ministr Schwarzenberg ministra Fabiuse na návštěvu České
republiky.
8. 10. 2012

Česko – pákistánský investiční seminář
Náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub zahájil společně s předsedou Mezinárodní
obchodní komory (ICC Czech Republic) prof. Michalem Mejstříkem v pondělí 8. října
2012 na MZV „Česko – pákistánský investiční seminář“.
Hlavním cílem setkání v Černínském paláci bylo představení obchodních a
investičních příležitostí a konkrétních projektů v Pákistánu české podnikatelské sféře.
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Na programu byla např. diskuze s ředitelem pákistánské Investiční rady panem
Saleem H. Mandiwallou.
Investiční seminář uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s
Mezinárodní obchodní komorou (ICC Czech Republic) a Velvyslanectvím Pákistánské
islámské republiky v Praze a byl určen pro české investory, exportéry, importéry a
obchodní komory.
8. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg ocenil dosavadní povolební vývoj v Gruzii
K diskusi o povolební situaci v Gruzii se v neděli 7. 10. večer sešel 1. místopředseda
vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg v Praze s ministrem
zahraničních věcí Gruzie Grigolem Vašadzem.
Karel Schwarzenberg vysoce ocenil dosavadní demokratický způsob předávání vládní
zodpovědnosti od současné vlády i státnický přístup prezidenta Saakashviliho k
povolební situaci.
Ministr uvedl, že se jedná o jedinou zemi v regionu, kde došlo k výměně vlády
demokratickými volbami bez manipulací a k tomu je nutno Gruzii poblahopřát.
Ministr Vašadze vysoce ocenil trvalou podporu České republiky euroatlantickému
směřování Gruzie a poděkoval ministru Karlu Schwarzenbergovi za jeho osobní
angažovanost. Zároveň požádal, aby Česká republika pokračovala v podpoře Gruzie i
nadále a rozvíjela přátelské vztahy s novou vládou.
9. 10. 2012

Náměstek V. Galuška zahájil konferenci k 10. výročí Mezinárodního
trestního soudu
Náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Galuška zahájil konferenci k
připomenutí 10. výročí existence Mezinárodního trestního soudu, která se uskuteční
dne 9. října 2012 v Černínském paláci.
Odborníci diskutují o výzvách, jimž v současné době čelí mezinárodní trestní justice.
V prvním panelu se hovořilo o rozšiřování pravomocí Mezinárodního trestního soudu
(ICC)
na nové skutkové podstaty a na výzvy pro justici v postkonfliktní situaci. Druhý panel
se
zaměří na právní spolupráci ČR ve vztahu k ICC a omezením mezinárodní trestní
spravedlnosti
ve stávajícím systému mezinárodních vztahů.
Na konferenci vystoupí řada odborníků, mezi nimi JUDr. Robert Fremr, předseda
senátu
trestního kolegia Nejvyššího soudu, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu
pro Rwandu a nově zvolený soudce Mezinárodního trestního soudu.
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Organizátorem je Ministerstvo zahraničních věcí společně s Národní skupinou pro
implementaci mezinárodního humanitárního práva.
9. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg navštívil Portugalsko
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ve dnech 8. 9. října 2012 navštívil Portugalskou republiku.
Ministr Schwarzenberg zahájil oficiální návštěvu Portugalska setkáním s prezidentem
země Aníbalem Antoniem Cavaco Silvou. Hlavními tématy rozhovoru byly obchodní
vztahy mezi zeměmi a možnosti spolupráce v ekonomické oblasti, situace v EU a
domácí politika. Druhý den se ministr setkal s místopředsedou vlády a ministrem
zahraničních věcí Paulem Portasem, místopředsedkyní Shromáždění republiky
Teresou Caeiro a předsedou vlády Pedrem Passosem Coelhem.
11. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničních věcí Irácké republiky
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal ve
čtvrtek 11. října 2012 v Černínském paláci Hošjára Zibárího, ministra zahraničních
věcí Irácké republiky.
Setkání se uskutečnilo při příležitosti oficiální návštěvy iráckého premiéra Núrí alMálikího v České republice.
12. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil okamžitou humanitární pomoc syrským
uprchlíkům v Jordánsku
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil s
ohledem na eskalaci konfliktu v Sýrii okamžitou humanitární pomoc syrskému
obyvatelstvu a uprchlíkům v Jordánsku v celkové výši 7.5 mil. Kč. Na základě
výběrového dotačního řízení byly podpořeny tři projekty českých nevládních
organizací:
Projekt SOS Sýrie - Zdravotnická a psychosociální pomoc obětem syrského konfliktu Člověk v tísni v rámci podpořeného projektu poskytuje v součinnosti s místními
partnery zdravotní a psychosociální pomoc uvnitř Sýrie, včetně asistence uprchlíkům
směřujícím do Jordánska.
Projekt Krize v Sýrii, naléhavá pomoc pro uprchlíky - zaměřený na uprchlíky v
Jordánsku, kteří žijí mimo uprchlické tábory, přímo v místních komunitách. Charita
ČR ve spolupráci s Caritas Jordan jim pomáhá s nalezením přístřeší a základní
obživy.
Projekt Zajištění odpovídajícího přístřeší pro obzvláště ohrožené rodiny syrských
uprchlíků v utečeneckém táboře Za´atari v severním Jordánsku - Diakonie ČR ve
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spolupráci s Luterským světovým svazem (LWC) a UNHCR zajišťuje zejména
dodávku obytných kontejnerů a o adaptaci dosavadních táborových stanů na zimu.
V letošním roce poskytla ČR z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc obyvatelstvu
Sýrie i syrským uprchlíkům v regionu již celkem 14 mil. Kč. V březnu 2012 byly
uvolněny 3 mil. Kč pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na
regionální program pomoci uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Turecku, Libanonu a
Iráku. V červnu poskytla ČR humanitární pomoc ve výši 3,5 mil. Kč přímo pro Sýrii, a
to prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC).
Kromě humanitární pomoci z rozpočtu MZV realizuje ČR také program MEDEVAC
(medicínské evakuace lidí z oblastí postižených konfliktem či katastrofou a
potřebujících náročné lékařské ošetření) v gesci Ministerstva vnitra. V ČR se již léčili
dva syrští uprchlíci pobývající v Jordánsku; léčení dalších 10 syrských uprchlíků se
připravuje.
ČR se rovněž aktivně zapojila do mise, kterou Evropská komise vyslala do Jordánska
a jejímž vedoucím byl český expert. Cílem mise bylo zmapovat aktuální humanitární
potřeby syrských uprchlíků a zajistit distribuci materiální humanitární pomoci z
členských zemí EU.
Česká republika se aktivně zapojuje do politických debat na bilaterální úrovni či
multilaterálních fórech. Je přesvědčena, že absolutní prioritou je zastavení násilí v
zemi a umožnění přechodu k demokratickému systému. V tomto duchu vystoupili
čeští zástupci při zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě, na Valném shromáždění
OSN v New Yorku.
Na MZV se také pravidelně schází meziresortní pracovní skupina, která se krizí v Sýrií
a českou reakcí na ni intenzivně zabývá a poskytuje podporu velvyslanectví ČR v
Damašku, které jako jeden z mála zastupitelských úřadů evropských zemí nadále plně
funguje.
18. 10. 2012

Pracovní návštěva ministra K. Schwarzenberga v Rumunsku
Ekonomická spolupráce, podpora českým investorům v Rumunsku a aktuální
politické otázky v Evropě byly hlavním tématem dnešního jednání ministra
zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga s jeho rumunským protějškem Titem
Corlateanem v Bukurešti.
Oba ministři s uspokojením konstatovali, že objem vzájemné obchodní výměny ČR a
Rumunska v loňském roce přesáhl 2 miliardy eur, počet českých firem, které působí
v Rumunsku, přesáhl pět set. Rumunsko je pro naše podnikatele zajímavé i z pohledu
zahraničních investic. Vývoz ČR do Rumunska činil v loňském roce 31,7 mld, což je
více než například do Číny. Ministr Schwarzenberg zvedl také otázku dluhu
rumunských státních institucí vůči českým firmám, například ČEZ či Ferromet.
Rumunská strana ocenila význam českých investic pro Rumunsko, zejména výstavbu
největšího větrného parku v Evropě, který ČEZ staví v Dobrudži. "Málo zemí máme
tak blízko, které poskytují takové příležitosti pro české podnikatele, jako je
Rumunsko," uvedl Karel Schwarzenberg.
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Vyjádřil také setrvalou podporu České republiky vstupu Rumunska a Bulharska do
Schengenu. Obě země se navíc potýkají s problémem vízového vstupu pro své občany
do Kanady. "V Evropské unii řešíme stále otázku volného pohybu zboží, ale
zapomínáme na volný pohyb osob," zdůraznil Titus Corlatean. Oba ministři sdílejí
také podporu pro integrační úsilí zemí západního Balkánu.
Po skončení bilaterálního jednání Karel Schwarzenberg a Titus Corlatean společně
zahájili seminář Česko - rumunské investiční příležitosti, kterého se účastní téměř
stovka zástupců české a rumunské podnikatelské sféry.
Karel Schwarzenberg se v Bukurešti zúčastnil také kongresu Evropské lidové strany.
19. 10. 2012

Náměstek T. Dub se zúčastnil Evropských rozvojových dnů
Ve dnech 16. a 17. října 2012 proběhly v Bruselu Evropské rozvojové dny (European
Development Days – EDD), každoroční významná událost evropské rozvojové
komunity.
EDD tvoří platformu pro diskusi o klíčových rozvojových tématech, kterou organizuje
Evropská komise ve spolupráci s příslušnou předsednickou zemí EU jednou ročně.
Vedoucím delegace ČR na Evropských rozvojových dnech byl náměstek ministra
zahraničních věcí pan Tomáš Dub. V letošním roce EDD organizovala Evropská
komise a CY PRES a zúčastnily se jich, obdobně jako v předchozích letech,
představitelé vlád ČS EU i partnerských zemí třetího světa, členové Evropského
parlamentu, zástupci rozvojových finančních institucí, nevládních organizací a další
aktéři občanské společnosti, reprezentanti podnikatelských platforem i soukromého
sektoru.
Ústředním tématem letošních EDD se stal "Inkluzivní a udržitelný růst pro rozvoj
lidstva“ V průběhu dvou dnů bylo zorganizováno 24 odborných panelů. Akce
pořádané v rámci letošních EDD byly tematicky rozděleny do 3 hlavních bloků:
Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a podpora odolnosti rozvojových
zemí
Zapojení soukromého sektoru do rozvojových politik
Podpora inkluzivního růstu
Na jednání vystoupili José Manuel Barroso, předseda Evropské komise a Andris
Piebalgs, člen Evropské komise pověřený agendou zahraniční rozvojové spolupráce. Z
dalších významných hostů se zůčastnili: Dr. Thomas Boni Yayi, prezident Republiky
Benin, současný předseda Africké Unie, Armando Emílio Guebuza, prezident
Mozambiku, Macky Sall, prezident Senegalu, Demetris Christofias, prezident
Kyperské republiky a Mohamed Ould Abdel Aziz, prezident Mauretánie.
Náměstek Tomáš Dub se v rámci EDD zúčastnil i koordinační schůzky vedoucích
delegací zemí V4, na které byla projednávána aktuální témata rozvojové agendy EU,
například podpora transformační spolupráce. Tomáš Dub se dále v rámci EDD
pracovně setkal také s poslankyní Evropského Parlamentu paní Evou Joly,
předsedkyní Výboru pro rozvoj (DEVE).
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19. 10. 2012

Náměstek T. Dub se setkal s náměstkem ministra zahraničí Peru
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dnes v Černínském paláci setkal
s náměstkem ministra zahraničních věcí Peru José Beraúnem v rámci Mechanismu
politických konzultací na úrovni náměstků mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a Ministerstvem zahraničních vztahů Peru.
Jednalo se o čtvrté setkání v rámci tohoto mechanismu, který byl ustanoven v r. 2001.
Jednáním dominovala hospodářská témata. Náměstek Dub se zajímal především o
obchodní a investiční příležitosti pro české firmy v Peru. V této souvislosti se zmínil i
o Dohodě o zabránění dvojímu zdanění či Dohodě o ochraně a podpoře investic.
Peruánská strana projevila zájem především o prohloubení vzájemné spolupráce v
oblasti školství, výzkumu a kultury. Obě strany označily vzájemné vztahy, které byly
navázány před 90 lety, za vynikající a skýtající velký potenciál do budoucnosti.
25. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg se zúčastnil setkání ministrů zahraničních věcí
zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se
dne 25. října 2012 zúčastnil zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské
skupiny a západního Balkánu ve Varšavě. Schůzky se zúčastnil také eurokomisař pro
rozšíření Štefan Füle a jako zvláštní hosté byli polským předsednictvím V4 přizváni
ministři zahraničních věcí Řecka, Bulharska a Rumunska.
Před zahájením jednání uctili ministři zemí Visegrádské skupiny památku Ryszarda
Siwiece, který se v srpnu 1968 upálil na protest proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy na místě Národního stadionu, v jehož prostorách se odehrála
dnešní jednání ministrů.
Během již tradičního setkání v tomto formátu ministři V4 a západního Balkánu
diskutovali aktuální stav rozšíření EU o státy západního Balkánu, vyměnili si názory
na další proces evropské integrace a aktivity V4 vůči západnímu Balkánu, mezi něž
patří např. iniciativa fondu pro západní Balkán inspirovaného modelem
Mezinárodního Visegrádského fondu, či návrh polského předsednictví na ustavení
platformy expertů pro západní Balkán v oblasti vlády práva a základních svobod. V
souvislosti s probíhajícím zasedáním Rady pro justici a vnitro v Lucemburku vyzvali
ministři západobalkánské partnery k podniknutí veškerých kroků k zabránění
zneužívání bezvízového režimu a vyjádřili přesvědčení, že tím bude situace uspokojivě
vyřešena.
Při této příležitosti ministři informovali o výzvě Mezinárodního Visegrádskeho fondu
k předkládání návrhů projektů na podporu spolupráce nevládního sektoru zemí
západního Balkánu v rámci programu Visegrád+ ve výši 300 tis. EUR ve třech
oblastech vlády práva, dobrého vládnutí a regionální spolupráce.
Ministr Karel Schwarzenberg rovněž jednal s polským ministrem zahraničních věcí
Radoslawem Sikorskim. V průběhu jednání ministři prodiskutovali aktuální
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bilaterální témata včetně otázek energetické bezpečnosti a rozšíření spolupráce v
rámci Česko-polského fóra.
26. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc íránským
uprchlíkům
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč na podporu humanitárních
aktivit Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ve prospěch
íránských uprchlíků v táboře New Iraq v Iráku.
Camp New Iraq (dříve Camp Ashraf) je útočištěm skupiny dlouholetých íránských
uprchlíků v Iráku. Na přání irácké vlády se UNHCR podílí na postupném uzavírání
tohoto tábora a přesidlování jeho obyvatel přes tranzitní zařízení Hurriya do třetích
zemí. Pomoc ČR bude využita na denní provozní náklady zařízení pro uprchlíky.
26. 10. 2012

Česká republika v OSN podstoupila všeobecný přezkum dodržování
lidských práv
Dne 22. 10. 2012 byla Česká republika podruhé v historii podrobena kontrole
dodržování lidských práv během přezkumu v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě.
Tento tzv. Univerzální periodický přezkum je mechanismem, který pravidelně ve
čtyřletých cyklech kriticky hodnotí stav ochrany lidských práv ve všech 193 členských
státech OSN. Náměstek ministra zahraničních věcí, Vladimír Galuška, který vedl
českou delegaci, poznamenává: “Univerzální periodický přezkum představuje hlavní
mezinárodní vizitku státu v oblasti ochrany lidských práv”.
Při neexistenci světového soudu pro lidská práva se jedná o jedinou všeobecnou
kontrolu ochrany lidských práv na světě. Během zasedání v Radě OSN pro lidská
práva delegace odpovídá na dotazy, kritiku a doporučení jednotlivých států týkající se
dodržování lidských práv ve své zemi. Každý stát tak má možnost se otevřeně vyjádřit
k lidskoprávní situaci jiného státu a sám zároveň pootvírá dveře do vlastní
lidskoprávní kuchyně. Fakt, že se státy tohoto nového mezinárodního dohledu
zúčastňují dobrovolně, je jakýmsi potvrzením, že lidskoprávní hodnoty na začátku 21.
století již nejsou výsadou pod pokličkou státní svrchovanosti, ale společným zájmem
celého mezinárodního společenství. Výsledkem přezkumu je soubor doporučení ke
zlepšení lidskoprávní situace v zemi, které má stát možnost přijmout či odmítnout.
Meziresortní delegace ČR, které se zúčastnila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva,
byla složena ze zástupců ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády, ministerstva
spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a ministerstva práce a sociálních věcí. Náš přezkum se setkal
se zájmem ze strany mnoha delegací, které ve svých vystoupeních pochvalně i kriticky
hodnotily a komentovaly aktuální vývoj v oblasti ochrany a podpory lidských práv v
České republice. Potěšující byla věcnost připomínek, které v diskusi zazněly. Bylo
oceněno, že ČR splnila doporučení, která přijala během prvního přezkumu, jako např.
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přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu či přijetí
antidiskriminační legislativy. Stejně tak bylo pozitivně hodnoceno úsilí ČR v oblasti
integrace příslušníků romské menšiny, zlepšení právní ochrany dětí a boje proti
obchodování s lidmi. “Kritické komentáře byly zaměřené na užší skupinu témat,
kterým jednoznačně vévodila romská otázka, včetně vzdělávání romských dětí, a
problematika diskriminace, xenofobie a netolerance obecně,” uvádí vládní
zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Pozornost byla dále věnována
např. otázce rovných příležitostí žen a mužů, domácího násilí či ochrany migrantů.
Česká republika se zavázala, že předloží průběžnou zprávu o plnění doporučení, která
v rámci přezkumu přijala. Jejich plnění bude hodnoceno během našeho dalšího
přezkumu, který se má uskutečnit v roce 2017.
Přezkum ČR se uskutečnil na základě třech hlavních dokumentů: národní zprávy,
zprávy systému OSN a zprávy nevládních organizací, které jsou spolu se záznamem
celého průběhu přezkumu České republiky k dispozici na webové stránce Rady OSN
pro lidská práva.
31. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil příspěvek do Ústředního fondu OSN
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil
poskytnutí 2,5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR
do Ústředního fondu OSN pro naléhavou pomoc (CERF - Central Emergency
Response Fund).
Posláním CERF je zajišťovat okamžité financování humanitárních potřeb v případě
nečekaných katastrof a vyrovnávat výpadky ve financování opomíjených
humanitárních krizí. V letošním roce přispěl zejména na odvrácení hladomoru v
zemích Sahelu, na pomoc lidem zasaženým konflikty v příhraničních oblastech
Súdánu s Jižním Súdánem i na pokrývání neustále rostoucích humanitárních potřeb
v Sýrii.
Česká republika podpořila ustavení CERF v roce 2005 a je každoročním
přispěvatelem do jeho rozpočtu.
31. 10. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal arménskou parlamentní delegaci
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se 31.
října v Černínském paláci setkal s arménskou parlamentní delegací, vedenou
předsedou Národního shromáždění Arménské republiky Hovikem Abrahamyanem.
Během schůzky byly projednány zejména aktuální vnitropolitické otázky, dále
problematika rozvoje vztahů Arménie s Evropskou unií a také proces urovnání
karabašského konfliktu.
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listopad 2012
2. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc pro palestinské
uprchlíky
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil humanitární pomoc ve výši 4 mil. Kč pro palestinské uprchlíky.
Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím Agentury OSN pro pomoc palestinským
uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA), která zajišťuje zdravotní, vzdělávací i
sociální služby na palestinských územích a stará se i o potřeby palestinských
uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a Sýrii.
V kontextu konfliktu v Sýrii nyní UNRWA pomáhá až půl milionu palestinských
uprchlíků uvnitř země i několika tisícům těch, kteří se před násilím uchýlili zejména
do Libanonu. Pomoc ČR je určena právě na tyto humanitární aktivity UNRWA.
2. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministryni zahraničních věcí Indické
republiky
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
1. listopadu 2012 v Černínském paláci ministryni zahraničních věcí Indické republiky
Preneet Kaur. Na setkání navázala jednání s 1. náměstkem ministra a státním
tajemníkem Jiřím Schneiderem.
Diskutovalo se o stavu a dalším rozvoji bilaterálních styků v politické, obchodněekonomické, konzulární a kulturní oblasti. Dalšími tématy rozhovoru byly aktuální
otázky vývoje v regionech jižní, jihovýchodní a východní Asie a rovněž globální
témata, především členství Indie v RB OSN, BRICS a G-20.
2. 11. 2012

Česká republika podepsala s Brazílií smlouvu o celní spolupráci
Dne 1. 11. 2012 podepsali v sídle MZV ČR v Černínském paláci generální ředitel
Generálního ředitelství cel P. Novotný a velvyslanec Brazílie v ČR G. Monteiro Prata
Dvoustranou smlouvu mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou v
oblasti celní spolupráce.

108

5. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal srbského ministra zahraničních věcí
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
5. listopadu 2012 v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Srbské republiky
Ivana Mrkiće.
Hlavními tématy jednání byly kromě bilaterálních otázek situace v procesu evropské
integrace Srbska do EU.
7. 11. 2012

Do ČR přicestovali další syrští pacienti
Dne 6. listopadu 2012 přicestovali do ČR další syrští pacienti, kteří se v rámci
Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro
státní příslušníky Sýrie podrobí léčbě ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a ve
Fakultní nemocnici Motol.
Deset pacientů, z toho 4 děti, bylo vybráno ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v
Ammánu a organizací Člověk v tísni a přepraveno do ČR leteckým speciálem.
Program MEDEVAC spravují společně Ministerstvo vnitra, zahraničních věcí,
zdravotnictví a obrany. V dalších fázích by měl pokračovat výběrem dalších pacientůsyrských uprchlíků v Jordánsku, Turecku či v Libanonu k odborné léčbě v ČR.
8. 11. 2012

Náměstek J. Schneider v Německu
První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské
záležitosti Jiří Schneider je od 8. 11. 2012 do 9.11.2012 na pracovní cestě v Berlíně,
kde se mj. setká se státním tajemníkem Ministerstva obrany SRN Christianem
Schmidtem a vystoupí na 5. hodnotící konferenci ke Společné zahraniční a
bezpečnostní politice pořádané nadací SWP.
8. 11. 2012

Náměstek V. Galuška se setkal s guvernérem státu Chartúm
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Vladimír Galuška přijal guvernéra státu
Chartúm a starostu hlavního města Súdánu Chartúmu Abdulrahmana el Khedira.
12. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal delegaci Kongresu USA
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal
dne 9. listopadu 2012 delegaci Kongresu USA, pobývající v Praze v rámci účasti na 58.
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výročním zasedání Parlamentního shromáždění NATO. Kongresovou delegaci,
složenou ze zástupců obou komor amerického zákonodárného sboru, Senátu i
Sněmovny reprezentantů, vedl senátor za stát Arkansas John Boozman.
Ministr Schwarzenberg a američtí zákonodárci shodně vyzdvihli pozornost, již věnují
udržení a budování transatlantické bezpečnostní architektury jakož i výzvám, s nimiž
se tato architektura musí vyrovnat v době stagnujícího hospodářského růstu a
deficitních veřejných rozpočtů. V této souvislosti ministr Schwarzenberg kongresovou
delegaci na její žádost seznámil se současnou ekonomickou situací v Evropské unii a v
Eurozóně. Zároveň ministr Schwarzenberg zdůraznil sdílený hodnotový fundament,
na němž transatlantická vazba nadále nezměněně staví ve všech svých rozličných
fasetách. Všichni partneři se při této příležitosti shodli, že podpora základních
lidských práv a svobod zůstává konstantou zahraniční politiky ČR a USA a tím i
přirozenou oblastí jejich vzájemné spolupráce.
14. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal předsedu Spolkového sněmu Německa
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
14. listopadu 2012 v Černínském paláci Norberta Lammerta, předsedu Spolkového
sněmu Německa. Předmětem jednání byly zhodnocení a diskuse o aktuálních
otázkách bilaterálních vztahů a posilování spolupráce v prioritních oblastech české
zahraniční politiky.
19. 11. 2012

Náměstek T. Dub jednal s ministrem Bangladéše
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub se dne 19. listopadu 2012 setkal
v Praze s ministrem obchodu Bangladéšské lidové republiky Gulam Mohammedem
Quaderem.
Ministr Quader je prvním vysokým představitelem Bangladéše, který ČR navštívil po
více než deseti letech. Tématem rozhovoru bylo projednání plánů na oživení
politického dialogu mezi oběma zeměmi a rozvoj obchodní spolupráce, vycházející z
potřeb bangladéšské ekonomiky, které mohou pokrýt české firmy. Setkání bylo
úvodem k detailnějším jednáním o vztazích mezi Bangladéšem a Českou republikou,
která uskuteční náměstek Dub počátkem roku 2013 v Dháce.
19. 11. 2012

Seminář o reformě veřejné správy pro experty zemí Východního partnerství
Generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí Jaromír Plíšek dne 19. listopadu
slavnostně zahájil seminář pro experty ze zemí Východního partnerství, který se
uskuteční ve dnech 19.-21. listopadu 2012.
Jeho tématem je reforma veřejné správy na místní a regionální úrovni a je určen pro
experty ze zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
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Moldavsko, Ukrajina). Navazuje na dosavadní aktivity České republiky v oblasti
Východního partnerství, konkrétně na semináře v Praze (2010), Charkově (2011) a
Tbilisi (2012).
Organizátorem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Institut pro veřejnou správu
Praha ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější činnost.
22. 11. 2012

Náměstek J. Schneider se zúčastnil česko‐finských konzultací
První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské
záležitosti Jiří Schneider a státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Finska
Jaakko Laajava zahájili v Černínském paláci jednodenní konzultace mezi MZV ČR a
MZV Finska.
23. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil navýšení dotace pro syrské uprchlíky
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil navýšení dotace na projekt "SOS Sýrie - zdravotnická a psychosociální pomoc
obětem syrského konfliktu" o 2, 5 mil. Kč.Projekt je realizován prostřednictvím
organizace Člověk v tísni.
Nové prostředky budou věnovány na poskytnutí pomoci syrským uprchlíkům a
vnitřně vysídlenému obyvatelstvu při syrsko-turecké hranici. Tato pomoc reaguje jak
na nedávnou výzvu tureckého ministra zahraničních věcí, tak na neustále rostoucí
humanitární potřeby v Sýrii i okolních zemích.
27. 11. 2012

Náměstek T. Dub přijal vrchní ředitelku amerického Ministerstva
hospodářství
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub přijal 27. listopadu 2012 v
Černínském paláci vrchní ředitelku amerického Ministerstva hospodářství Nicole
Lamb-Hale.
Během jednání byly diskutovány perspektivy ekonomické spolupráce mezi oběma
zeměmi, investice amerických firem v ČR a českých v USA, důležitost inovací pro
zvýšení konkurenceschopnosti českých exportních firem a účast společnosti
Westinghouse v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín.
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27. 11. 2012

Ministr K. Schwarzenberg schválil humanitární pomoc pro Kongo, Mali a
Nigérii
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil poskytnutí humanitární pomoci třem africkým zemím - Konžské
demokratické republice (KDR), Mali a Nigérii.
Na východě KDR se vlivem obnoveného konfliktu ocitly statisíce lidí na útěku před
násilím, včetně sexuálního. Česká republika proto podpoří částkou 2 mil. Kč projekt
Světového potravinového programu zaměřený na poskytování okamžité potravinové
pomoci až 1,2 mil. lidí.
Také v Mali vedl konflikt k útěku statisíců lidí ze severu země na jih i do okolních
zemí (Burkina Faso, Mauretánie, Niger). ČR podpoří 2 mil. Kč z humanitárního
rozpočtu projekt Světového potravinového programu, jehož prostřednictvím je
potravinové zabezpečení a výživa poskytována 550 000 uprchlíkům, se zaměřením na
podvyživené děti a další zranitelné skupiny.
Nigérii poskytne ČR humanitární pomoc ve výši 2,5 mil. Kč v souvislosti s ničivými
záplavami, které postihly 7,5 milionu obyvatel. Pomoc zaměřená na nouzová přístřeší
a základní prostředky obživy bude poskytnuta na humanitární výzvu Mezinárodní
federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která v Nigérii úzce spolupracuje s
Nigerijským Červeným křížem.
27. 11. 2012

Náměstek T. Dub zahájil seminář zaměřený na předávání transformačních
zkušeností
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub zahájil 26. listopadu 2012
dvoudenní seminář na téma „Sharing knowledge and transition experience: the view
of new European donors“, který pod záštitou MZV ČR organizuje UNDP (United
Nations Development Programme) ve spolupráci s Institutem Světové banky a
Evropskou komisí.
Semináře se účastní představitelé nových dárcovských zemí rozvojové pomoci zástupci ministerstev zahraničních věcí a rozvojových agentur států, které vstoupily
do EU po roce 2004, kandidátských států, partnerských zemí, a také představitelé
akademické sféry a občanské společnosti. Cílem je výměna zkušeností a identifikování
potenciálu a potřeb těchto zemí, které disponují bohatými zkušenostmi z procesu
vlastní transformace. Předmětem diskuse jsou tři hlavní témata: jaké transformační
zkušenosti lze sdílet, mechanismy spolupráce s partnerskými zeměmi a role
mezinárodních partnerů při facilitaci tohoto procesu.
U příležitosti konání semináře se náměstek Tomáš Dub oficiálně setkal s novým
ředitelem regionálního centra UNDP pro východní Evropu a SNS se sídlem v
Bratislavě, panem Olivierem Adamem, a pohovořil s ním o perspektivách budoucí
spolupráce. Olivier Adam, který nastoupil do funkce 1. listopadu, ocenil dosavadní
dlouhodobou spolupráci ČR s UNDP a fungování českého svěřeneckého fondu při
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UNDP, který je inspirací pro řadu dalších zemí. Zájem o zkušenosti s jeho
fungováním a o českou expertízu je podle něj v regionu veliký.
27. 11. 2012

Náměstek V. Galuška přijal státní tajemnici bavorského ministerstva
hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Vladimír Galuška přijal 27. listopadu 2012 v
Černínském paláci státní tajemnici bavorského ministerstva hospodářství,
infrastruktury, dopravy a technologií Katju Hessel.
Jednání se týkalo aktuálních evropských otázek, možností posilování hospodářské
spolupráce, dopravní infrastruktury, duálního vzdělávání a dalších otázek českobavorských vztahů.
29. 11. 2012

Náměstek T.Dub se setkal s náměstkyní ministra zahraničí Pákistánu
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub přijal v Černínském paláci
náměstkyni ministra zahraničních věcí Pákistánu Ayeshu Riyaz.
V rámci pravidelných politických konzultací s Pákistánem hovořili zejména o rozvoji
vzájemných obchodních a ekonomických vztahů a o prohlubování spolupráce ve
vojenské a vzdělávací oblasti. Byl mimo jiné potvrzen oboustranný zájem o dodávku
ocelárny pro jihopákistánskou provincii Sindh firmy Vítkovice Heavy Machinery a
také větrných elektráren společností Wikov Wind v hodnotě několika miliard Kč. K
dalším tématům patřily aktuální politické a bezpečnostní otázky v Asii.
Konzultace navázaly na pracovní návštěvu náměstka Duba v Islámábádu v červnu
2011.

prosinec 2012
2. 12. 2012

Ministr K. Schwarzenberg dostal v Hamburku cenu za boj za lidská práva
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dnes obdržel v Hamburku letošní Cenu
Marion Dönhoffové za mezinárodní porozumění a usmíření. Prestižní ocenění
uděluje od roku 2003 týdeník Die Zeit spolu se dvěma nadacemi. K jeho dřívějším
nositelům patří například nositelé Nobelovy ceny za mír Desmond Tutu a Michail
Gorbačov.
Karel Schwarzenberg cenu dostal za své dlouholeté angažmá za lidská práva. „V
rakouském exilu se během studené války neúnavně zasazoval o lidská a občanská
práva v komunistickém východním bloku. Také jeho vystupování ve prospěch větší a
semknutější Evropy je dodnes příkladné. Jak říkala hraběnka Dönhoffová, patří k
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'těm lidem, kteří vědí, o co jde',“ zdůvodnil výběr letošního laureáta předseda poroty
Theo Sommer.
Cena, pojmenovaná po někdejší vydavatelce týdeníku Die Zeit byla do roku 2010
dotována 20.000 eury (zhruba půl milionu Kč), v současnosti už je jen čestným
oceněním.
Tuto částku nyní dostává držitel podpůrné ceny, kterou tento rok získá projekt
Stolpersteine (doslova kameny, o které se zakopává). Ten pomocí pamětních kamenů
zasazených do chodníků připomíná zapomenuté oběti holokaustu. V asi 750
evropských městech je už přes 37 000 takových malých pomníčků; od roku 2008 jsou
k vidění i v českých městech.
3. 12. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministryni zahraničí USA
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
3. prosince 2012 v Černínském paláci Hillary R. Clintonovou, ministryni zahraničních
věcí USA.
K tématům jednání patřily česko-americká politická a ekonomická spolupráce včetně
kooperace v civilní jaderné oblasti, společná podpora demokracie a lidských práv ve
světě a aktuální otázky mezinárodního dění.
Návštěva se uskutečnila na pozvání ministra Schwarzenberga.
3. 12. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministra zahraničí Kosova
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijal
dne 3. prosince 2012 v Černínském paláci ministra zahraničních věcí Kosovské
republiky Envera Hoxhaje během jeho pracovní návštěvy ČR.
Ministři hovořili o česko-kosovských vztazích, pokroku Kosova v přibližování k EU a
situaci v regionu.
7. 12. 2012

Náměstek T. Dub na setkání rozvojových ministrů DAC OECD
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se ve dnech 4. a 5. prosince 2012
zúčastnil zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD v Paříži.
Setkání bylo věnováno zejména diskusi o problematice rozvojové agendy po roce 2015
a proběhla rovněž debata o zvýšení kvality rozvojové spolupráce, k níž by mělo přispět
nedávno založené Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, které
kromě členských zemí OECD sdružuje desítky dalších poskytovatelů i příjemců
rozvojové spolupráce.
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Jednání v londýnském Marlborough House bylo příležitostí k výměně názorů na
rozvojovou agendu po roce 2015. Předseda DAC (Výbor pro rozvojovou spolupráci Development Assistance Committee) Brian Atwood prezentoval každoroční Zprávu o
rozvojové spolupráci . Druhý den konference byl věnován diskusi o financování
rozvoje. Ministři konstatovali, že oficiální rozvojové financování je nezbytnou
podmínkou dalšího rozvoje, důležitým doplňkem jsou však také nové a inovativní
zdroje financování, které lze generovat zejména v soukromém sektoru.
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se ve svém projevu soustředil na
roli soukromého sektoru pro financování rozvoje a v tomto kontextu zmínil program
Business Call to Action. Ocenil také zkušenosti Výboru pro rozvojovou spolupráci v
podpoře ekonomického rozvoje i při zavádění politik, které vedou ke snižování
chudoby. V diskusi o rozvojové agendě po roce 2015 se soustředil na agendu boje
proti chudobě a v tomto kontextu připomněl několik dimenzí, které ČR považuje v
teto oblasti za klíčové: inkluzivní sociální i ekonomický rozvoj, udržitelné životní
prostředí a mír a bezpečnost. Za neméně důležité ČR považuje i respektování
demokratických hodnot, lidských práv i podporu vlády práva a základních svobod.
7. 12. 2012

Česká humanitární pomoc pro Haiti a Pákistán
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
schválil dne 7. prosince 2012 poskytnutí humanitární pomoci pro Haiti a Pákistán v
celkové výši 5,22 mil. Kč.
Pomoc ve výši 2,5 mil. Kč je určena na obnovu Haiti po hurikánu Sandy. Bude
poskytnuta prostřednictvím Dětského fondu OSN (UNICEF) na obnovu hygienických
a sanitárních zařízení a dodávek pitné vody v zájmu zamezení opětovnému šíření
cholery.
Ministr Schwarzenberg dále schválil humanitární pomoc pro Pákistán ve výši 2,72
mil. Kč, určenou pro podporu projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM),
zaměřeného na obnovy místních komunit v severních částech země po přírodních
katastrofách a konfliktu.
Humanitární rozpočet MZV na rok 2012 v celkové výši 73 mil. Kč je těmito dvěma
aktivitami plně dočerpán.
7. 12. 2012

Náměstek J. Schneider na zasedání OBSE
První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské
záležitosti Jiří Schneider se v Dublinu zúčastnil formálního ministerského zasedání
OBSE. Přednesl projev, v němž připomněl roli Helsinského závěrečného aktu pro
disentské hnutí v Československu a Chartu 77. Dále podpořil roli institucí OBSE,
proces "Helsinki + 40" a zdůraznil význam lidskoprávní dimenze OBSE.
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7. 12. 2012

Ministr K. Schwarzenberg přijal ministerského předsedu Saska
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg přijal
v Černínském paláci Stanislawa Tillicha,ministerského předsedu Svobodného státu
Sasko.
8. 12. 2012

Příručka pro české firmy a NGOs k projektům EU v sousedství
Dne 30. listopadu 2012 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR konal seminář pro
české firmy a neziskové organizace, které se chtějí zapojit do projektů EU ve východní
Evropě a jižním Středomoří. Jedním z výstupů z akce je i příručka k programům a
výběrovým řízením EU, kterou Ministerstvo zahraničních věcí připravilo i pro další
zájemce o tuto problematiku.
Příručka by měla českým firmám a neziskovým organizacím sloužit jako praktický
průvodce programy a projekty EU ve východní Evropě a jižním Středomoří, do
kterých je možno se zapojit. Příručka také podrobněji popisuje, jak vznikají projekty v
EU a jakými pravidly je třeba se řídit při výběrových řízeních EU. Obsahuje však i
mnoho užitečných informací a praktických rad, jak se na tendery a grantové výzvy EU
nejlépe připravit, kterých častých chyb se vyvarovat nebo jak se obrátit na
Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady, které mohou být českým
firmám a neziskovým organizacím v tomto procesu nápomocné.
Listopadového semináře se zúčastnilo přes sto účastníků, z toho zástupci 30 firem, 17
neziskových organizací i státní správy. Mezi řečníky vystoupili výhradně čeští experti,
a to jak z Ministerstva zahraničních věcí, tak i z institucí EU (Evropské komise,
Evropské služby pro vnější činnost a Delegace EU). Na závěr se o své zkušenosti s
ostatními podělili i samotní představitelé českého podnikatelského a neziskového
sektoru.
Jakékoliv dotazy související s touto problematikou je možno směřovat na Odbor
politik EU MZV ČR, který byl organizátorem semináře a který českým firmám a
neziskovým organizacím nabízí také osobní konzultace.
10. 12. 2012

Náměstek T. Dub přijal ministra dopravy Afghánistánu
Náměstek ministra zahraničí ČR Tomáš Dub přijal dne 7.12.2012 v Černínském paláci
afghánského ministra dopravy Daouda Aliho Najafiho. Afghánská delegace přijela do
ČR jednat o účasti českých podnikatelských subjektů v projektu výstavby městské
veřejné dopravy v Kábulu a v projektu vybudování železniční trati k propojení Kábulu
se sousedními zeměmi.
Na počátku přijetí delegaci přivítal také 1. místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a při této příležitosti ocenil úsilí afghánského
lidu při rekonstrukci Afghánistánu.
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10. 12. 2012

Náměstek J. Schneider přijal náměstka ministra zahraničních věcí Turecka
První náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské
záležitosti Jiří Schneider přijal v Černínském paláci Hasana Göğüşe, náměstka
ministra zahraničních věcí Turecka.
11. 12. 2012

Předání kontaktní ambasády NATO v Srbsku
V těchto dnech předává ČR roli kontaktní ambasády NATO v Bělehradě Slovensku.
Velvyslanectví ČR v Bělehradě plnilo tuto úlohu v Srbské republice v letech 20092012.
ČR si pro své působení vybrala Srbsko, protože region západního Balkánu patří mezi
dlouhodobé zahraničněpolitické i bezpečnostní priority. Diplomacie mohla těžit jak z
intenzívních vztahů se zeměmi západního Balkánu, tak ze svých vlastních zkušeností,
které dříve získala při vedení kontaktních ambasád NATO v Litvě, Rakousku a Izraeli.
V průběhu čtyř let, tedy dvou mandátů, přispěla kontaktní ambasáda NATO ke
zlepšení spolupráce mezi Srbskem a Aliancí v rámci programu Partnerství pro mír.
„Za čtyři roky působení v roli kontaktní ambasády se náš úřad zapojil do čtyř stovek
akcí - podpořili jsme přes dvacet projektů srbských nevládních organizací, naši
zástupci se účastnili sedmi desítek konferencí a proběhlo přes 40 jednání na vysoké
úrovni. Podařilo se navázat dobré kontakty s bezpečnostní komunitou i s politickou
sférou, zvýšit povědomí o bezpečnostní problematice, prohloubit vojenskou
spolupráci a také přispět k dobrému obrazu České republiky,“ dodává velvyslankyně
ČR v Srbsku Hana Hubáčková.
Od ledna 2013 bude Česká republika zajišťovat roli kontaktní ambasády NATO v
Jordánsku. Mezi hlavní náplně činnosti bude patřit komunikace se státní správou,
ozbrojenými silami, diplomacii i s odbornou veřejností. ČR tak chce přispět k realizaci
politiky Severoatlantické aliance v rámci partnerského programu Středomořský
dialog s akcentem k cílům naší zahraniční politiky v regionu Blízkého východu.
Síť aliančních kontaktních ambasád se buduje od roku 1992 na podporu spolupráce
mezi NATO a partnerskými zeměmi.

12. 12. 2012
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Náměstek J. Schneider se v marockém Marrákeši zúčastnil jednání skupiny
Přátel syrského lidu
Z iniciativy LAS a OSN byla dne 24. 2. 2012 ustavena skupina Přátel syrského lidu na
mezinárodní konferenci v Tunisu. Dne 12. 12. 2012 se uskutečnilo již její čtvrté
zasedání, kde ČR zastupoval první náměstek MZV Jiří Schneider. Dominujícím
tématem byla problematika mezinárodního uznání Národní koalice syrských
revolučních a opozičních sil, která vznikla dne 11. 11. 2012 v katarské Dauha.
Během jednání v Marrákeši se náměstek Schneider sešel též s Robertem Fordem,
americkým zvláštním představitelem pro Sýrii. ČR v současnosti v Sýrii zastupuje i
zájmy USA.
Vzhledem k přijetí Národní koalice syrských revolučních a opozičních sil za legitimní
představitele syrského lidu ze strany EU na jednání ministrů zahraničních věcí EU
dne 10. prosince 2012 v Bruselu se ČR rozhodla jmenovat kontaktní osobu pro styky s
Národní koalicí se sídlem v Káhiře. Bude jím zástupce vedoucího českého
zastupitelského úřadu v Káhiře pan Milan Slanec.
ČR se dlouhodobě podílí na spolupráci v rámci mezinárodního společenství v hledání
východisek ze syrské krize, které mají v první řadě nalézt efektivní cestu k zastavení
násilí a zprostředkovat mírový přechod k pluralitnímu politickému systému při
zachování základních práv všech občanů. ČR se též aktivně podílí na zprostředkování
humanitární pomoci syrskému obyvatelstvu, jehož značná část se nachází v tíživé
humanitární situaci, a to ať v místě či v uprchlických táborech sousedních zemí.
17. 12. 2012

Náměstek T. Dub přijal výkonného ředitele Světové banky
Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub přijal dne 17. prosince 2012 v
Černínském paláci pana Gina Alzettu, nového výkonného ředitele konstituence, v níž
působí i Česká republika v rámci Světové banky. Projednal s ním další rozvoj
spolupráce mezi Českou republikou a Světovou bankou.
Nový výkonný ředitel Světové banky zastupuje v Radě výkonných ředitelů Světové
banky konstituenci, jejímiž členy jsou Česká republika, Belgie, Lucembursko,
Rakousko, Maďarsko, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko, Bělorusko a Kosovo.
V souvislosti s nástupem G. Alzetty do funkce proběhla výměna názorů na další
směřování Světové banky, které inicioval nový prezident Světové banky Jim Yong
Kim. Výkonný ředitel naší konstituence stručně seznámil českou stranu s
připravovanou strategií Světové banky, která by měla i nadále zajistit naplňování
hlavního cíle této mezinárodní finanční instituce, a to boj proti světové chudobě.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům Světové banky je třeba zefektivnit
evaluační, rozhodovací a kontrolní mechanismy v rámci této instituce.
Náměstek Dub uvítal nové směřování Světové banky vedoucí k vyšší efektivnosti
vynakládání finančních prostředků, a to i z toho důvodu, že Česká republika se stala
po graduaci z operací Světové banky v následujícím období čistým donorem do této
finanční instituce v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce.
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17. 12. 2012

Ministr K. Schwarzenberg odhalil pamětní desku Václava Havla
První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg spolu s
velvyslancem ČR v Moskvě Petrem Kolářem slavnostně odhalili dne 17. prosince 2012
u pražského Hlavního nádraží pamětní desku Václava Havla.
Pamětní desku věnovala společnost Američtí přátelé České republiky, která již v
loňském roce iniciovala opravu pomníku prezidenta Woodrowa Wilsona ve
Vrchlického sadech před Hlavním nádražím. Pamětní deska byla odhalena k výročí
úmrtí Václava Havla.
20. 12. 2012

Otázka tzv. Chebského lesa vyřešena
Dne 13. prosince 2012 podepsal první místopředseda vlády a ministr zahraničních
věcí ČR Karel Schwarzenberg dopis adresovaný spolkovému ministru vnitra SRN
Hansi-Peteru Friedrichovi, který umožňuje ukončení svěřenecké správy nad majetky
obcí Aš, Cheb, Planá na území Spolkové republiky Německo a obnovu výkonu
vlastnických práv českých měst a obcí k tomuto majetku.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR současně přivítalo a podpořilo vznik „Nadace
Chebský les“, založené městem Cheb a bavorským zemským okresem Tirschenreuth,
která bude uskutečňovat společné projekty v česko-bavorském pohraničí.
27. 12. 2012

Náměstek T. Dub přijal zástupce firem Chemoprojekt a. s. a China National
Chemical Engineering Co. Ltd.
Dne 21. 12. 2012 přijal náměstek ministra zahraničních věcí pan Tomáš Dub
generálního ředitele firmy Chemoprojekt a.s. pana Tomáše Plachého a
viceprezidentku čínské firmy China National Chemical Engineering Co. Ltd. paní Dun
Yilan.
Projednávány byly uvažované možnosti spolupráce obou firem v Číně i v dalších
zemích.
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Čeští zástupci v evropských strukturách
říjen 2012
2. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle se společně s J.M. Barrosem setkali s tuniským
premiérem
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle se dnes zúčastnil oběda,
pořádaného předsedou EK Josém Manuelem Barrosem na počest tuniského
premiéra pana Hamadiho Jebali. Při této příležitosti s ním eurokomisař probral
politickou situaci v Tunisku a postup demokratických změn v zemi. Komisař Füle
podtrhl význam konsolidace lidských práv a základních svobod v Tunisku, zejména
potřebu posílení záruk svobody vyjadřování a shromažďování a práv žen. Během
setkání se probral stav bilaterálních vztahů, konkrétně finální kroky v jednáních o
akčním plánu EU-Tunisko. Strany se dohodly, že se budou snažit dosáhnout dohody o
tomto akčním plánu do příští Asociační rady EU-Tunisko 19. listopadu 2012.
3. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle se vyjádřil k návrhu vysoké představitelky EU C.
Ashton na posílení podpory zemí v transformačním procesu
Vysoká představitelka EU C. Ashton navrhla posílit podporu zemí v transformačním
procesu. Jde o země, které procházejí zásadními politickými, sociálními a
ekonomickými změnami. Evropská podpora bude závislá na postupu reforem. "The
aspiration of an entire generation for more freedom and democracy – as we have seen
in the Arab Spring, in our Southern and Eastern Neighbourhoods and throughout the
world – brings with it challenges that are difficult to face alone. The European Union
stands ready to do what it can as a partner, a neighbour and a friend to those who
strive for democratic reform", řekla Catherine Ashton.
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle k tomu doplnil: "This
new Communication offers a comprehensive overview of tools we are placing at the
disposal of our partners. Though it is for our partner countries to lead and drive their
own transition process, the EU can draw on its tools and experience with transition
both inside and beyond its frontiers, to accompany them on this challenging journey
towards deep democracy and a sustainable and inclusive growth model".
12. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle navštívil Kosovo
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle navštívil Kosovo a setkal
se s kosovským premiérem Hašimem Thaçim. Na tiskové konferenci po jednání
eurokomisař uvedl: ''I hope I am not going to reveal any secret referring to our
previous discussion when I said that not only I feel more and more comfortable being
120

not only a spokesperson for the enlargement policy but also for Kosovo's
achievements in this area.
I am very pleased to be back in Pristina, I was here the last time on the 10th of
September only couple of weeks ago. And yet this is another important and positive
moment for Kosovo. You have achieved a lot this year: start of the visa liberalisation
dialogue in January and of the rule of law dialogue in May, and progress towards
participation in European Union programmes. Now we are no longer only talking but
starting to adopt very important decisions.“
18. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle navštívil Gruzii
Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Štefan Füle navštívil ve čtvrtek
Gruzii a jednal zde o další spolupráci s EU po nynějších parlamentních volbách.
Setkal se s novým premiérem Bidzinou Ivanišvilim a řadou ministrů nové vlády.
Později se také setkal s prezidentem Michailem Saakašvilim a představiteli občanské
společnosti. Na tiskové konferenci zmínil výsledky svých jednání v Tbilisi: "We came
to Georgia with Helga Schmid, the deputy secretary general of the EEAS, on behalf of
the High Representative Catherine Ashton. I am glad to be in Georgia so soon after
the elections and just a few days after the Foreign Ministers of the EU discussed the
peaceful transfer of power based on the decision of the voters in a democratic ballot
and after the Ministers repeated our readiness to support Georgia in getting closer to
the EU.“
25. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle představil nové iniciativy na podporu soukromých
investic do EPS
Na setkání Strategic Board meeting NIF v Bruselu představil eurokomisař Š. Füle
nové finanční nástroje pro politiku sousedství: "the Investment Security in the
Mediterranean Region (ISMED) Support Programme" a "the ISMED Risk and Cost
Sharing Toolkit of the NIF". Eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku k tomu
při této příležitosti řekl: "I welcome the ISMED Support Programme as a concrete
example of our good cooperation with the OECD and I am very glad that today we are
launching a new toolkit under the Neighbourhood Investment Facility to support
private investments in the entire Neighbourhood region. These innovative tools are
designed to help our partner countries to attract much needed investments from the
private sector for large infrastructure projects more effectively. This should have a
positive impact on growth, jobs and the daily life of people in the region. Obě nové
iniciaty by mohly čerpat zdroje z evropských veřejných finančních institucí a
soukromých investorů ve výši do €2 miliard na různé projekty infrastruktury
v regionu sousedství.
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29. 10. 2012

Europoslanec E. Kožušník se setkal s prezidentkou nadace EU‐LAC
Ve dnech 28. a 29. 10. 2012 navštívila Prahu někdejší ministryně zahraničních věcí
Rakouska a bývalá eurokomisařka pro vnější vztahy, současná prezidentka nadace
EU-LAC Benita Ferrero-Waldner.
Nadace je společným projektem Evropské unie a 61 zemí Latinské Ameriky, která
získala své sídlo v hanzovním německém městě Hamburk. Cílem nadace je čelit
důsledkům hospodářské krize posílením vazeb mezi konkrétními institucemi,
podniky a neziskovými organizacemi i spolupráce na poli univerzitním mezi EU a
zeměmi Latinské Ameriky, které představují 600 milionů spotřebitelů.
Prezidentka nadace Benita Ferrero-Waldner je přesvědčená, že Evropa a Latinská
Amerika jsou přirozenými a dlouhodobými partnery: „Současná krize musí být pro
obě strany nikoliv hrozbou, ale příležitostí přijít s nápady jak společným globálním
problémům čelit.“
Europoslanec a český zástupce v EuroLat Edvard Kožušník, na jehož pozvání paní
prezidentka Ferrero-Waldner do Prahy přijela, je aktivním propagátorem projektu
EU-LAC.
„Je to mimořádná příležitost pro ekonomickou spolupráci českých firem s
destinacemi v Latinské Americe,“ uvedl Kožušník, který se hodlá podílet i na
etablování nadace EU-LAC v dalších evropských zemích.
Společně s Benitou Ferrero-Waldner se dvoudenního říjnového pobytu v Praze
účastnil i výkonný ředitel nadace EU-LAC, bývalý diplomat v Peru, Jorge Valdez.
31. 10. 2012

Eurokomisař Š. Füle navštívil Bulharsko
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle navštívil ve
středu Bulharsko, aby zde probral poslední výboj v oblasti rozšíření a pokroku zemí,
které jsou v přístupovém procesu k EU. Zdůraznil, že Bulharsko může rozšířením
získat a také sehrát pozitivní roli v přístupovém procesu, zejména pokud půjde o
sousední země. Na tiskové konferenci po jednání s ministrem zahraničí Nikolajem
Mladenovem v Sofii komisař prohlásil: "Bulgaria plays a key role in enlargement - a
very welcome role. Thanks to its experience with successful transition and its unique
geographic position, Bulgaria has a lot to gain from the enlargement process and also
a lot to offer especially when it comes to its immediate neighbours - former Yugoslav
Republic of Macedonia, Serbia and Turkey. I came today to discuss how Bulgaria's
potential vis-à-vis the region could materialise fully and how the European
Commission can help Bulgaria play an even more prominent and positive role.“
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Skupina europoslanců se zasazuje o evropské dotace na českou dopravní
síť
Na dnešním zasedání dopravního výboru Evropského parlamentu předkládá skupina
českých europoslanců v čele s Oldřichem Vlasákem pozměňující návrhy k plánu
hlavní dopravní sítě TEN-T tak, aby měla ČR větší možnost čerpat v následujícím
období evropské dotace na dopravní infrastrukturu.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, který dnes zasedá v
Bruselu, projednává pozměňovací návrhy k plánu hlavní dopravní sítě TEN-T, který
předložila Barossova Evropská komise. Návrhy se zasazují o to, aby hlavní dopravní
síť počítala se zapojením řady českých měst a umožnila jejich propojení se
zahraničím. Konečná podoba plánu, jehož cílem je přetvořit do roku 2030 stávající
nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť a kanálů v ucelenou dopravní síť,
bude mít rozhodující význam pro přidělování evropských dotací po roce 2013.
Místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, který předkládá nejvíce
pozměňujících návrhů, to komentoval:„ V době, kdy vláda ČR nemá peníze a snaží se
sestavit co nejvyrovnanější rozpočet, který nevyhnutelně omezí státní investice do
dopravní infrastruktury, považujeme za důležité, abychom zajistili financování co
nejvíce projektů na území České republiky z evropských peněz. Námi předložené
návrhy na doplnění hlavní dopravní sítě se týkají například Brna, Hradce Králové,
Ostravy, Karlových Varů a dalších míst. Pokud budou přijaty, výrazně se zlepší
přístup k evropským dotacím pro související dopravní projekty.“
Hlavní dopravní síť TEN-T má propojit silnicemi a železnicí celkem 83 hlavních
evropských přístavů a dále 37 hlavních letišť s významnými městy. Přes 15 000 km
železničních tratí by mělo být zmodernizováno na vysokorychlostní tratě a plán také
zahrnuje 35 významných přeshraničních projektů, jejichž cílem je zlepšit dopravní
spojení mezi jednotlivými státy. Tato síť má zlepšit provázanost mezi různými druhy
dopravy a přispět k plnění cílů EU v oblasti změny klimatu snížením emisí CO2 z
dopravy. Hlavní dopravní síť TEN-T má být vybudována do roku 2030, všechny
projekty zařazené do této sítě budou prioritou pro financování ze strany EU. Pro toto
období počítá evropský rozpočet na dopravu s částkou ve výši 31,7 miliardy EUR.
Páteřní dopravní síť považuje EU za nezbytnou pro ekonomické fungování
jednotného trhu a skutečný volný pohyb zboží a osob v Unii.
V návrhu Evropské komise se počítá s následujícími prioritami týkajícími se České
republiky:
1. V hlavním síťovém koridoru Balticko – jaderském (s železničními tratěmi Katovice
– Ostrava – Brno – Vídeň a Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň) by měly být
modernizovány některé příhraniční úseky tratí.
2. V hlavním síťovém koridoru spojujícím Německo s Bulharskem a Řeckem mají být
zpracovány studie vysokorychlostní železnice spojující Drážďany s Prahou, má dojít k
přizpůsobení pražských tratí pro nákladní dopravu a investicím do modernizace
hraničního spojení Břeclav Bratislava.
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Mezi návrhy Oldřicha Vlasáka patří přidání vysokorychlostní trati Ústí nad Labem–
Drážďany do hlavní sítě TEN-T a přidání Brna jako uzlu do této sítě, dále například
modernizace existujícího spojení mezi Českou Kubicí–Řeznem v rámci páteřní sítě a
změna železničního koridoru Praha-Vratislav, tak aby zahrnoval Mladou Boleslav a
Liberec.
Další návrhy se týkaly dálniční sítě, například, aby byly dálnice D11 z Prahy do
Hradce Králové a rychlostní silnice R35/R55 (Hradec Králové–Přerov) a rychlostní
silnice R43 (Moravská Třebová–Brno) zařazeny do páteřní sítě.
Společným návrhem Oldřicha Vlasáka, Olgy Sehnalové a Libora Roučka je pak
zařazení letiště v Karlových Varech do hlavní sítě TEN-T.
7. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckým ministrem zahraničí
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s tureckým ministrem zahraničí Ahmetem Davutoğlu, aby spolu
prodiskutovali vztahy mezi Tureckem a Evropskou unií. Bylo to jejich první setkání
od přijetí turecké Zprávy o pokroku. Eurokomisař po setkání na tiskové konferenci
zdůraznil důležitost evropsko-tureckých vztahů: "We have focused on the follow-up to
the Progress Report and discussed ways how to regain momentum in Turkey's
accession proces. On the one hand, the EU remains the main anchor for Turkey's
economic and political modernisation. On the other, Turkey remains a key partner
for the EU, considering the country's dynamic economy, its strategic location and its
important regional role for the EU's foreign policy and energy security. Clearly, both
sides will benefit from further development of these links."
7. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal se předsedou parlamentu AO Vojvodina
Istvánem Pásztorem
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s předsedou parlamentu AO Vojvodina Istvánem Pásztorem, aby spolu
prodiskutovali vstup Srbska do EU a s tím spojené výzvy, zejména na lokální a
regionální úrovni. Komisař Š. Füle and I. Pásztor hovořili o výzvách pro autonomní
oblasti jako je Vojvodina. Eurokomisař v této souvislosti řekl: "We are keen to see
Vojvodina continuing to remain a positive reference when it comes to
decentralisation and local self-government matters as well as minorities' issues.“
7. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s vdovami po běloruských politických vězních
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s vdovami dvou běloruských politických vězňů Marinou Adamovič a Natalií
Pinčuk. Komisař Füle zdůraznil, že záležitosti politických vězňů jsou jednou z priorit
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agendy EU. Eurokomisař v této souvislosti řekl: "I fully understand the personal
suffering of your husbands and your families. I call once more on the Belarusian
authorities to immediately and unconditionally release and rehabilitate all political
prisoners. I also urge the authorities to refrain from exercising pressure on and
subjecting political prisoners to inhumane conditions."
8. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s předsedou Parlamentního shromáždění
Rady Evropy
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s předsedou Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) JeanClaudem Mignonem. Hlavním tématem jejich setkání bylo další prohlubování
spolupráce mezi Evropskou komisí a Parlamentním shromážděním Rady Evropy.
Komisař Füle vyzdvihl dobrou a plodnou spolupráci v oblasti implementace
politických kritérií, demokratických principů, svrchovanosti zákona a lidských práv
v zemích, které jsou v přístupovém procesu k EU a v sousedství EU. "We are
interested in strengthening our cooperation with the Council of Europe and with the
Parliamentary Assembly on these issues. Our interaction especially with the Council
of Europe's Venice Commission on this, is going to be even more important in the
very near future," řekl komisař Füle.
8. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s guvernérem Rozvojové banky Rady Evropy
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s Rolfem Wenzelem, guvernérem Rozvojové banky Rady Evropy. "I
expressed my support for the work of the Bank and its role in mitigating the impact of
the financial crisis in its countries of operation. The Governor and I agreed that
structural cooperation between the EU, the CEB and other financial institutions is
important and should be fostered", řekl komisař Füle. "I also stressed the
Commission's intention to put more emphasis on financial support towards socioeconomic development in the countries benefiting from pre-accession assistance
(IPA) as well as those participating in the European Neighbourhood Policy. We both
agreed that the Bank's experience in social sector projects would be of great benefit",
dodal.
9. 11. 2012

Еurokomisař Š. Füle informoval o finančních prostředcích pro Kosovo
Evropská komise dnes oznámila, že alokovala 63 milionů Euro na podporu reforem
v Kosovu, které mají zemi přiblížit k EU. Konkrétně se jedná o reformy justice a
systému veřejné správy, podporu uprchlíků a reformy ústavů výkonu trestu a
probační služby. Pomoc směřuje jak do soukromého sektoru, tak do modernizace
veřejných služeb, infrastruktury a investic do vzdělání a místního rozvoje. "Reforms
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to increase the efficiency of the judicial system, improve public administration and
promote a more dynamic and resilient private sector are the key priorities of our
assistance in Kosovo. This not only helps Kosovo move closer to the EU, but it also
aims to bring about real change in Kosovo society for the benefit of all its citizens",
řekl eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle.
9. 11. 2012

Еurokomisař Š. Füle navštívil německý Bundestag
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle navštívil
německý parlament a hovořil se skupinou německých poslanců. Účelem návštěvy byla
výměna názorů ohledně rozšiřování EU ze všech politických aspektů. Hovořilo se o
připravenosti Chorvatska ke vstupu do EU a také o pokroku, kterého dosáhly země
západního Balkánu. "I am confident about the readiness and capacity of the Croatian
government to deliver on the outstanding issues so that Croatia is ready to enter the
EU on the 1st of July next year, as foreseen in the Accession Treaty," řekl eurokomisař
Füle. "I am glad to see discussions about enlargement in the member states and their
parliaments because this allows them to take the necessary decisions on how to
proceed in the accession process with individual partner countries, so that at the end
of this process we have new members who strengthen the EU and don't weaken
it,"dodal.
9. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s německým ministrem zahraničí
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
s německým ministrem zahraničních věcí Guidem Westerwellem v Berlíně, aby spolu
probrali proces rozšíření Evropské unie a vyměnili si názory před prosincovou
Evropskou radou. "The key priority for us is to maintain the credibility of the
accession process and to strengthen it by making sure that the aspirant countries
deliver on the necessary criteria and commitments" řekl eurokomisař Füle. Vysvětlil
hodnocení komise ve věci pokroku zemí západního Balkánu, který udělaly na cestě do
EU, a to včetně doporučení, které komise zařadila do dokumentu Strategie rozříšení
minulý měsíc. Komisař Füle zdůraznil důležitost úzké spolupráce a diskuzí
s členskými státy ohledně procesu rozšíření.
12. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle informoval o prostředcích pro „The European
Endowment for Democracy“
Evropská komise alokovala 6 milionů Euro pro hladké zahájení činnosti fondu
„Endowment for Democracy (EED)“. Jeho účelem je pomáhat politickým stranám,
neregistrovaným neziskovým organizacím, obchodním svazů a jiným sociálním
partnerům prosazovat pevnou demokracii a úctu k lidským právů a svrchovanosti
zákona. Commissioner Štefan Füle noted on this occasion: "The European Union is
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recognised in our neighbourhood as an important supporter for all those fighting for
Democracy, Human Rights, and the establishment of a pluralistic society. The EED
will be an important new actor and I hope that the contribution decided today,
together with those of the Member States, will lead to the establishment of an
effective, efficient organisation, and a swift start of its operational activities".
12. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal gruzínským premiérem Bidzinou Ivanishvilim
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s gruzínským premiérem Ivanishvilim. Byla to jeho první zahraniční
návštěva ve funkci premiéra. Komisař Füle uvítal ujištění premiéra Ivanishviliho, že
Gruzie bude pokračovat na cestě integrace do EU a euroatlantických struktur.
Komisař zdůraznil, že EU věří v rychlý posun přístupových jednání v úzké spolupráci
s novou vládou a prezidentem Gruzie, která povedou k politické a hospodářské
integraci Gruzie do EU.
14. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle podepsal nové dohody o financování na podporu
transformace v Egyptě
EU přislíbila další podporu transformaci v Egyptě na prvním setkání „EU- Egypt
Taskforce“ v Káhiře. Součástí balíčku byly 3 dohody o financování podepsané mezi
EU a Egyptem. "The EU is helping where it makes direct impact on population and
where people can benefit. Our support to environmentally friendly urban transport
will improve the living and health conditions of the vulnerable parts of the population
by upgrading the quality of municipal services and supporting job creation as well as
helping to reduce the pollution and improve the quality of air," řekl eurokomisař pro
rozšíření a sousedskou politiku po podepsání dohod.
22. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle diskutoval s členy EP o rozšíření v průběhu debaty nad
zprávou M.‐E. Koppa
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle diskutoval
rozšíření EU se členy Evropského parlamentu během debaty nad zprávou Marii-Eleni
Koppa ‘’Enlargement - policies, criteria and the EU's strategic interests’’. Komisař
Füle uvítal, že zpráva hodnotí rozšiřování jako důležitou součást evropské politiky a
také uvítal její vyváženost. Na závěr podtrhl důvody, proč má rozšiřování EU smysl i
do budoucna.
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22. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle uvítal evropskou podporu ekonomickému rozvoji
turecké kyperské komunity
Evropská komise schválila novou finanční pomoc pro tureckou kyperskou komunitu
ve výši €27.2 miliónů. Tyto prostředky pomohou ekonomické integraci ostrova a
vytvoří půdu pro jeho sjednocení. "This new funding reflects the firm commitment of
the European Union to the economic integration of the Turkish Cypriot community;
through dialogue and mutual enrichment between the two communities we are
continuing the support for the future reunification of the island", řekl komisař Štefan
Füle. Prostředky budou podporovat širokou oblast sektorů, včetně potírání
veterinárních epidemií, ochrany přírody, bezpečnosti na silnicích, kulturního dědictví
a občanské společnosti. Hlavními příjemci pomoci budou studenti, učitelé a
neziskové organizace.
20. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s tureckým ministrem pro záležitosti EU
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal ve
Štrasburku s tureckým ministrem pro evropské záležitosti Bağisem a projednali
spolu možnosti dalších posunů v přístupovém procesu Turecka. Na prvním setkání od
vydání zprávy o pokroku Turecka v přístupových jednáních komisař Füle zdůraznil
důležitost vztahů mezi EU a Tureckem. Také požadoval novou dynamiku
v přístupových jednáních. Po jednání řekl: "Both sides made it clear that they
understand what is at stake: we need to work even harder now to create momentum,
allowing us to reach our common goal".
23. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal se srbským ministrem spravedlnosti
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu se srbským ministrem spravedlnosti a veřejné správy Nikolou Selakovićem,
aby spolu probrali pokroky v oblasti spravedlnosti a státní správy vzhledem
k integraci Srbska do EU. "As a candidate country, Serbia is expected to align its
Justice and Public Administration with the EU acquis and to fight efficiently against
corruption. I am encouraged to see what has been achieved under the leadership of
the Serbian Minister of Justice and Public Administration since our last meeting in
October. This progress provides a good basis for updating Member States before the
December European Council.", řekl komisař Füle.
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23. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s azerbájdžánským náměstkem ministra
zahraničí
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se setkal
v Bruselu s náměstkem ministra zahraničí Ázerbájdžánu Mahmudem MammadQuliyevem, aby spolu probrali jasně a otevřeně stav bilaterálních vztahů a záležistí
Shodli se na tom, že si obě strany přejí pokračovat v posilování bilaterálních vztahů.
Eurokomisař Füle zdůraznil, že EU očekává od Ázerbájdžánu pokračování
demokratického vývoje plně v souladu s evropskou sousedskou poltikou a společnými
hodnotami a zájmy. "We have seen an intensification of our relations: we are making
progress in the negotiations on visa facilitation and readmission. Our strategic
partnership on energy is developing and we welcome the recent ratification of the two
agreements on the construction and operation of the Transanatolian Pipeline,
essential for the realization of the Southern Corridor," řekl komisař Füle.
27. 11. 2012

Europoslankyně A. Češková: Musíme zjednodušit systém evropských dotací
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu dnes předvolal zástupce
českého Ministerstva financí k vysvětlení nedostatků v rozdělování unijních
prostředků v České republice.
Zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu se zúčastnil Ing. Miroslav Matej, Ph.D.,
který byl výborem předvolán. Evropský účetní dvůr ve své zprávě za rok 2011 hodnotil
auditní a kontrolní systémy vzorku 7 členských států a z těchto dopadla ČR nejhůře z
hlediska využívání prostředků z evropských fondů.
Členka výboru Andrea Češková (ODS), která se zasedání zúčastnila, upřesňuje:
„Situace je v tomto případě nestandardní, neboť na výboru není zvykem, aby byli
zváni představitelé centrálních úřadů členských států. ČR nebyla jediná, která byla
takto pozvána. Krok Ministerstva financí vyslat do Bruselu svého zástupce vnímám
jako vstřícný, poslancům byly zodpovězeny jejich otázky. Je to znak toho, že ČR
spolupracuje a chce dále spolupracovat s orgány EU na urychleném řešení této
nepříznivé situace“.
Neselhala však kontrola pouze na národní úrovni, jak vysvětluje Andrea Češková:
„MF není jediný orgán, který má problémy, selhala primární kontrola na regionální
úrovni. Příkladem jsou dotace ve Středočeském kraji za hejtmana Ratha.“ Je jasné, že
se musí změnit nejenom systém kontroly, ale především samotný dotační systém.
„Kontrola na všech úrovních bude selhávat vždy, pokud budou podmínky čerpání
dotací komplikované a netransparentní. V současnosti máme 26 dotačních programů,
v čemž jsme v rámci EU absolutními rekordmani. Například pro regiony chce ODS
prosazovat namísto současných 7 různých operačních programů pouze jeden jediný a
to tzv. integrovaný regionální operační program, čímž vytvoříme jednodušší a
transparentnější systém. Evropská komise by měla učinit totéž, i od ní očekáváme
zjednodušení a vyšší míru transparentnosti“, vysvětluje Andrea Češková recept ODS.
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29. 11. 2012

Eurokomisař Š. Füle se ve Stockholmu zúčastnil zasedání Fóra občanské
společnosti Východního partnerství
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se zúčastnil
čtvrtého zasedání zasedání Fóra občanské společnosti Východního partnerství ve
Stockholmu. Zahájil setkání více než 200 zástupců občanské společnosti
z východoevropských zemí a Evropské unie.
Ve své úvodní řeči komisař Füle zdůraznil důležitost poltické agendy Východního
partnerství do příštího summitu ve Vilniusu v listopadu 2013: “If the reform process
is accelerated and we maintain the current pace of negotiations of Association
Agreements, including the Deep and Comprehensive Free Trade Areas with the
Republic of Moldova, Georgia and Armenia, then the prospects of finalising these
negotiations by the time of the Vilnius Summit in November 2013 are good. I also
believe that the Vilnius Summit could see the signature of Association Agreement,
including the Deep and Comprehensive Free Trade Area, with Ukraine. But to make it
happen, the European Union’s firm commitment to pursue political association and
economic integration with Ukraine needs to be mirrored by determined actions of the
Ukrainian government and the new Parliament to address well know and oft repeated
concerns.“
Dodal, že proces politické asociace a ekonomické integrace partnerských zemí
vyžaduje široké zapojení a podporu občanské společnosti. Proto EU podporuje vlády
partnerských zemí, aby vybudovaly pravidelný a strukturovaný dialog se zástupci
občanské společnost.
Komisař Füle také podepsal dohodu na více než 1 milion EUR na podporu národních
platforem Fóra občanské společnosti, které byly zřízeny ve všech šesti partnerských
zemích, a oznámil rozhodnutí EK finančně podporovat nově zřízený trvalý
sekretariát, který bude podporovat práci Fóra občanské společnosti.
30. 11. 2012

Europoslanec J. Zahradil informoval, že zadržených Čechů v Řecku se zastali
řečtí europoslanci
Dvěma Čechům zadržovaným v Řecku pro údajnou špionáž vysvitla další naděje, že
jejich případ bude v dohledné době řádně vyšetřen. O celou věc se na popud
europoslanců ODS začali zajímat i řečtí poslanci Evropského parlamentu.
"Obdržel jsem pozitivní signály z kanceláře řecké europoslankyně Niky Tzavely, která
je v této záležitosti velmi aktivní," uvedl europoslanec Jan Zahradil. "Paní Tzavela
zatím kontaktovala ministra obrany, ministra námořních záležitostí, ministra
spravedlnosti i guvernéra provincie Severních Egejských ostrovů. Po návratu ze
služební cesty chce ješte mluvit s místním prokurátorem."
Europoslanci ODS se minulý týden obrátili dopisem na řeckého prezidenta i na
kolegy v europarlamentu. "Pokud došlo ze strany zadržených k porušení zákazu
fotografování, určite to nebylo s úmyslem sbírání špionážních informací a poškození
řecké národní bezpečnosti. Oba obvinění si pravděpodobně neuvědomili důležitost a
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citlivost ochrany vojenských objektů v této oblasti, protože žijí ve střední Evropě, kde
je přístup k této problematice poněkud benevolentnějsí," stálo mimo jiné v dopise.

prosinec 2012
5. 12. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s běloruskými aktivisty za lidská práva
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se dnes
setkal se zástupci běloruské lidskoprávní organizace VIASNA, Valiantsinem
Štefanovičem, vice-prezidentem Viasny, Zhannou Litvinou, spoluzakladatelkou a
předsedkyní Běloruské novinářské asociace, Carolinou Giraudovou a Alexandrou
Koulaevou z Mezinárodní federace pro lidská práva. Po setkání Š. Füle řekl: ''This
was an important meeting that we had today talking about the situation in Belarus
and relations we have with Belarus. This meeting took place a couple of days after I
had the privilege to meet some of you in Stockholm in the framework of the 4th
Eastern Partnership Civil Society Forum where we talked about civil society
organisations, defenders of human rights and independent media being very
important partners of the EU. We talked about what I said clearly last week in
Stockholm: in Europe there is no space for political prisoners. I repeated today after
being informed about the eviction of Viasna from its original premises that there
should be no harassment of human rights defenders, so there is a clear message to the
Belarusian authorities: don't harass human rights defenders, don't harass those who
promote the freedom of speech in Belarus, don't harass those who work for us in the
framework of the Dialogue on Modernisation on building a modern and European
Belarus.“
5. 12. 2012

Eurokomisař Š. Füle se setkal s vůdcem opozice v gruzínském parlamentu
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se dnes
setkal s Davidem Bakradzem, s vůdcem opozice v nově zvoleném gruzínském
parlamentu. Probírali spolu politický vývoj v zemi a důležitost vytvoření silné státní
správy, která by konsolidovala gruzínskou demokracii. V této souvislosti hovořili o
roli opozice v parlamentu. "A strong and constructive opposition has an important
responsibility of holding the government to account while refraining from
obstructive, polarising politics'', řekl komisař Füle. "On the other hand, the
government has to ensure conditions for the rule of law to be applied fairly and with
full regard for due process. This is essential in order to allow constructive, pluralistic,
parliamentary politics to flourish," dodal.
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6. 12. 2012

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil Asociační rady s Alžírskem
V Bruselu se konalo sedmé zasedání Asociační rady EU-Alžír. Evropskou komisi na
něm zastupoval pan Štefan Füle, eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou
politiku.
Na setkání komisař Füle prohlásil: "I am delighted to have the opportunity to engage
in dialogue on various topics of mutual interest. Our bilateral relations have steadily
increased in intensity in recent years. I attach particular importance to helping step
up the reform process in Algeria, particularly as regards the extension of fundamental
freedoms. The two cooperation programmes which the Commission adopted today
demonstrate the EU’s commitment to remaining a reliable partner and also its
willingness to share with Algeria its instruments and experience of transition towards
a strong democracy, an inclusive and sustainable economy and a State which meets
the aspirations of its people. "
Na jednání přijala EK dva programy finanční pomoci pro Alžírsko. První má rozpočet
15 milionů EUR a má za úkol promoci diverzifikaci alžírské ekonomiky, konkrétně
rozvoji rybářství a zemědělského sektroru. Druhý s rozpočtem 30 milionů EUR bude
podporovat implementaci Asociační dohody a zlepšovat efektivitu státní správy.
7. 12. 2012

Eurokomisař Š. Füle se zúčastnil Evropsko‐středomořské sítě pro lidská
práva
Eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle se zúčastnil
Evropsko-středomořské sítě pro lidská práva (EMHRN). "Our commitment to
improve the human rights situation and to support the civil society remains strong
and proves to be even more important in the light of the current developments in the
Southern Neighbourhood," řekl eurokomisař zúčastněným zástupcům. Ti se setkali
v Bruselu, aby si vyměnili názory na stav lidských práv dva roky po začátku
Arabského jara. Také se hovořilo s revidované evropské sousedské politice a nové
strategii v oblasti lidských práv v regionu.
"We are not entirely happy with the progress in improving human rights and
fundamental freedoms in the region, it is not as strong as we have expected," The
transition and transformation in the countries of the region is still accompanied by a
lot of uncertainty and volatility. That is why we are urging our partners not to lose
focus on these issues," řekl eurokomisař. "The key for further progress in ensuring
respect for fundamental rights and freedoms are the new Constitutions which should
be prepared and discussed in an inclusive manner with all the stakeholders and
ensure respect for the principle of non-discrimination on the basis of sex, religion and
minorities as well as respecting freedom of expression," zdůraznil. Také ocenil
kontakty s organizacemi občanské společnosti: "The interactions like the one we are
having now are important for us since they help us to concentrate on the real
challenges in the partner countries and also on how to better engage with civil
society."
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11. 12. 2012

Zpráva europoslance J. Zahradila podpoří malé a střední podniky
Evropský parlament přijal drtivou většinou zprávu Jana Zahradila, která má usnadnit
malým a středním podnikům přístup na mimoevropské trhy.
Jsou to právě malé a střední podniky, které vytvářejí přes dvě třetiny všech
pracovních míst v soukromém sektoru zemí Evropské unie. Pouze čtvrtina z nich však
působí za hranicemi svého státu a jen 13 % na mimoevropských trzích.
„Podpora těchto podniků, která spočívá ve snazším přístupu k informacím o
zahraničních trzích a nižší byrokratické zátěži při žádání o kapitál, bude mít
nepochybně pozitivní dopad na ekonomický růst a tvorbu nových pracovních míst,“
říká autor zprávy Jan Zahradil.
A statistická šetření jeho slova potvrzují. V posledních dvou letech byla třetina
žadatelů o investiční úvěr z řad malých a středních podniků odmítnuta a téměř
polovina podniků uvádí, že nedostatek informací vnímá jako významnou překážku
pro svůj rozvoj.
Jan Zahradil zdůrazňuje, že návrh neusiluje o vznik žádného nového úřadu či kapitoly
v rozpočtu EU. „Jde o to, aby národní a evropské strategie působily dohromady. Toto
opatření podpoří při nulových nákladech významnou část evropské ekonomiky a
napomůže vytváření nových pracovních míst,“ uzavírá Zahradil.
Úroveň podpory malých a středních podniků je v členských zemích na značně
rozdílné úrovni. Například v Německu systém zajištění exportních investičních úvěrů,
tzv. Hermes cover, nerozlišuje žadatele podle velikosti podniku a poskytuje expresní
investiční půjčky až do výše pěti milionů euro, jež jsou zpracovány do čtyř pracovních
dnů. Tento standard by měl být podle Jana Zahradila dostupný podnikům napříč
Evropskou unií.
11. 12. 2012

Europoslanec E. Kožušník: Střední Amerika se přidruží k EU
Evropská unie otevřela dveře volnému obchodu se zeměmi Střední Ameriky. Poprvé
od vstupu Lisabonské smlouvy posvětil Evropský parlament tzv. "biregionální"
dohodu.
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a
Střední Amerikou na straně druhé, kterou schválil Evropský parlament, má za cíl
postupně vytvořit zónu volného obchodu a otevřít trhy pro služby, hlavní zemědělské
produkty, výrobky zpracovatelského průmyslu, produkty rybolovu a veřejné zakázky.
Koordinátor frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu
pro vztahy se zeměmi Latinské Ameriky Edvard Kožušník označil Dohodu za
příležitost pro vznik evropských norem, vytvoření otevřeného trhu s veřejnými
zakázkami, posílení ochrany duševního vlastnictví, stejně jako rozvoj průmyslové
spolupráce či elektronického obchodu.
Vedle toho český europoslanec zdůraznil také citlivost problematiky lidských práv ve
vzájemných vztazích mezi EU a zeměmi Střední Ameriky. „Naše budoucí spolupráce
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představuje více než běžný volný obchod. Důležitou otázkou pro další rozvoj
vzájemných vztahů bude zejména stabilita celého regionu, právní stát a právní jistota,
tak potřebná nejen pro všechny evropské podniky působící v regionu Střední
Ameriky. V neposlední řadě nemohu opomenout otázku demokracie a ochrany
lidských práv. Všichni naši partneři, s nimiž nás pojí takto úzké vztahy, musí v této
oblasti garantovat standard obvyklý na východním břehu Atlantiku. I proto jsem
velkým podporovatelem začlenění doložky o lidských právech do uzavírané Dohody,“
dodal Kožušník, který se dlouhodobě věnuje problematice ochrany lidských práv v
tomto regionu.
Kožušník se dlouhodobě snaží zprostředkovávat spolupráci mezi zeměmi Latinské
Ameriky a Českou republikou. Naposledy v říjnu tohoto roku se mu podařilo přivézt
do České republiky prezidentku Nadace EU a Latinská Amerika EU-LAC, a někdejší
eurokomisařku Benitu Ferrero-Waldner, která v Praze prezentovala možnou
spolupráci obou regionů jak v diplomatické oblasti, tak i podnikatelské příležitosti.
„Region nejen Střední Ameriky, ale celá Latinská Amerika, jsou rychle se rozvíjející
trhy, které téměř nebyly zasaženy ekonomickou krizí a dosahují trvalého vysokého
růstu a jejich velikost představuje více než 600 mil. obyvatel,“ neopomenul k
významu vzájemné spolupráce obou regionů zdůraznit Kožušník.
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Zahraniční politika na ostatních úrovních
říjen 2012
1. 10. 2012

Velvyslankyně Peru navštívila Zlínský kraj
Představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem dnes přivítali
na půdě krajského úřadu velvyslankyni Peru v České republice. J. E. Marita
Landaveri Porturas navštívila Zlínský kraj vůbec poprvé a v doprovodu své maminky
paní Leah De Landaveri si již v neděli odpoledne prohlédla obuvnické muzeum. V
pondělí pak velvyslankyně navštívila Zlínskou radnici a po následném setkání s
představiteli Zlínského kraje, kterého se mimo hejtmana zúčastnili náměstek Jaroslav
Drozd a krajské radní Hana Příleská a Milena Kovaříková, si prohlédla 21. budovu a
zamířila na tiskovou konferenci a zahájení výstavy „Naši geografové v Peru“, jejímž
organizátorem je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na výstavě jsou
prezentovány fotografie pánů Hanzelky, Zikmunda, Ingriše a dnešních cestovatelů.
1. 10. 2012

Bylo zahájeno cvičení Multi Layer 2012
Ve dnech 1. až 26. října 2012 se pod označením Multi Layer 2012 koná cvičení orgánů
krizového řízení Evropské unie. Cílem cvičení je prověřit činnost orgánů krizového
řízení EU při plánování vojenské operace a civilní mise společné bezpečnostní a
obranné politiky Evropské unie.
Modelová operace, která proběhne ve cvičném geopolitickém prostředí v oblasti
severovýchodní Afriky, bude zaměřena na řešení krizové situace ve fiktivním státu
Nusia a v několika jeho sousedních zemích vzdálených šest tisíc kilometrů od Evropy.
Plánovaná vojenská operace a civilní mise bude zahrnovat prvky, jako jsou
odzbrojení, demobilizace a začlenění do společnosti, humanitární činnost a akce proti
pirátství.
Jedná se o pravidelné cvičení, při kterém nedojde k žádnému skutečnému nasazení
vojsk. V rámci České republiky cvičení proběhne na pracovištích orgánů krizového
řízení pod vedením prvního náměstka ministra obrany Vlastimila Picka.
Cvičení představuje konkrétní formu plnění závazku státu vůči Evropské unii v oblasti
vytváření a udržování mezinárodní bezpečnosti.
2. 10. 2012

Zástupci Královéhradeckého kraje se zúčastnili AER Crisis Summit
Zástupci Královéhradeckého kraje se účastnili konference v italské Pescaře týkající se
zhodnocení ekonomické krize a jejích dopadů na regiony Evropy. Cílem konference
bylo zhodnocení ekonomické krize a její dopady na regiony Evropy.
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Summit v Pescaře umožnil účastníkům důkladnou výměnu názorů ve čtyřech
klíčových oblastech: vzdělávání a odborná příprava, eko-inovace, malé a střední
podniky, demografické změny a kultura. Zástupci Královéhradeckého kraje se
účastnili panelu 1 – Vzdělávání a odborná příprava.
Otázka ohledně zaměstnanosti mládeže je v této době stále relevantní.
Nezaměstnanost mladých lidí je velkou krizí. Díky příspěvkům a diskuzi je třeba
poučit se z nejúspěšnějších regionů. Velká část přednášejících upozorňovala na
důležitost prolínání teorie s praxí (např. stáže ve firmách během studií), ale důležitá
otázka je, z čeho budou stáže hrazeny? Většina regionů si nemůže dovolit hradit
stážistům placené stáže.
V regionu Abruzzo od roku 2009 zavedli duální vzdělávání (studium + stáže ve
firmách) – zaměřeno převážně na průmysl, který je v regionu (např. automobilový
průmysl). Ve dnech 18.-19.10.2012 se bude v Bruselu konat Fórum na dovednosti,
vzdělávání a zaměstnanost. Fóra se mohou účastnit i regionální politici.
Toto setkání započalo proces, který bude pokračovat až do roku 2013
prostřednictvím dvou dalších summitů, zaměřených na výměnu regionálních
úspěšných zkušeností, provádění a výsledky učiněných rozhodnutí. Další setkání jsou
plánovány v únoru 2013 ve Varšavě (PL) a v květnu 2013 v Paříži (F).
2. 10. 2012

Karlovarský hejtman přijal nového generálního konzula RF
Nového generálního konzula Ruské federace v Karlových Varech Konstatina
Konstantinoviče Provalova přijal hejtman Josef Novotný.
"S vaším předchůdcem jsme měli velmi dobré vztahy, na které bychom velmi rádi
navázali, váš konzul Alexander Budajev je velmi vstřícný člověk, s nímž se potkávám
na různých akcích, naposledy na hokejovém utkání," uvedl hejtman Josef Novotný.
Generální konzul by rád posílil dobré vztahy s Karlovarským krajem zejména v oblasti
kultury a školství. "Například Cheb má partnerskou smlouvu s městem Nižnij Tagil
na Urale. Studenti z tamní integrované školy si vyměňují zkušenosti se svými ruskými
kolegy. Nikdo jim nepomáhá, je to jejich vlastní iniciativa. Byl bych rád, kdyby
takových škol bylo víc," nastínil směr další možné spolupráce nový generální konzul.
Hejtmana Josefa Novotného rovněž seznámil s peripetiemi, které provázely
vyřizování jeho pověřovacích listin. "Jsem tady už dva měsíce. Nejdříve zaúřadovala
naše byrokracie, a pak i ta vaše," postěžoval si s úsměvem Konstantin Konstantinovič
Provalov. Karlovy Vary už přitom jednou navštívil. Byl tady i v průběhu
Mezinárodního filmového festivalu a využil služeb karlovarského letiště. "Vaše letiště
je sice malé, ale velmi půvabné. Doufám, že se vám podaří otevřít další turistické
linky," řekl generální konzul.
Hejtman Josef Novotný si postěžoval na vízovou politiku současné vlády. "Vím, že
mnozí ruští turisté kvůli složitému získávání víz do České republiky, zamíří raději do
Německa, odkud k nám pak jedou na výlet. To je pro náš kraj špatně. O této
problematice jsem hovořil s prezidentem, psal jsem i ministru zahraničí. Odpověděl
mi, že je všechno v pořádku," vysvětlil hejtman Novotný s tím, že se i nadále bude
snažit o zjednodušení vízové politiky směrem k ruským občanům.
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2. 10. 2012

Hejtmanka Ústeckého kraje na jednání komise NAT v Bruselu
V Bruselu jednali v pondělí 1. října členové komise NAT, která se ve Výboru regionů
Evropské unie zabývá přírodními zdroji. Její členkou je rovněž hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, která byla také u volby nového předsedy zmíněné komise.
Na konci funkčního období promluvil předseda komise NAT Dimitrios
Kalogeropoulos, jenž zhodnotil práci komise pro přírodní zdroje a její význam pro
práci celého Výboru regionů, poradního orgánu EU. Novým předsedou komise byl
poté zvolen Francouz René Souchon, jenž řídil další zasedání komise (v budově
Výboru regionů v bruselské ulici Belliard). Její členové se zabývali organizací budoucí
činnosti, vnějšími aktivitami NAT v roce 2013 a také stanovisky komise pro přírodní
zdroje ke dvěma tématům – Evropskému programu pro spotřebitele a Evropskému
inovačnímu partnerství s názvem Produktivita a udržitelnost zemědělství. Příští
jednání komise NAT za účasti hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a dalších
představitelů regionů Evropy se plánuje na 5. prosince 2013.
4. 10. 2012

Univerzita Karlova udělila čestný doktorát profesoru Braunwaldovi
Mimořádná osobnost světové medicíny a nejvýznamnější žijící kardiolog prof. Eugen
Braunwald převzal ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris
causa Univerzity Karlovy.
Prof. Eugen Braunwald, M.D., profesor vnitřního lékařství Brighamand Women’s
Hospital Harvard Medical School z Bostonu je vzhledem ke své mimořádné
publikační aktivitě a k výsledkům jím založené „TIMI Study Group“ uznáván jako
celosvětově nejvýznamnější žijící kardiolog. Zcela unikátní postavení mezi světovými
kardiology si získal svou vynikající učebnicí „Brauwald’s Heart Disease: A Textbook of
Cardiovascular Medicine“, která nedávno vyšla již ve svém 9. vydání. Tato obsáhlá
monografie se stala celosvětově nejrozšířenější učebnicí kardiologie.
Prof. Braunwald má též zásluhu na tom, že již od 70. let 20. století se kardiologové
zaměřili na zmenšování rozsahu infarktu myokardu a tím přispěl k záchraně milionů
životů pacientů se srdečním infarktem na celém světě. Prof. Braunwald, rodák z
nedaleké Vídně, dlouhodobě spolupracuje s kardiology z Univerzity Karlovy.
6. 10. 2012

Rakouská delegace zavítala do Jihomoravského kraje
V sobotu 6. října 2012 zavítala na jih Moravy delegace z centra Dolního Rakouska
města Sankt Pölten. Rakouskou delegaci vedenou poslancem rakouského parlamentu
Antonem Heinzlem přivítal v Brně hejtman Michal Hašek spolu s primátorem
Romanem Onderkou.
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Tématem setkání bylo nejen prohloubení vztahů Brna s partnerským městem Sankt
Pölten, ale také posílení spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Dolním
Rakouskem. Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, úroveň spolupráce mezi oběma
regiony je vysoce nadstandardní. „Vzniklo celkem 11 pracovních skupin, které
pokrývají oblasti, v nichž se protnuly společné zájmy regionů z obou břehů řeky Dyje,
a vzájemná spolupráce zde došla nejdále,“ konstatoval Michal Hašek. Spolupráce
obou regionů přinesla řadu konkrétních a fungujících projektů – například v oblasti
cestovního ruchu, kultury, dopravy, podnikatelských záměrů ale také zdravotnictví,
vodního hospodářství nebo zajištění bezpečnosti obyvatel z obou stran hranice.
6. 10. 2012

Generál P. Pavel v Srbsku a Makedonii
Ve dnech 3. až 5. října uskutečnil náčelník generálního štábu generálporučík Petr
Pavel další oficiální návštěvu v zahraničí. Po Slovensku, které bylo tradičně první
zemí k zahájení dvoustranných vztahů nového šéfa armády, přišlo nyní na řadu
Srbsko a hned po něm i Makedonie.
Během dvou dnů strávených v Srbsku se uskutečnila celá řada jednání, počínaje
setkáním se srbským protějškem – náčelníkem generálního štábu Ozbrojených sil
Srbska generálporučíkem Ljubišou Dikovičem, přes velvyslankyni ČR v Srbsku Hanu
Hubáčkovou až po ministra obrany Srbska Aleksandra Vučiće.
Všechna tato jednání měla hlavního společného jmenovatele – možnosti udržení,
případně rozšíření bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi v období po ukončení
čtyřletého působení České republiky v roli kontaktní ambasády NATO v Srbsku.
Dosavadní spolupráce se Srbskem se týká především oblastí ochrany proti zbraním
hromadného ničení (OPZHN), logistické podpory a vojenského vzdělávání. Srbská
strana hodnotí velmi pozitivně kvalitu i objem spolupráce s Českou republikou,
zejména její přinos k rozvoji systému vzdělávání vojenských profesionálů. Obě strany
se shodly, že spolupráce je oboustranně prospěšná a společnou účastí na
připravovaných projektech, ať už se jedná o cvičení, expertní návštěvy či výměnu
učitelů a studentů univerzit obrany obou zemí, je možné dosavadní dobrou spolupráci
ještě prohloubit. Představitelé srbské armády byli informování o stavu přípravy
bojového uskupení vyčleňovaného pro potřeby Evropské unie pro rok 2016 (EUBG),
kterou společně staví země Visegrádské čtyřky, a o možnostech případné účasti
dalších zemí. V rámci návštěvy Srbska zavítal generál Pavel také do Pančeva, kde se
seznámil se strukturou, výzbrojí a spektrem plněných úkolů speciální brigády, která
je zde dislokována.
6. 10. 2012

Bangladéšská delegace navštívila libereckou univerzitu
Mise složená z akademických pracovníků i zástupců bangladéšského státu zavítala na
Technickou univerzitu Liberec. Prorektorka Jana Drašarová podepsala se zástupci
BGMEA University of Fashion Technology z Dháky memorandum o spolupráci.
Informoval o tom zpravodajský server univerzity.
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Za bangladéškou stranu přijelo do Liberce 17 zástupců, mezi nimi i tajemník ministra
obchodu Ghulam Hussain. „Liberec byla jednou z jeho zastávek po univerzitách,
technických a výzkumných ústavech. Mají přispět k posílení vývoje v oblastech
vzdělávání a módy oděvu, školení, testování, výzkumu i designu oděvu. Cílem setkání
je rovněž podpora technické a obchodní výměny mezi Bangladéší a evropskými
zeměmi,“ informoval za libereckou univerzitu Radek Pirkl.
Podpisem listiny obě strany přislíbily výměnu akademických pracovníků, studentů i
výzkumníků.
8. 10. 2012

Francouzská delegace v Českobratrské církvi evangelické
Na návštěvu ČCE přicestovala čtyřčlenná delegace z Francie, vedená prezidentem
národní rady Reformované církve ve Francii farářem Laurentem Schlumbergerem.
Dalšími členy delegace byli členka národní rady reformované církve z řad laiků Lucile
Mesnil, a referent pro ekumenické záležitosti této církve Didier Crouzet. Čtvrtým
členem byl farář Evangelické luterské církve ve Francii a člen národní rady této církve
Fréderic Chavel, jehož připojení k delegaci podtrhuje skutečnost, že francouzská
reformovaná a luterská církev jsou na cestě ke spojení, které by mělo být formálně
potvrzeno v příštím roce na společném synodu obou církví.
„V rozhovoru se členy synodní rady a zástupci Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) v
pátek dopoledne reflektovali naši hosté změny, kterými procházejí křesťanské církve
ve Francii na pozadí imigrace z Afriky a Asie či vlivem evangelikálních hnutí. Dále
popisovali proces sjednocení obou protestantských církví v jednu církev, který více
než za institucionální považují za proces teologický, v souladu s leuenberskou
konkordií,“ přibližuje témata setkání Daniela Hamrová z ekumenického oddělení
ÚCK a pokračuje:
„Úkolem dnešní církve je dávat impulsy společnosti, čemu někdy brání naše
uzavřenost. Velkou otázkou je, co vůbec znamená a jak podporovat život ve
společenství. Výměna zkušeností proběhla také v otázce postoje obou církví k
homosexuálním partnerstvím. Závěrem nás naši hosté seznámili se způsobem
financování jejich církve – v části Francie je plná odluka církve od státu, který
tamním církvím neposkytuje vůbec žádnou finanční podporu, kromě příspěvků na
údržbu historických budov. V jiné části jsou církve se státem propojené. Problém je,
že také diakonie ve Francii existuje naprosto nezávisle na církvi, což není v souladu s
teologickým vnímáním této otázky. Zástupci obou církví vyjádřili uspokojení s našimi
dosavadními kontakty, například v oblasti biblické animace, a zdůraznili připravenost
k další spolupráci ať už na půdě mezinárodních ekumenických organizací nebo v
našich bilaterálních vztazích.“
Francouzská delegace zůstala v Praze do neděle. Na programu bylo páteční setkání s
velvyslancem Francie Pierrem Lévy, v sobotu delegace navštívila středisko Diakonie
ČCE v Terezíně a setkala se s některými francouzsky mluvícími členy Českobratrské
církve evangelické (ČCE). V neděli prezident Schlumberger kázal ve sboru ČCE v
Praze - Střešovicích.
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9. 10. 2012

Ukrajinský biskup navštívil kraj Vysočina
Mukačevský řeckokatolický eparcha Milan Šášik přijal pozvání hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka a v závěru minulého týdne přijel do Jihlavy. V programu
návštěvy nechyběla mše, kterou sloužil ve farním kostele sv. Jakuba. Při setkání s
radními Kraje Vysočina ocenil aktivity Vysočiny na Zakarpatí. Společnými silami
obou regionů se daří rozvíjet veřejnou infrastrukturu, zlepšovat podmínky pro
vzdělávání dětí, či poskytování zdravotní péče. Za zmínku stojí i tvůrčí spolupráce
sociálních zařízení obou regionů.
Za přítomnosti zástupců Statuárního města Jihlavy si host prohlédnul historickou
budovu radnice, kostel svatého Ignáce a celé město z věže kostela Sv. Jakuba.
Odpolední program byl směřován do Nové Říše, kde biskup navštívil klášter
premonstrátů a v jeho těsném sousedství pohovořil s obyvateli novoříšského domu s
pečovatelskou službou.
Milan Šášik se narodil v Lehotě u Nitry. Po studiu působil v několika farnostech na
Slovensku jako kaplan a farář. Na Ukrajině žije od roku 1992. Biskupskou konsekraci
přijal v roce 2003 a v roce 2010 ho papež Benedikt XVI. jmenoval mukačevským
eparchou.
10. 10. 2012

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Bruselu
V uplynulých dnech tohoto týdne se v Bruselu konaly další dvě významné akce.
Kromě plenárního zasedání Výboru regionů se odehrály také Open Days 2012. Za
Ústecký kraj se jednání zúčastnil v zastoupení hejtmanky Jany Vaňhové primátor
Statutárního města Chomutov Jan Mareš.
97. plenární zasedání Výboru regionů se konalo od 8. do 10. října. Hlavní proslovy
tentokrát pronesli předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, předseda
Evropské rady Herman Van Rompuy, ministryně vnitra kyperské vlády Eleni Mavou
a předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Projednávala se témata Oživení
hospodářství, politiky soudržnosti a strategie Evropa 2020 a úloha regionů a měst.
Druhý den se tradičně před pokračováním zasedání odehrála schůze české národní
delegace při Výboru regionů. Členové se během ní sešli s místopředsedou Evropského
parlamentu Oldřichem Vlasákem a probírali aktuální témata týkající se kohezní
politiky, víceletého finančního rámce a společného strategického rámce 2014–2020.
Na další části zasedání se pak projednávala sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k novému
víceletému finančnímu rámci po roce 2013. Dále se diskutoval návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady Program pro konkurenceschopnost podniků s
důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) a návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady na Balíček o zadávání veřejných zakázek.
Poslední den byl věnován projednávání pracovního dokumentu útvarů Komise
Společný strategický rámec 2014–2020 a sdělení Komise Evropskému parlamentu,
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Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
Energetickém plánu do roku 2050.
Současně s 97. plenárním zasedáním se v Bruselu od 8. do 11. října konal již 10.
ročník akce Open Days 2012. Evropský týden regionů a měst je každoroční čtyřdenní
událostí, během níž města a regiony předvádějí své schopnosti růstu a vytváření
pracovních míst, provádění politiky soudržnosti Evropské unie a prokazují význam
evropského řízení na místní a regionální úrovni. Událost se stala evropskou
platformou pro odborníky v oblasti regionálního a místního rozvoje.
V průběhu akce si účastníci vyměňují osvědčené postupy v oblasti hospodářského
rozvoje a sociálního začlenění, přeshraniční spolupráce, veřejného a soukromého
sektoru, regionálních inovací a mnoho dalších témat. Každý rok přijede více jak šest
tisíc lidí (z místních, regionálních, národních a evropských subjektů s rozhodovacími
pravomocemi) na více než sto seminářů, diskusí a výstav. Kromě toho se mimo
bruselských akcí koná také více jak 250 místních akcí běžících od září do listopadu po
celé Evropě.
Během pracovní cesty v Bruselu stihnul primátor Jan Mareš spolu s ředitelem
chomutovské základní školy Miloslavem Honsem a se zástupkyní Ústeckého kraje v
Bruselu Markétou Pokornou navštívit Střední odbornou školu Victora Horty a
seznámit se s jejím chodem. Zařízení je určené pro žáky ve věku od 12 do 19 let, kteří
se během svého sedmiletého studia postupně specializují, a to v oborech
administrativy, péče o děti, průmyslového dřevozpracování, správy topení a
klimatizace či logistice. Výuka dětí je založená na praktickém poznávání. Se školou
Victora Horty zamýšlejí některé školy z Ústeckého kraje navázat spolupráci v rámci
různých projektů EU (např. Leonardo, Comenius).
10. 10. 2012

Slovenská delegace navštívila Univerzitu obrany
Na dvoudenní návštěvu Univerzity obrany zavítali ve dnech 8. a 9. října účastníci
Kurzu národní bezpečnosti Akademie Ozbrojených sil Slovenské republiky.
Cílem jejich návštěvy bylo absolvovat odborné přednášky s diskuzí na témata
Obranná strategie České republiky 2012 a cíle, rozvoj a systém přípravy personálu
resortu obrany. Současně se slovenští kolegové seznámili blíže s Univerzitou obrany a
jejím místem v rámci vzdělávání profesionálních vojáků - příslušníků ozbrojených sil.
V odpoledních hodinách se hosté ze Slovenska setkali s ředitelem Centra
bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO Vladimírem Karaffou, s nímž
hovořili o systému přípravy personálu resortu obrany a perspektivách jeho rozvoje.
Na toto téma vedli širokou diskusi a porovnávali přístupy a zkušenosti české i
slovenské strany.
12. 10. 2012

Velvyslanec Itálie udělil českým vojákům italský pamětní kříž
Velvyslanec Italské republiky v Praze J. E. Pasquale D´Avino včera ve večerních
hodinách udělil pamětní kříže sedmi českým vojákům, kteří se v druhé polovině roku
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2006 účastnili vojenské operace Evropské unie EUFOR v Bosně a Hercegovině –
Althea. Právě v tomto období veleli silám EUFOR Italové. Ministerstvo obrany Itálie
tak ocenilo podíl příslušníků AČR v mírové mnohonárodní operaci k udržení míru na
území Bosny a Hercegoviny.
12. 10. 2012

Horní Rakousko nemůže podat žalobu proti Temelínu
Rakouský nejvyšší soud potvrdil, že spolková země Horní Rakousy sousedící s jižními
Čechami nemůže žalovat českou elektrárenskou společnost ČEZ.
Podle regionálního deníku Oberösterreichische Nachrichten nejvyšší soud potvrdil
předchozí zamítnutí žaloby nižšími soudními instancemi. Hornorakouská vláda v
Linci chtěla žalovat ČEZ za to, že údajně ignoroval námitky spolkové země proti
jaderné elektrárně Temelín (JETE).
Oberösterreichische Nachrichten ve svém čtvrtečním vydání píše, že rakouský
nejvyšší soud svým rozhodnutím utnul snahy Horních Rakous o právní zpochybnění
provozu české jaderné elektrárny. Nicméně hornorakouský zemský hejtman Josef
Pühringer hodlá i tak »vyzkoušet a vyčerpat další možnosti« boje proti JETE. Uvedl
to včera v tiskovém prohlášení, o němž informovala agentura APA.
Uvažuje o stížnosti k Evropskému soudnímu dvoru nebo Evropskému soudu pro
lidská práva. K (údajné) ochraně hornorakouské populace podle Pühringera tamní
vláda využije všech možností.
Žalobu týkající se ignorování bezpečnostních obav Horní Rakousy podaly už v roce
2001. Žaloba byla zdůvodněna tím, že 60 kilometrů od JETE se nacházejí pozemky
zemědělské školy země Horní Rakousy, které jsou prý ohroženy imisemi z elektrárny.
Už v roce 2002 tuto absurdní žalobu zamítl zemský soud v Linci, který dospěl k
závěru, že k posuzování takové záležitosti není kompetentní. Nejvyšší soud pak ale
rozhodl, že rakouské soudy ve věci příslušné jsou. Od té doby však nepadl ani v
jednom sporu rozsudek.
Kolaudace JETE v listopadu 2006 znovu vystupňovala kritiku ze strany Horních
Rakous. Obnovenou žalobu tamní zemský soud letos 4. ledna v první instanci opět
zamítl. Hornorakouská vláda se odvolala k nejvyššímu soudu a ten tentokrát verdikt
soudu nižší instance potvrdil. Hornorakouský zemský soud zdůvodnil lednové
zamítnutí žaloby výrokem Evropského soudního dvora z roku 2009, že bezpečnost
JETE byla několikrát zkoumána už při vstupu ČR do EU v roce 2004. Také evropský
soud dospěl k závěru, že žaloby regionu Horní Rakousy na ČEZ kvůli údajně
škodlivým vlivům Temelína v zásadě nejsou možné, neboť neuznání kolaudace by
bylo diskriminující.
Také rakouský soud trvá na tom, že žaloba kvůli údajnému zanedbání povinností ze
strany ČEZ by byla možná jen v případě, že by bylo vážně a bezprostředně ohroženo
zdraví obyvatel. JETE však splňuje bezpečnostní standardy EU.
16. 10. 2012
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Olomoucký hejtman se setkal s americkým velvyslancem
V sídle Olomouckého kraje dnes hejtman Martin Tesařík přijal velvyslance Spojených
států amerických v Praze Normana L. Eisena. Společně hovořili o spolupráci kraje s
partnerským regionem GRADD v americkém Kentucky, povolební atmosféře a
možnosti rozvíjení vztahů v oblasti politické etiky.
„S velvyslancem Eisenem jsme našli společnou řeč především v etických otázkách.
Rádi bychom v kraji zrealizovali besedu o politické etice a dali zvláště mladým lidem
šanci více se zapojit do společenského a politického života,“ uvedl Martin Tesařík,
hejtman Olomouckého kraje.
Norman L. Eisen je velvyslancem USA v České republice od 28. ledna 2011. V
minulosti působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta pro etiku a vládní
reformu. Pracoval také jako zástupce generálního rady pro převzetí prezidentského a
viceprezidentského úřadu Obamou a Bidenem. Než nastoupil do státní
administrativy, byl partnerem ve washingtonské právní kanceláři Zuckerman
Spaeder.
Velvyslanec Eisen je spoluzakladatelem organizace Občané pro zodpovědnost a etiku
ve Washingtonu, jejíž hlavní činností je kontrola vlády. V roce 1991 získal doktorát na
právech na Harvardské univerzitě. Do Olomouce přijel zahájit Dny židovské kultury,
jejichž program v Olomouci potrvá do 25. října.
16. 10. 2012

Partnerství Českobratrské církve evangelické se Saskou evangelickou
zemskou církví pokračuje
O víkendu 12. až 14. října se v německém Herrnhutu (Ochranově) setkali pracovníci
církevních kanceláří z Drážďan a Prahy. Tato setkání mají dlouhou tradici – vždy
jeden rok přijíždějí zástupci Saské evangelické zemské církve k nám, další rok jsou
zástupci Českobratrské církve evangelické zváni do Německa.
„Letos jsme strávili slunný, podzimně vybarvený víkend v Herrnhutu, kolébce
obnovené Jednoty bratrské. Program byl zaměřen na historii, současnost a význam
Jednoty bratrské. A byl skutečně bohatý: prezentace důležitých mezníků v životě
reformačních a tolerančních církví v českých zemích od husitství až po odchod
exulantů po bitvě na Bílé hoře, kterou připravila česká skupina, a přednáška o
příchodu moravských bratří na panství hraběte Zinzendorfa, přiblížení jeho osobnosti
i událostí té doby. Tu připravili němečtí kolegové,“ přibližuje program setkání Daniela
Ženatá z ústřední církevní kanceláře ČCE.
Bylo také dost času na mimoprogramové rozhovory, při nichž došlo na vzájemnou
výměnu zkušeností o fungování obou církevních kanceláří a řešení různých situací a
problémů. I přesto, že jsou poměry obou kanceláří nesrovnatelné velikostí a
rozsahem práce, hodnotili účastníci z obou stran rozhovory jako velice inspirativní.
Problémy jsou podobné a je třeba šetřit jak na německé tak na české straně.
„Zažili jsme hody lásky ve sboru Jednoty bratrské. Mnozí jsme o nich slyšeli už dřív,
ale nikdo je ještě nezažil. Navštívili jsme manufakturu, kde se ručně vyrábí známé
adventní herrnhutské hvězdy, viděli jsme postní plátno v Žitavě. V neděli jsme byli
hosty luterského sboru v Großhennersdorfu a podíleli se na společných bohoslužbách
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s večeří Páně. Prohlédli jsme si, jak se daří obnova Zinzendorfova zámku v
Berthelsdorfu a dozvěděli se podrobnosti o losování Hesel Jednoty bratrské, která i v
naší církvi hojně používáme. Přičteme-li společné pobožnosti, stolování, zpívání a
prohlídku městečka Herrnhut včetně bratrského hřbitova a vyhlídky s malou
rozhlednou nad městem, nebylo věru mnoho volného času. Rozjížděli jsme se po
intenzívním víkendu se slovy – tak příští rok zase u nás!“ doplňuje D. Ženatá.
16. 10. 2012

Univerzita Karlova v Praze a Velvyslanectví Indické republiky uspořádaly
výstavu obrazů Rabíndranátha Thákura
Ve výstavních prostorách historické budovy Karolina se česká veřejnost může
seznámit s výtvarnou tvorbou bengálského básníka a nositele Nobelovy ceny za
literaturu Rabíndranátha Thákura.
Thákur byl všestrannou uměleckou osobností, a přestože se nejvíce proslavil svými
literárními díly, dosáhl značných úspěchů i na poli hudby a výtvarného umění.
Ačkoliv se malbě začal věnovat až v pozdním věku, zanechal po sobě tisíce obrazů.
Zatímco většina tehdejších umělců usilovala o národní indické umění, které by
odráželo indické pojetí estetična a bylo tak v souladu se stále silnější touhou po
politické nezávislosti, Thákurův styl byl velmi individualistický a kosmopolitní.
Někdy bývá srovnáván s evropským expresionismem.
Prahu Thákur navštívil v letech 1921 a 1926. Poprvé na pozvání profesora indologie
Univerzity Karlovy Vincence Lesného, který byl také jeho prvním evropským
překladatelem z bengálského originálu, a podruhé na pozvání Karla Čapka, tehdy
předsedy československého PEN klubu. Během návštěv Prahy Thákur zanechal
hluboký dojem na řadu osobností kulturního života. Leoš Janáček na motivy jeho
básně zkomponoval skladbu pro mužský sbor Potulný šílenec, verš z této básně je
dokonce vyrytý na Janáčkově hrobě.
17. 10. 2012

Americký velvyslanec navštívil kraj Vysočina
Hejtman Jiří Běhounek, první náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní Marie
Kružíková se dnes setkali s americkým velvyslancem Normanem L. Eisenem a jeho
spolupracovníky z americké ambasády Benjaminem Rockwellem a Janou
Kernerovou. V sídle Kraje Vysočina více než hodinu probírali aktuální téma krajských
voleb, energetickou bezpečnost a stabilitu, dotkli se i otázek zdravotnictví a situace
českých zdravotních pojišťoven. Velvyslance Eisena kromě jiného zaujal
středoškolský obor Energetika, který se na Střední průmyslové škole v Třebíči vyučuje
od roku 2009.
„Americký velvyslanec byl velice dobře obeznámen se situací v Kraji Vysočina a
mohli jsme proto zcela konkrétně hovořit o záležitostech, které aktuálně i dlouhodobě
ovlivňují dění v našem regionu. Zajímala ho například povolební situace v Kraji
Vysočina, spolupráce politických stran v krajském zastupitelstvu i nálada lidí ve
společnosti. Podle očekávání jsme se dostali také k otázkám energetické bezpečnosti a
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rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany,“ zmínil některá z mnoha témat hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. V průběhu setkání hejtman Běhounek nabídl americké
straně možnou spolupráci při výuce v oboru Energetika na třebíčské střední škole
např. ve formě přednášek amerických odborníků z oblasti energetiky.
Na závěr setkání pozval hejtman Jiří Běhounek amerického velvyslance Normana L.
Eisena na únorové Mistrovství světa v biatlonu do Nového Města na Moravě a také na
další návštěvu Vysočiny.
17. 10. 2012

Setkání pravoslavných církví s Evropskou unií za účasti českých zástupců
pravoslavné církve
Dne 17. října 2012 se na půdě Evropské komise konal historicky první seminář mezi
pravoslavnými církvemi a Evropskou komisí (EK). Setkání se uskutečnilo z iniciativy
poradenské kanceláře Evropské komise a jejího předsedy Barrosa (poradní orgán se
jmenuje BEPA − Bureau of European policy advisers). Evropská komise započala
oficiální dialog s církvemi a náboženskými společnostmi na základě článku 17
nedávno přijaté Lisabonské smlouvy, který hovoří o otevřeném, transparentním a
pravidelném dialogu s církvemi a náboženskými společnostmi. Cílem započatého
dialogu je vzájemná výměna informací na aktuální témata, se kterými se Evropská
unie potýká, a také hledání řešení. Evropa v současnosti prochází rozsáhlou
transformací, jejíž důsledky bude pociťovat několik následujících generací. I proto je
dialog s nejtradičnějšími a nejdéle existujícími institucemi kontinentu − církvemi
velmi důležitý a pro budoucnost Evropy zcela zásadní.
Autokefální pravoslavné církve mají v Bruselu několik stálých pozorovatelů, kteří řeší
vzájemné bilaterální vztahy národních církví a EU (samostatnou kancelář mají
Ekumenický patriarchát, Ruská pravoslavná církev, Řecká pravoslavná církev,
Rumunská pravoslavná církev a Kyperská pravoslavná církev). V současné době se
dohodly na společném postupu v rámci EU a založily tzv. Evropskou pravoslavnou
platformu při EU (CROCEU), která zve i ostatní autokefální církve, včetně naší
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, k účasti na jednáních a
společném postupu. Za naši církev byl na toto jednání s EK oficiálně delegován Mgr.
Ondřej Chrást, tajemník pro vnější vztahy a ekumenu, přítomen byl též jako
pozorovatel Mgr. Vladislav Gerka, který je také často aktivní v rámci konference
evropských církví (CEC) v Bruselu.
Témata tohoto historicky prvního vzájemného dialogu byla určena názvem semináře
„Podpora solidarity v současné hospodářské krizi: příspěvek Pravoslavné církve k
evropské sociální politice“. Zasedání otevřel metropolita Emanuel z Francie, který
zastupuje Ekumenický patriarchát v Evropě. Mezi dalšími řečníky byl např. igumen
Philip (Simonov) z Moskevského patriarchátu, dále pak zástupce Řecka, Kypru,
Rumunska, Srbska a Polska. V rámci bloku „Mezigenerační solidarita“ promluvil i náš
zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Mgr. Ondřej Chrást. Ve
svém příspěvku zdůraznil zejména teologické kořeny mezigenerační solidarity v
Pravoslavné církvi a jako stěžejní aspekt k prohlubování mezigenerační solidarity
označil absolutní podporu rodiny, výchovy v rodinách.
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Velká část promluv se zabývala ekonomickou krizí a jejími dopady na společnost a
ekonomiku jednotlivých zemí. Velmi často z úst pravoslavných představitelů
zaznívalo, že krize je především hodnotová, morální, a ta ekonomická je pouze
důsledkem těchto „vyšších“ krizí. Druhé části semináře a diskuse se zúčastnila také
komisařka EK za Řecko Maria Damanaki, která tlumočila pozdravy prezidenta
Evropské komise J. M. Barossa a promluvila o současných nejdiskutovanějších
aspektech ekonomické krize a možnostech budoucího vývoje. Evropa se chystá na
zásadní politické i ekonomické kroky již v příštím roce, zatím však není jisté, jestli
tyto plánované rozsáhlé změny schválí všechny členské státy a zdali se Evropa
nerozdělí na tzv. „dvoukolejnou Evropu“.
Velmi diskutovaným tématem byl také záchranný balíček pro Řecko, na setkání bylo
přítomno několik zástupců Řecké pravoslavné církve, kteří velmi podrobně popisovali
důsledky současné řecké krize v rámci EU. Krize je dle jejich názoru mnohem hlubší a
zásadnější, než by se mohlo ze sdělovacích prostředků zdát.
Setkání pravoslavných církví působících v rámci EU s jejími institucemi mají i nadále
pokračovat. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku vede také jednání
ohledně možné prezentace připravovaného výročí 1150 příchodu svatých Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 i na půdě „hlavního města“ EU.
17. 10. 2012

Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty významným světovým
právníkům
Německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy a uznávaný
francouzský právník, univerzitní profesor a politik profesor Robert Badinter převzali
ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa Univerzity
Karlovy.
České právní myšlení se muselo po roce 1989 vypořádat s obtížnými úkoly.
Vyrovnávání se s důsledky komunistického režimu bylo totiž problémem nejen
společenským, nýbrž i právněfilosofickým. Málokterý z význačných zahraničních
badatelů ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu českého ústavního soudnictví
jako německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy.
Robert Alexy vystudoval a habilitoval se na slavné univerzitě v Göttingenu a od roku
1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností
inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Alexyho
myšlenky ovlivnily řadu českých právních teoretiků. Mezi nejvýznamnější díla
profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních
práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992. V prvním z nich pod vlivem
sociálního filosofa Jürgena Habermase formuloval pravidla ideálního právního
diskursu. Ve svém nejvlivnějším díle, v Teorii základních práv, vybudoval
promyšlenou koncepci vzájemného vyvažování a poměřování základních práv a
svobod, které považuje za právní principy. Význam otázek nastolených či
zkoumaných profesorem Robertem Alexym je nadčasový.
Prof. Robert Alexy spolupracuje dlouhodobě s katedrou teorie práva a právních učení
PF UK. V nedávné době participoval například na řešení projektu s názvem
„Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém
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demokratickém právním státě“. Projekt byl završen mezinárodní konferenci, která se
pod stejným názvem konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v
loňském roce.
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oceňuje přínos profesora
Dr.Dr.h.c.mult. Roberta Alexyho v oblasti teorie práva a právní argumentace, kterou
významně ovlivnil soudobou právní vědu a praxi Ústavního soudu České republiky a
navrhla prof. Alexymu udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze za jeho
zásluhy o rozvoj právního státu, konstitucionalismu a lidských práv ve světě i v České
republice.
Profesor Robert Badinter je vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní
profesor a politik. Patří v mezinárodním měřítku mezi výjimečné osobnosti, které se
zasloužily o posílení lidských práv a spravedlnosti ve světě. Je autorem řady
významných publikací, zejména z oblasti trestního práva a ústavního práva.
Profesor Robert Badinter byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu
a Amiens, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon –
Sorbonne). Významnou stopu v dějinách zanechal i jako předseda Conseil d´Etat
(francouzské Ústavní rady) a ministr spravedlnosti. Zasloužil se především o zrušení
trestu smrti ve Francii. Mezinárodní proslulost získal zvláště po roce 1991, kdy byl
jmenován členem arbitrážní komise mírové konference o bývalé Jugoslávii, složené z
pěti předsedů ústavních soudů evropských států.
Robert Badinter je i velkým přítelem České republiky. S nedávno zesnulým Dr.
Otakarem Motejlem, bývalým ministrem spravedlnosti a veřejným ochráncem práv,
byl zakladatelem a spolupředsedou česko-francouzské Asociace Masaryk, která
zprostředkovávala právnické kontakty mezi českou a francouzskou právnickou obcí a
pořádala přednášky významných francouzských právníků (včetně prof. Badintera) od
roku 1990 také na Právnické fakultě UK. Dne 23. 4. 2009 vystoupil s přednáškou na
téma „Evropský právní prostor“ též ve Vlasteneckém sále Karolina s velmi příznivým
ohlasem. Stejně tak byla přijata i jeho poslední přednáška, kterou měl dne 28. 4. 2011
na Právnické fakultě UK.
Vědecká rada Právnické fakulty UK v Praze schválila návrh na udělení čestného titulu
doctor honoris causa University Karlovy v Praze profesoru Robertu Badinterovi za
jeho přínos pro ochranu lidských práv a česko-francouzskou akademickou spolupráci
v oboru právo.
19. 10. 2012

Delegace z Ústeckého kraje na závěrečné konferenci k projektu RENREN
Delegace Krajského úřadu Ústeckého kraje se tento týden zúčastnila závěrečné
konference k projektu RENREN (Renewable Energy Regions Network), která se
odehrála v Bruselu. Projekt se zaměřoval na využití obnovitelných energetických
zdrojů. Ústecký kraj byl jedním z partnerů.
V čele delegace Ústeckého kraje byl zástupce ředitele krajského úřadu Ing. Jaroslav
Pikal. Doprovázely ho pracovnice Odboru strategie, přípravy a realizace projektů
KÚÚK: vedoucí odboru Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí oddělení projektů Ing.
Iva Šašková a vedoucí oddělení strategie Ing. Jana Nedrdová.
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Závěrečná konference projektu RENREN, který odstartoval před třemi lety, se
zabýval dosaženými výsledky a zároveň následnými kroky do budoucna. Svůj
příspěvek měl i Jaroslav Pikal, který představil dosavadní aktivitu Ústeckého kraje v
této oblasti.
Projekt RENREN - „Renewable Energy Regions Network“ (Síť regionů využívajících
obnovitelné zdroje energie) - tvoří partnerství ze 14 evropských zemí a Islandu.
Projekt sám je zaměřen na výměnu zkušeností – zkušené regiony předávají své knowhow a zkušenosti s výrobou a využíváním obnovitelných zdrojů energie regionům,
které se “učí”, s cílem podpořit touto cestou využívání obnovitelných zdrojů, společně
s předáváním takzvaných “best practices” - v praxi vyzkoušených a osvědčených
metod.
Ústecký kraj se účastí v projektu zapojil do již existující evropské sítě regionů, která se
zabývá možnostmi a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a navázal
tak spolupráci v oblasti nakládání s těmito zdroji. Partnerství 15 evropských institucí
umožňuje předávání a využití zkušeností mezi jednotlivými partnery projektu.
19. 10. 2012

Hejtman Vysočiny se setkal s velvyslancem Ukrajiny
Ukrajinský velvyslanec v České republice Ivan Hrycak dnes navštívil Kraj Vysočina.
Setkal se se zástupci samosprávy i vedení kraje, s nimiž hovořil o možné ekonomické
spolupráci. Velký prostor byl v rámci návštěvy věnován oblasti péče o zdraví, a proto
byla do oficiálního programu zařazena i návštěva nové jihlavské Emergency a
krajských záchranářů. Závěr návštěvy Ivana Hrycaka patřil setkání s ukrajinskou
krajanskou komunitou.
Nová Emergency Nemocnice Jihlava udělala na velvyslance Ukrajiny velký dojem.
Zajímal se o způsob organizace práce na tomto pracovišti, financování vybavení
nemocnic na Vysočině a o kooperaci mezi nemocnicí a krajskými záchranáři. Ivan
Hrycak nahlédl také do prostor kardio JIP, kde ocenil sofistikovanost zdravotního
ošetření a ocenil úspěšnost při léčbě kardiovaskulárních chorob. Stejně jako v
nemocnici i při návštěvě záchranné služby se velvyslanec zajímal o pracovní
podmínky a kompetence zasahujících lékařů a záchranářů. Patrně nejdéle se delegace
zdržela na operačním středisku krajských záchranářů, kde se ve 24 hodinovém
provozu střídá pravidelně osmnáct zkušených operátorek. Přímo v praxi byl
demonstrován systém řízení výjezdů a popsán praxí velice osvědčený systém
předávání informací za pomoci moderních tabletů.
Závěr návštěvy Vysočiny strávil velvyslanec Ukrajiny v přítomnosti dvacítky krajanů.
19. 10. 2012

Návštěva z americké Presbyterní církve v Českobratrské církvi evangelické
Ve dnech 15. až 19. října navštívil Prahu mediální šéf Presbyterian New Service Jerry
L. van Marter v doprovodu koordinátora Presbyterní církve USA pro Evropu
Burkharda Petzolda. V programu měli rozhovory s pracovníky ekumenického
oddělení Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, setkání s
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ředitelem Diakonie ČCE a návštěvu Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy.
V rámci návštěvy navštívili také sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na
Smíchově. Na závěr svého pobytu se setkali s šéfredaktorkou evangelického
měsíčníku Český bratr Danielou Ženatou a živě se zajímali o přípravu, výrobu a
distribuci časopisu, jeho webové stránky a o mediální politiku církve. „Konstatovali,
že při většině setkání narazili na velice podobné problémy a náhled na život církve,
jak jej znají z domova. Máme pravděpodobně více společného, než by se při obrovské
vzdálenosti našich bydlišť mohlo zdát,“ popisuje některé z dojmů návštěvy D. Ženatá.
Presbyterní církev USA je co počtu členů na desátém místě mezi církvemi působícími
v Americe, má 10 000 sborů, 10 teologických fakult a zhruba 1,9 milionu členů.
Presbyterní církev USA vyslala do České republiky jako misijní pracovnici farářku
Karen Moritz, která pracuje v ekumenickém oddělení a to původně na tři roky. Nyní
byl její pobyt prodloužen o další tři roky.
19. 10. 2012

Armáda ČR uspořádala výstavu fotografií z válečného Afghánistánu
Armáda České republiky přispěla k realizaci neobvyklého projektu: výstavy fotografií
českého fotografa Boba Krčila, která byla otevřena v afghánském Kábulu. Afghánistán
je v současné době v centru zájmu historiků z Vojenského historického ústavu Praha,
kteří zde shromažďují materiál zachycující působení českých vojáků v rámci
mezinárodních sil. Do tohoto projektu nazvaného Historici v misích, který lze
charakterizovat i jako mapování české stopy v Afghánistánu, dobře zapadá i zajímavá
výstava fotografií Bohumila „Boba“ Krčila z cyklu Herát – Brána času. Velvyslanectví
České republiky ji v říjnu 2012 otevřelo ve Francouzském institutu v Kábulu. Výstava
třiceti šesti snímků zde potrvá do poloviny listopadu.
Výstavu zahájila Štěpánka Litecká, Chargé d´affaires (a.i.) České republiky v
Afghánistánu, společně s náměstkem ministra informací a kultury Islámské republiky
Afghánistán panem Khalili. Zahájení se zúčastnil také zástupce náčelníka
Generálního štábu AČR generál Aleš Opata, velitel Úkolového uskupení AČR ISAF
plukovník Martin Štochl, přítomen byl i ředitel Vojenského historického ústavu Praha
plukovník Aleš Knížek. Významným způsobem se na realizaci celé expozice podílela
Armáda České republiky. Organizovat kulturní akci v zemi, která je zmítána
válečnými střety, je vždy těžké a vojenská podpora v tomto směru hrála klíčovou roli.
AČR také zajistila převoz snímků i dalšího potřebného materiálu do Afghánistánu.
22. 10. 2012

Návštěva polského chargé d´affaires v Královehradeckém kraji
V Královéhradeckém kraji se konal čtvrtý ročník kulturně-společenského projektu
Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové - Dne Polska.
Dne 18. října 2012 navštívil Královéhradecký kraj polský charge d´affaires Marek
Minarczuk, ředitel Polského institutu v Praze Piotr Drobniak, ředitelka Městské
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knihovny v Opoli Elźbieta Kampa a PR manažerka Městské knihovny v Opoli
Martyna Czekała.
Polskou delegaci přijali náměstci hejtmana Helmut Dohnálek a Ing. Vladimír Derner,
setkání se uskutečnilo v rámci již čtvrtého ročníku mezinárodního kulturněspolečenského projektu Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové, letošní
čtvrtý ročník byl tedy Dnem Polska. Setkání se neslo v přátelském duchu, vzhledem k
tomu, že Královéhradecký kraj má velice silné vazby na Polsko. Královéhradecký kraj
sousedí s Polskem, respektive s Dolnoslezským vojvodstvím má hranici dlouhou 208
km a česko-polské vztahy jsou tedy hodnoceny jako nadstandardní.
Ve večerním programu byl královéhradeckému publiku představen polský dirigent
Jan Jakub Bokun a houslista Janusz Wawrowski. Samozřejmou součástí celodenního
programu bylo i promítání filmu o Polsku a rovněž tak vernisáž výstavy na téma
Polsko. Dalším polským partnerem, který se podílel na Dni Polska s FHK byla
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawla II. v Opole. Projekt byl podpořen
záštitou polského velvyslanectví v Praze, primátorem města Hradec Králové MUDr.
Zdeňkem Finkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem a J.
E. Mons. Janem Vokálem.
22. 10. 2012

Zlínský kraj hostil čínskou delegaci
Sídlo Zlínského kraje dnes dopoledne navštívila čínská delegace z provincie Sečuán.
Zahraniční návštěvu přijal náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd, který
krátce představil Zlínský kraj, a poté předal slovo vedoucí delegace paní Peng Hong,
zástupkyni generálního ředitele Sečuánské dopravní investiční společnosti, která
představila provincii Sečuán a společnost Sichuan Transportation Investment Group
(Sečuánská dopravní a investiční skupina). Následovala prezentace náměstka
hejtmana Jaroslava Drozda nazvaná Evropská dopravní politika a regionální dimenze
sítě TEN-T. V závěrečné diskusi se sečuánská delegace zajímala například o délku
dálniční sítě v České republice, jakým způsobem se získávají prostředky na výstavbu a
údržbu dálnic, kolik stojí výstavba jednoho kilometru dálnice, zda a jaké jsou
poplatky na dálnici či jaký je plán výstavby do budoucna. Po oficiálním jednání si
hosté prohlédli budovu „21“ a projeli se Baťovým výtahem.
V čínské delegaci byli mimo paní Peng Hong přítomni pan Yang Fulin, asistent
generálního manažera Sečuánské dopravní investiční společnosti, pan Luo Xiaoyong,
asistent generálního manažera Sečuánské dopravní investiční společnosti, pan Chen
Shu, vedoucí obchodní sekce Sečuánské dopravní investiční společnosti, paní Fu
Lisha, vedoucí odboru personálních zdrojů Sečuánské dopravní investiční
společnosti, pan Deng Hong, generální ředitel Sichuan Chengnan Expressway Co.,
Ltd (Sečuánské dálnice - oblast Chengnan), pan Liang Ping, zástupce generálního
ředitele Sichuan Guangba Expressway Co., Ltd, pan Fang Renyi, zástupce vedoucího
Sichuan Egang Highway Engineering Construction Co., Ltd (Projektování a výstavba
dálnic v Sečuánu), pan Xie Yan, ředitel odboru personálních věcí Sichuan Chengyu
Expressway Co., Ltd Chengle Subcompany (Sečuánské dálnice, dceřiná společnost
Chengle).
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Korejská delegace navštívila brigádu Armády ČR
V pondělí 22. října 2012 navštívila korejská delegace v čele s brigádním generálem
Yang, Young Mo, žateckou 4. brigádu rychlého nasazení. Tříčlennou delegaci tvořili:
brigádní generál Yang, Young Mo ve výslužbě, který působí v současné době jako
ředitel korejského verifikovacího centra, kapitán Lee, Byeong Moo z námořnictva
Korejské republiky a major Kwon, Heun – specialista na zbraně hromadného ničení.
Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč v rámci úvodní
prezentace seznámil delegaci se 4. brigádou, s činností jejich příslušníků, a to jak
doma tak i v zahraničních operacích. Velký zájem ze strany návštěvy byl hlavně v
oblasti zahraničních operací na území Afghánistánu. Následně si delegace prohlédla
síň tradic, kde mohla vidět celou historii výsadkových jednotek v rámci Armády České
republiky.
Po prezentaci první kroky hostů v doprovodu velitele brigády zamířily ke statické
ukázce výzbroje a výstroje příslušníků 41. mechanizovaného praporu v Žatci. V rámci
ukázky viděli pistole Phantom, Glock, útočné pušky BREN, kulomety Minimi,
odstřelovací pušky Sako, Falcon, 60mm minomet ANTOS, 120mm minomet vz. 82,
tak i kolovou techniku Iveco, Praga V-3S, Land Rover Defender 130 Kajman a
především kolová bojová vozidla Pandur ve všech modifikacích.
„Děkuji všem příslušníkům brigády za prezentaci, která byla velmi zajímavá a
působivá,“ řekl brigádní generál Yang, Young Mo na závěr návštěvy u 4. brigády
rychlého nasazení.
24. 10. 2012

Olomoucký kraj rozvíjí dále spolupráci s českými krajany v Srbsku
Olomoucký kraj dnes předal zástupcům české menšiny žijící v srbské Vojvodině klíče
od meziměstského autobusu značky SOR. Autobus v hodnotě 760 tisíc korun kraj po
dohodě s dopravcem Veolia Transport Morava odkoupil za 240 tisíc korun a v rámci
partnerství ho daroval krajanům v Banátu.
„Myšlenka darovat autobus nás napadla při cestě do Vojvodiny v loňském roce, když
jsme v Bele Crkvě a okolních českých vesnicích navštívili naše krajany,“ uvedl
náměstek hejtmana Pavel Horák. „Dopravní dostupnost je v tomto kraji pro Čechy
klíčová. Především pro školáky, kteří za vzděláním musí denně dojíždět. Proto jsem
předsedovi zastupitelstva města Bela Crkva Šimanu Irovičovi, který je příslušníkem
tamní české menšiny, nabídl podporu. Možnost poskytnout autobus jsme následně
projednali se společností Veolia Transport Morava. Její ředitel nám pro tento účel
nabídl meziměstský autobus vyrobený v roce 2004 se 45 místy k sezení a 30 k stání za
sníženou cenu,“ dodal.
Slavnostního předání autobusu se kromě Šimana Iroviče zúčastnil také starosta
města Bela Crkva Stanko Petrovic a ředitel dopravního podniku JATP Predrag Marila.
Olomoucký kraj s Vojvodinou spolupracuje od roku 2003. Město Bela Crkva se
nachází ve východní části Srbska. V okrese Bela Crkva žije přes 17 tisíc obyvatel, z
toho téměř 4 procenta obyvatel tvoří česká menšina. Čeští krajané představují většinu
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například ve vesnici Češko selo. Velký počet Čechů žije také v Kruščici nebo Crvené
Crkvě.
24. 10. 2012

Zástupci Moravsko‐slezského kraje na závěrečné konferenci k česko‐
slovenskému projektu
Během středečního dopoledne se v Žilině uskutečnila závěrečná konference projektu
„Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a
subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji“( ITMS 22410220025).
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 –
2013 a jeho realizace začala v lednu roku 2011. Na konci roku 2012 bude realizace
projektu ukončena a jedna z posledních aktivit byla právě závěrečná konference.
Během ní byla efektivně zhodnocena strategie systémové spolupráce mezi Žilinským a
Moravskoslezským krajem, jež je hlavním výstupem zmíněného projektu.
Strategie hodnotí společné problémy a výzvy obou regionů a navrhuje možnosti
konkrétní spolupráce ve čtyřech oblastech, kterými jsou doprava a infrastruktura,
cestovní ruch, hospodářská spolupráce a životní prostředí. V každé ze čtyř oblastí
spolupráce byly pracovními skupinami složenými z odborníků z obou regionů
navrženy konkrétní návrhy projektů, které by mohly a měly být v budoucnu
realizovány. Některé z těchto návrhů zazněly během konference z úst vybraných členů
pracovních skupin. V oblasti dopravy a infrastruktury jsou navrhované projekty
zaměřené na zvyšování propustnosti silniční sítě, bezpečnost silničního provozu a
podporu nízkouhlíkových forem dopravy a zvýšení efektivity veřejné dopravy. V
oblasti cestovního ruchu je navrhován například projekt vytvoření Hradní cesty nebo
projekt zaměřený na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Zajímavé projekty
také doporučuje pracovní skupina pro hospodářskou spolupráci, jedná se o podporu
inovací – vytvoření inovačního rádce nebo inovačních voucherů a podpora vlastního
podnikání formou studentských soutěží nebo vzděláváním pedagogů. V oblasti
životního prostředí se projekty zaměřují například na ekologickou osvětu a výchovu,
ochranu prvků v krajině nebo instalaci alternativních zdrojů energie. Na závěr
programu vystoupil také Róbert Horínek z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenské republiky a představil hlavní aspekty programu přeshraniční
spolupráce SK – CZ v novém programovacím období 2014-2020.
Vzniklá strategie systémové spolupráce mezi Žilinským a Moravskoslezským krajem
poslouží spolu se strategií spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Slezským a
Opolským vojvodstvím a strategií spolupráce mezi Žilinským krajem a Slezským
vojvodstvím k definování možných projektů, které by měly být v budoucnu
realizovány Evropským seskupením pro územní spolupráci TRITIA. ESÚS TRITIA je
v současné době zakládáno zmíněnými čtyřmi regiony. Hlavním cílem Seskupení je
podpořit spolupráci sousedících regionů a efektivně tím rozvíjet společné území, na
kterém žije bezmála 8 milionů obyvatel.
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Na právnické fakultě UK proběhla beseda s M. Albrightovou
Přes 400 studentů využilo dnešní příležitost setkat se s bývalou ministryní zahraničí
Spojených států amerických Madeleine Albrightovou, která v aule Právnické fakulty
Masarykovy univerzity představila svou novou knihu Pražská zima. Další zájemci
sledovali besedu díky živému přenosu na internetu.
Bývalá politička a česká rodačka nastínila studentům svůj pohled na významné
události z historie Československa v letech 1938, 1948 i 1968. Ve svém vystoupení
mluvila o osobnostech prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše i
Václava Havla.
Studenti se zajímali zejména o aktuální témata, jako jsou prezidentské volby v USA či
připravovaná přímá volba prezidenta v ČR. „Každá zem si musí vybrat svůj systém,
my ve Spojených státech máme prezidentský, ve kterém je prezident nejdůležitější, u
vás se tak trochu míchá systém prezidentský s parlamentním, ale já se vám do toho
nechci míchat,“ odpověděla Albrightová na dotaz studentů.
Kniha Pražská zima, kterou Albrightová představila nese podtitul Osobní příběh o
paměti, Československu a válce (1937-1948). Autorka v ní vzpomíná na prvních
dvanáct let svého života. Osobní zážitky kombinuje se vzpomínkami členů své rodiny
a písemnými dokumenty aktérů tehdejšího dění. Dotýká se nacistické okupace
Československa, bombardování Londýna, kam se její rodina uchýlila do exilu,
vítězství spojenců ve druhé světové válce i vzestupu komunismu a počátku studené
války.
Albrightová navštívila Masarykovu univerzitu naposledy před dvanácti lety, kdy
obdržela Zlatou medaili za výrazný příspěvek k rozvoji demokracie a lidstva.
25. 10. 2012

Karlovarský hejtman podepsal memorandum o spolupráci s Kazachstánem
Hospodářská i kulturní spolupráce našeho regionu s Akmolinským krajem v
Kazachstánu bude pokračovat. Podpisem společného memoranda o spolupráci to
stvrdili hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a první zástupce akima
Akmolinského regionu Kosman K. Ajtmuchametov.
K podpisu prodloužení platnosti memoranda došlo v tomto týdnu během Kazašskočeského fóra konajícího se u příležitosti návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán N.
A. Nazarbajeva v ČR.
Společné memorandum si klade za cíl rozvíjet spolupráci mezi společenskými
organizacemi, podniky a podnikatelskými subjekty Karlovarského a Akmolinského
kraje na základě dodržování principů partnerství, rovnosti a vzájemných výhod.
Spolupráce bude především zaměřena na rozvoj cestovního ruchu, lázeňství a
turistiky či rozvoj strojírenského odvětví průmyslu. Podporuje také činnosti zaměřené
na zvyšování investic, rozvíjení kontaktů mezi společenskými partnery, obchodními a
průmyslovými komorami, odbornými organizacemi a hospodářskými subjekty,
organizacemi malého a středního podnikání. Minimálně jednou za dva roky pak obě
strany vyhodnotí vzájemné kontakty a konkrétní výsledky společných aktivit.
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Rozhovory Českobratrské církve evangelické s vedením Reformované
křesťanské církve na Slovensku
Ve dnech 22. a 23. října 2012 se setkalo v Praze vedení Reformované křesťanské
církve na Slovensku (RKCS) se synodní radou Českobratrské církve evangelické a
dalšími církevními pracovníky. Delegaci ze Slovenska vedl biskup synodální rady
László Fazekas, dalšími byli ostatní členové šestičlenné synodální rady a dva
synodální rádcové.
Rozhovory se dotýkaly převážně složité situace v této evangelické reformované církvi,
jejíž synod před dvěma lety odhlasoval, že RKCS se stane součástí Maďarské
reformované církve. Maďaři žijící na Slovensku tvoří národnostní menšinu, ale
slovenští věřící tvoří menšinu v této převážně maďarsky hovořící reformované církvi.
Sedm seniorátů RKCS je maďarsky hovořících, pouze dva slovensky.
Konsenzus se hledá v mnohých oblastech církevního života. Jednou pozorovanou
tendencí je pokračující asimilace Maďarů do slovenské společnosti a čím dál
rozšířenější znalost slovenštiny u maďarského obyvatelstva, druhou tendencí je
prosazování maďarské identity, která doprovází pocit národnostní menšiny. Existují
různé modely bohoslužeb v oblastech s převahou Maďarů, ve smíšených oblastech i
tam, kde většinu sboru tvoří Slováci. Spory a třecí plochy se vyskytují, i když zpravidla
v praktických otázkách, nikoli věroučných. (Jako příklad bylo uvedeno vyvěšení
maďarské vlajky na kazatelně, které slovenští věřící nechtějí akceptovat.)
Při konzultacích nastínili členové synodní rady ČCE, jaké jsou zkušenosti se
zahraničními evangelickými sbory na Ukrajině, v Polsku, Rumunsku, Srbsku a
Chorvatsku. Historicky je ale situace těchto sborů jiná v tom, že Češi do cizích zemí
přišli, zatímco Maďaři na nynějším území Slovenska žijí od nepaměti, ocitli se v
sousedním státě politickou vůlí, změnou vytýčení státních hranic.
„Slovenští členové delegace přiznali, že prožívají frustraci z toho, že bývají
přehlasováni maďarskou většinou, pokud se hlasuje například na synodu o citlivých
národnostních a jazykových otázkách. Na druhou stranu potvrdili, že ve všech
ostatních oblastech dochází ke korektním jednáním a řešením problémů jak ve vedení
církve, tak na úrovni seniorátů a sborů. Podobně jako na celospolečenské úrovni, kde
se nacionalisticky profilované strany nedostaly v posledních volbách do parlamentu, i
v reformované církvi sice národní cítění hraje stále důležitou roli, ale nevraživost
klesá,“ popisuje obsah rozhovorů Daniela Ženatá, šéfredaktorka časopisu Český bratr,
která se rozhovorů účastnila.
„Synodní senior Joel Ruml zdůraznil naše společné kořeny i dlouholetou přátelskou
provázanost díky tomu, že maďarští studenti z reformované církve na Slovensku
chodili až do revoluce studovat bohosloví na pražskou teologickou fakultu. Dodnes
ovládají perfektně češtinu a mnohá přátelství ze studentských let přetrvávají. Vyslovil
také naději, že díky působení Ducha Svatého má mnohem větší váhu a moc to, co
křesťany spojuje, než to, co je může dočasně rozdělovat,“ dodává D. ženatá.
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Arménská delegace navštívila Karlovarský kraj
Desetičlenná delegace v čele s předsedou arménského Národního shromáždění
Hovikem Abrahamyanem a velvyslancem Arménské republiky Tigranem
Seiranianem, zahájila svůj čtyřdenní pobyt v České republice návštěvou našeho
největšího lázeňského města.
Hosté zavítali do světoznámé sklárny Moser, kde si prohlédli výrobu tradičního
českého skla. Poté následovala návštěva Magistrátu města Karlovy Vary a slavnostní
oběd pořádaný hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným. Zástupci obou
zemí mimo jiné srovnávali zákonodárný systém v České republice a Arménii, hovořili
o vízové politice i lázeňské léčbě.
„Do Karlových Varů se jezdí léčit významná klientela ze zemí bývalého Sovětského
svazu. Řada z nich využívá mezinárodní letiště v Karlových Varech, odkud létají
pravidelné linky do Moskvy, Petrohradu, Jekatěrinburgu, Samary a Ťumeně,“ uvedl
hejtman Josef Novotný. V odpoledních hodinách si Arméni prohlédli Muzeum Jan
Becher i výrobní provozy karlovarské Becherovky. Poté se vrátili zpět do Prahy, kde
jejich návštěva pokračuje

listopad 2012
1. 11. 2012

Jihomoravský hejtman se setkal s čínskou delegací
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 přijal hejtman Michal Hašek v prostorách krajského
úřadu ředitelku společnosti BGI China Tingting Wu.
Hejtman Michal Hašek v průběhu setkání představil čínské delegaci Jihomoravský
kraj jako region s největším inovačním potenciálem v České republice. Během své
návštěvy Brna se zástupci společnosti BGI China setkali také s představiteli
Jihomoravského inovačního centra, navštívili Technologický park Brno nebo
Univerzitní kampus Bohunice.
BGI je čínskou výzkumnou firmou zabývající se oblastí genomiky (sekvenování genů
– mnohdy také jako „čtení“ DNA) zaměstnávající více než 4000 výzkumníků.
Založena byla v roce 1999 v Pekingu, v současnosti sídlí v Šen-čenu jako BGI,
výzkumné pobočky má v USA, JAR, Austrálii a Dánsku, přičemž její zastoupení
fungují nejméně v dalších 20 zemích.
2. 11. 2012

Hejtman Vysočiny ocenil na Ukrajině veterány II. světové války
Ukrajinský Užhorod u příležitosti 94. výročí vzniku samostatného československého
státu navštívila delegace zástupců Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních
věcí a také zástupců Československé obce legionářské. Za přítomnosti velvyslance ČR
na Ukrajině Ivana Počucha a dalších významných hostů Jiří Běhounek, hejtman Kraje
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Vysočina, ocenil bronzovou pamětní medailí Kraje Vysočina veterány II. světové války
žijící v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, partnerském regionu našeho kraje.
Ivan Jurijovyč Bigunec, Margaryta Georgijivna Baranovska, Vasyl Stěpanovyč
Djurdjaj, Dmytro Vasyljovyč Lukač, Chrystyna Vasylivna Magula a Petro Ivanovyč
Cjuka získali ocenění za aktivní účast na osvobození Československa. Součástí
celodenního programu bylo mimo jiné i společné setkání s vedením Zakarpatské
oblasti a slavnostní zahájení rekonstrukce posádkového hřbitova Na Šachtě, či
vernisáž výstavy Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny v prostorách
Užhorodského zámku.
Přítomní zástupci Kraje Vysočina pracovní cestu využili i k průběžné kontrole
společně realizovaných projektů. Navštívili rekonstruovanou základní školu ve Velké
Kopanji, sociální centrum pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin v Bohdanu, či
zařízení pro postižené děti v Tjačivu. V letošním roce Kraj Vysočina společně se
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny realizují 16 projektů v celkovém objemu pět milionů
korun. Na financování akcí se podílí česká i ukrajinská strana rovným dílem, a to
prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je podporována ze strany
obou partnerských regionů. V průběhu dosavadní spolupráce Kraj Vysočina v
Zakarpatské oblasti Ukrajiny spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení částku
20 milionů korun.
5. 11. 2012

Biskup Řeckokatolické církve jednal v Lurdech
Ve dnech 2. - 5. listopadu 2012 se apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko účastnil
jednání Francouzské biskupské konference, které se koná jednou ročně v Lurdech.
Byl tam jako zástupce České biskupské konference. Na programu jednání byly
aktuální otázky církevního života této země. Nejaktuálnější se jevila otázka schválení
vládou a pak parlamentem manželství mezi lidmi stejného pohlaví, proti kterému se
francouzští biskupové kategoricky postavili. Další aktuální otázkou bylo katolické
vyučování náboženství na školách. Podle statistik toto vyučování v roce 2012 ve
Francii navštěvuje 17,5% žáků základních a středních škol, co znamená více než 2
miliony dětí a mládeže. O jejich výchovu pečuje 135 tisíc učitelů náboženství, které
platí stát. Potěšitelný je fakt, že ve více než stočlenné konferenci biskupů našli své
místo i tři biskupové východních církví. Patří tam biskup pro arménské katolíky,
biskup pro maronity a exarcha pro ukrajinské řeckokatolíky.
6. 11. 2012

Stínový ministr školství M. Chládek (ČSSD) jednal se zástupci rakouské
hospodářské komory o spolupráci v oblasti školství
Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek dnes v Senátu jednal se zástupci
WIFI International a WIFI Czech Republic, největšího vzdělávacího institutu
rakouské hospodářské komory.
„Hlavním tématem jednání byly možnosti spolupráce na reformě učňovského
školství, využití zahraničních zkušeností. Zároveň jsme se domluvili na uspořádání
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veřejného slyšení k tomuto tématu na půdě Senátu PČR,“ řekl stínový ministr Marcel
Chládek.
„Nabídli jsme České republice experty, kteří by mohli pomoci při reformě učňovského
a odborného školství v České republice,“ doplnil Herbert Stemper z WIFI
International.
Dalším bodem společného jednání stínového ministra Chládka a zástupce WIFI
International Herberta Stempera byly plánované změny státních maturit. Konkrétně
se jednání dotklo skládání zkoušky z cizího jazyka. Senátní pracovní skupina v čele s
Chládkem prosazuje, aby měli studenti možnost volit si cizí jazyk, ze kterého zkoušku
složí.
6. 11. 2012

Pražský arcibiskup navštívil Peru
Na pozvání dominikánské univerzity San Martín de Porres a Instituto de Estudios
Social Cristianos, navštívil v neděli pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka Peru.
Informuje o tom internetový magazín ChristNet.cz.
Cílem vůbec první cesty pražského arcibiskupa do Peru je přednáška Rozvoj svobody
a demokracie na půdě univerzity pojmenované po prvním peruánském světci černé
pleti Martínu de Porres. Duka pobývá v Latinské Americe v doprovodu bývalého
velvyslance České republiky v Peru a Bolívii Jana Kopeckého. Jak uvádí portál
ChristNet.cz, na půdě diplomatické akademie peruánského ministerstva zahraničních
věcí se pražský arcibiskup účastní kulatého stolu o Václavu Havlovi.
Kardinála Duka se sejde s arcibiskupem Limy kardinálem Juanem Luisem Ciprianim
Thornem a předsedou peruánské biskupské konference Salvadorem Josém Miguelem
Piñeiro Garcíou Calderónem. Pražský arcibiskup na předměstí Limy odhalí také
pamětní desku bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Duka navštíví také lokalitu
Cuzco, která byla v předkolumbovských dobách centrem incké říše. Na ruinách
inckých chrámů byly po španělské invazi postupně budovány katolické chrámy.
7. 11. 2012

Podnikatelé ze Sárska v Moravskoslezském kraji
Ve středu 7. listopadu navštívili Moravskoslezský kraj zástupci firem z německé
spolkové země Sársko. V hotelu Mercure v Ostravě proběhla dvoustranná jednání
zejména s domácími, převážně regionálními firmami, za účelem navázání dlouhodobé
spolupráce.
Hlavními organizátory podnikatelské mise byla Krajská hospodářská komora MS
kraje spolu s Kontaktním místem pro Ministerstvo hospodářství německé spolkové
země Sársko v ČR. Dvoustranných jednání s firmami z Moravskoslezského a
Žilinského kraje se zúčastnilo celkem 15 německých firem. Zájem sárských firem je
soustředěn především na těžební, automobilový, strojírenský, metalurgický stavební
a energetický průmysl. Již v úterý 6. listopadu absolvovali podnikatelé bilaterální
jednání s potenciálními partnery také v Polsku, v metropoli Slezského vojvodství, v
Katovicích.
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Německé podnikatele doprovázel během jejich mise Jörg Kugler, zástupce
Ministerstva hospodářství, práce, energie a dopravy Sárska, Gerd Martin, vedoucí
zahraničního obchodu pro střední a východní Evropu ze Sárského centra pro
produktivitu a technologie a Zdenek Lochmann, kontaktní osoba Ministerstva
hospodářství Sárska pro ČR. Výše jmenované uvítal na půdě Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.
Během setkání náměstek ocenil zájem německých firem o hledání partnerů ke
spolupráci právě v Moravskoslezském kraji a zmínil také dosavadní úspěšné německé
investice v kraji. Se svými cennými a pozitivními praktickými zkušenostmi s
podnikatelským prostředím v kraji seznámil hosty Alexandre-Constant Reibel,
finanční ředitel a jednatel firmy OSRAM ČR, který se jednání rovněž zúčastnil.
Miroslav Novák zmínil mimo jiné iniciativu Moravskoslezského kraje, Slezského
vojvodství, Opolského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje směřující k
založení ESÚS TRITIA. Vzhledem k tomu, že Sársko je členem podobného seskupení
Grande Région, jehož členem je také například francouzský region Lotrinsko –
dlouholetý partner Moravskoslezského kraje - nabízí se zde vzájemná spolupráce v
hospodářství a v řadě dalších oblastí. „Hosty zaujal projekt superpočítače
IT4Innovations a projevili zájem o spolupráci nejen mezi vědeckými kapacitami, ale
také mezi firmami při praktickém využití jednoho z nejvýkonnějších počítačů ve
střední Evropě.“, upřesnil 1. náměstek hejtmana kraje.
7. 11. 2012

Člověk v tísni pomohl v Jordánsku vybrat syrské uprchlíky pro léčbu v
Česku
7. listopadu 2012 vojenský speciál do Česka v rámci programu MEDEVAC přivezl 10
zraněných Syřanů, kteří před boji utekli do Jordánska. Ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze a ve Fakultní nemocnici Motol se budou léčit pacienti od 10 měsíců
do 37 let. S jejich výběrem pomáhal v Jordánsku Člověk v tísni, finální výběr pacientů
potom přímo na místě provedli dva čeští lékaři. Člověk v tísni (ČvT) zároveň
zprostředkoval dopravu léků, oblečení, zdravotnického materiálu a kojeneckých výživ,
kterou svým krajanům posílají Syřané žijící v Česku.
Koordinátorka Člověka v tísni spolu s českým zastupitelským úřadem v Jordánsku a
partnery z Jordan Health Aid Society, jordánského Červeného půlměsíce a
francouzské polní nemocnice od první poloviny září vybrala kolem osmdesátky
vhodných pacientů. „Čeští lékaři si nakonec k vyšetření vybrali 46 pacientů, 35
uprchlíků vyšetřili v Ammánu a zbylých 11 přímo v uprchlickém táboře Zaatarí na
severu Jordánska. Pro vybrané pacienty jsme zajišťovali i lékařské zprávy,“ uvedla
Salma, koordinátorka ČvT v Jordánsku.
7. 11. 2012

Europoslanci ČSSD vítají zvolení Baracka Obamy prezidentem USA
Česká delegace ČSSD v Evropském parlamentu vítá přesvědčivé vítězství Baracka
Obamy v prezidentských volbách v USA! Je to vítězství člověka, který prokázal
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rozhodnost při řešení krize ve své zemi, sociální cítění k nejpotřebnějším a rozum a
vstřícnost v mezinárodní politice.
7. 11. 2012

Gratulace J. Dienstbiera (ČSSD) Baracku Obamovi
Jiří Dienstbier dnes vyjádřil velvyslanci Spojených států amerických jeho excelenci
Normanu L. Eisenovi radost ze znovuzvolení Baracka Obamy prezidentem USA. Je to
podle něj skvělá zpráva pro USA, Českou republiku i celý svět. Srdečné gratulace
Jiřího Dienstbiera patřili jak presidentu Obamovi a vicepresidentu Joe Bidenovi, tak i
všem občanům USA. Jiří Dienstbier věří, že toto vítězství se stane dalším krokem při
rozvíjení výjimečných vztahů a přátelské spolupráce mezi našimi zeměmi.
8. 11. 2012

Jihomoravský kraj se zúčastnil koordinačních jednání Podunajské strategie
Ve čtvrtek 8. 11. 2012 proběhla na Zastoupení Bádenska-Württemberska v Bruselu
koordinační setkání bruselské Podunajské sítě. Setkání se zúčastnilo i naše
zastoupení, neboť Jihomoravský kraj je členem Podunajské makroregionální
strategie. Na setkání byl přiblížen vývoj Podunajské strategie EU, blíže představena
prioritní osa 2 – energie, mezi jejíž koordinátory patří Česká republika, a prioritní osa
8 s důrazem na celoživotní vzdělávání v Podunajském makro-regionu. Dále byly
nastíněny připravované projekty a nadcházející události, mezi které patří zejména
konference prvního ročního fóra na Podunajskou strategii s názvem: Jak může
Podunajský region napomoci vytvořit konkurenceschopnější Evropu? , jež proběhne
na konci listopadu v Regensburgu.
9. 11. 2012

Liberecký kraj se podílel na zlepšení přeshraniční mobility, veřejné
dopravy a cestovního ruchu
Liberecký kraj společně se svým německým partnerem - dopravním svazem ZVON
vytvořil v rámci Evropského projektu v programu Cíl 3/Ziel 3 unikátní interaktivní
plánovací systém pro mobilitu, veřejnou dopravu a cestovní ruch v Horní Lužici a v
Libereckém kraji.
Nový tříjazyčný portál nese název NISA GO/NEISSE GO a po zhruba půlročním
testování odborníky i laickou veřejností byl ve středu 7. listopadu 2012 slavnostně
uveden do provozu v německém městečku Oybin. Zahájení se konalo za účasti
zástupců Libereckého kraje, německého dopravního sdružení ZVON - Hanse-Jürgena
Pfeiffeara, Ing. Jiřího Hruboně ze společnosti KORID LK i autorů technické části
internetového portálu - firmy HELP SERVICE REMOTE SENSING, zastoupené Ing.
Stanislavem Holým a Dr. Dietmarem Bothmerem ze společnosti IDU GmbH.
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„Jde dosud o největší ucelenou nabídku služeb v oblasti turistiky a cestovního
ruchu,“ zdůraznil Jiří Hruboň s tím, že, interaktivní systém NISA GO by se měl v
budoucnu rozšířit také na polskou stranu.
Unikátní interaktivní systém NISA GO v sobě spojuje plánovač tras, nabídku jízdních
řádů veřejné dopravy na českém i německém území, a zároveň i širokou nabídku
turistických a kulturních zajímavostí, sportovních aktivit, možností ubytování a
stravování, včetně gastronomických specialit. Dosud největší soubor ucelených
turistických informací nabízí také vysoce kvalitní aktuální mapy s možností
interaktivního výběru turisticky zajímavých lokalit v daném místě, podle toho, kde se
právě návštěvník regionu nachází.
„Například je s ním možno naplánovat cestu z Hrádku nad Nisou vlakem do
německého Oybinu. Systém vám vyhledá nejbližší spojení. Pokud chcete další cestu
absolvovat na kole, pomocí plánovače si určíte trasu, vyberete zajímavé turistické cíle,
zjistíte, jak mají otevřeno a dokonce si můžete výběrem restauračního zařízení přečíst
jídelní lístek. Pak už jen naplánovat, zda chcete zpáteční cestu strávit na kole s
možností výběru nejvhodnější trasy nebo opět využít veřejné dopravy s přesným
časem odjezdu do cílové stanice,“ popsali autoři projektu.
Cílem nového interaktivního vyhledávače NISA GO je podle nich zvýšit atraktivitu
cestování veřejnou dopravou v dané lokalitě a posílit rozvoj cestovního ruchu s
důrazem na možnosti kombinace turistiky, cykloturistiky a prostředků veřejné
dopravy. Zároveň je užitečným marketingovým nástrojem pro poskytovatele služeb v
cestovním ruchu či informační turistická centra na území Libereckého kraje, okresech
Bautzen a Görlitz na německé straně a později i v Polsku.
12. 11. 2012

Za účasti starostů českých obcí se v Sasku jednalo o protipovodňových
opatřeních
Náplní přeshraniční protipovodňové konference bylo vzájemné informování o řešení
následků škod, které způsobily povodně v letech 2009 a 2010 v Sasku a ve
Šluknovkém výběžku. Všichni přítomní se shodli, že je nutné pracovat na dostatečné
ochraně proti velké vodě. Poprvé byla otevřená také otázka spolupráce v této oblasti.
Iniciátorem středečního uspořádání protipovodňové konference byla saská strana,
která do Sebnitz pozvala starosty českých obcí Dolní Poustevna, Lobendava a Lipová.
Za českou stranu byli dále přítomni zástupci Severočeského sdružení obcí a Správy
povodí Ohře. Saskou stranu na konferenci zastupoval primátor města Sebnitz M.
Ruckh, věcně příslušní členové městské rady města Sebnitz a zástupci Zemské správy
přehrad.
Protipovodňová opatření plánují saská i česká strana a díky jednání bylo zjištěno, že
doposud nejsou vzájemně koordinována. Na základě poskytnutých informací se
otevřel prostor pro mnohem širší spolupráci, protože území si jsou velmi blízká a mají
podobné problémy týkající se vodních toků. Přítomní hosté se také shodli, že při
realizaci ochranných opatření využijí národní finanční zdroje a v případě potřeby
deklarovali ochotu spolupracovat formou společných přeshraničních projektů
financovaných z prostředků Evropské unie.
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Účastníci konference došli k závěru, že další úzká spolupráce je potřebná a domluvili
se na uspořádání návazné společné akce na toto téma, která by se měla konat v
květnu 2013 v Dolní Poustevně.
13. 11.2012

Ekumenické a partnerské kontakty Českobratrské církve evangelické
Ekumenický poradní odbor rozšířený o kruh spolupracovníků, kteří se podílejí na
partnerských a ekumenických kontaktech Českobratrské církve evangelické (ČCE), se
sešel k jednodenní konferenci. Cílem bylo zmapovat oblasti, v nichž církev pěstuje
přátelství, partnerství a kontakty s různými organizacemi, sbory a církvemi v cizině,
prodiskutovat perspektivy stávajících aktivit a hledat smysluplnost další spolupráce.
V úvodu nastínil vedoucí ekumenického oddělení Gerhard Frey-Reininghaus příčinu
bohatých zahraničních kontaktů ČCE. Některé jsou dány historicky – s Valdenskými v
Itálii, či Moravskými bratry v celém světě. Jiné jsou pěstovány proto, že jako
sjednocená církev ctí ČCE reformační i luterské kořeny a je členem jak
reformovaných, tak luterských organizací. Mnohé partnerské kontakty vznikly na
základě osobních přátelství či po pádu železné opony v devadesátých letech, kdy bylo
Československo a posléze Česká republika jako postkomunistická země atraktivní pro
západní Evropu.
V dopoledním bloku zazněly referáty zástupců ČCE v ekumenických organizacích,
kteří popsali svou práci a další vyhlídky na směřování mezinárodní spolupráce ve
Světové radě církví (nejstarší z organizací, jejíž význam však upadá a je byrokraticky
nejnáročnější), Konferenci evropských církví (má ambice být partnerem Evropské
unii), Světového luterského svazu (ČCE je členem teprve od roku 2004), Světového
společenství reformovaných církví (s progresivní vizí) a Společenství evangelických
církví v Evropě (zakládá si na tom, že není svaz církví, ale společenství, které ctí heslo:
Jednota ve smířené různosti. ČCE patří k zakládajícím členům). Debata se vedla o
mnoha polohách smyslu členství v těchto mezinárodních organizacích od práce na
věroučných dokumentech, přes různé pohledy na témata, která rozdělují sdružené
církve – jako je homosexualita nebo ordinace žen, až po výši členských poplatků.
Odpoledne bylo věnováno konkrétním kontaktům a partnerstvím, jak je koordinuje
ekumenické oddělení a aktivně žijí sbory, faráři, studenti a pedagogové z teologické
fakulty, některé organizace i jednotlivci z ČCE.
Pouhým výčtem bylo zjištěno, že v Evropě existují živé kontakty s církvemi či
organizacemi ve Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku, Nizozemí, Slovensku, Rakousku,
Švýcarsku a Velké Británii, přičemž mnohde na více místech. Zvláštní kapitolou jsou
německé zemské církve, neboť živé kontakty má ČCE s jedenácti z nich, včetně
zastřešující Celoněmecké evangelické církve (EKD). V zámoří jsou důležité vztahy s
Presbyterní církví v USA, která vyslala již podruhé na tříleté období do ČCE misijní
pracovnici, s Presbyterní církví v Koreji a na Tchai-wanu. Příkladem živého a
obohacujícího soužití je život sboru v Praze-Kobylisích, kde se pravidelně scházejí ke
společným bohoslužbám čtyři etnické skupiny hovořící různými jazyky – Češi,
Korejci, Japonci a Mongolové.
Celodenní konference ukázala na šíři a bohatost ekumenických vztahů a
partnerských kontaktů, které v ČCE mají své místo. Omezené organizační i finanční
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kapacity jsou vnímány jako nedostatek, zato na velkém a vítaném přínosu v rovině
vztahů, lidského a duchovního obohacení se shodli všichni účastníci setkání.
14. 11. 2012

Zástupci Královéhradeckého kraje se zúčastnili setkání k strategii
integrované spolupráce
Dne 14. listopadu 2012 se v české Olomouci uskutečnilo 4. setkání projektových
partnerů k projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“.
Čtvrté setkání projektového a expertního týmu projektu Strategie integrované
spolupráce česko-polského příhraničí se konalo na české straně v Olomouci. Hlavním
cílem setkání bylo shrnutí informací k projektovému řízení, webovému portálu,
plánovaným výměnným stážím, k propagačním předmětům a k analytické části
Strategie.
V odpoledních hodinách se sešel expertní tým, který se vyjadřoval k závěrům
dotazníkového šetření na české straně projektu. Vedoucí partner představil
návrhovou část strategie a experti se vyjadřovali k postupu tvorby návrhové části.
Dále experti diskutovali k tématu malé právní analýzy pro stážisty.
Pawel Kurant z Dolnoslezského vojvodství informoval partnery, že po dlouhém
neaktivním mezidobí v Polsku se zájem a aktivita ohledně evropských seskupení pro
územní spolupráci zvyšují a vyvíjí se správným směrem. Další setkání projektového
týmu se plánuje na začátek ledna 2013.
16. 11. 2012

Zástupci Moravskoslezského kraje na pracovní cestě v Turecku
Ve dnech 13. – 16. 11. 2012 vycestovali zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje na pracovní cestu do turecké provincie Afyonkarahisar. Cesta je jednou z aktivit
mezinárodního projektu "Catch your Dreams" realizovaného v rámci Programu
celoživotního učení Partnerství Comenius Regio mezi Českou republikou a Tureckem.
Cesty se zúčastnili také zástupci dvou příspěvkových organizací kraje, které jsou
partnery projektu - Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, Střední
škola elektrotechnická, Ostrava. Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce a
výměna zkušeností v oblasti národních systémů vzdělávání se zřetelem na systém
kariérového poradenství, a to zejména s ohledem na způsob jeho realizace, zakotvení
v dokumentech, zaměření kariérového poradenství na základních a středních školách,
roli školských poradenských zařízení v oblasti kariérového poradenství, roli středních
škol při realizaci kariérového poradenství a vzdělávání poskytovatelů kariérového
poradenství. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím mobilit, tedy vzájemných
návštěv účastníků projektu z české i turecké strany.
Tato návštěva byla první mobilitou v rámci zmíněného projektu, jejím cílem bylo
vzájemné seznámení se se zahraničními partnery projektu, jimiž jsou na turecké
straně místní školský úřad, střední škola/lyceum a poradenské zařízení, a setkání
členů projektových týmů. Zorganizovány byly také návštěvy jednotlivých zapojených
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organizací. V průběhu návštěvy byly účastníkům mobility představeny jednotlivé
školy - od mateřských škol po školy střední, dále také poradenské zařízení. Proběhly
také vzájemné četné diskuze zejména o jednotlivých školských systémech a jejich
fungování.
V únoru roku 2013 proběhne reciproční návštěva tureckých partnerů v
Moravskoslezském kraji i to bylo jedno z témat, které se během návštěvy v Turecku
prodiskutovalo.
17. 11. 2012

Moravskoslezský kraj uspořádal Česko‐korejské dny v Ostravě
Dům kultury města Ostravy ve spolupráci s Česko-korejskou společností a pod
záštitou velvyslance Korejské republiky J. E. Gabriela Oha připravili ve dnech 16.–17.
listopadu 2012 Česko-korejské dny v Ostravě. Pátečního zahajovacího koncertu se
zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň.
Cílem Česko-korejských dnů bylo představit ostravské veřejnosti tradiční i současnou
korejskou kulturu. Vyvrcholením bohatého dvoudenního programu byl páteční
slavnostní koncert vážné hudby, v němž se ve společenském sále Domu kultury města
Ostravy představili Janáčkova filharmonie spolu s korejským sborem města Pusan.
Za doprovodu houslisty Chansik Parka, klavíristy Shin Su Kyunga a pod vedením
dirigenta Oh Se Yonga publiku představili například tradiční korejskou lidovou píseň
Arirang spojující oddělený korejský národ.
Během zahájení koncertu vystoupil také náměstek hejtmana kraje Ivan Strachoň,
který ocenil zejména investici společnosti Hyundai v Nošovicích, která je společně s
dalšími korejskými subdodavateli významným zaměstnavatelem v tomto regionu. „O
jejich významném postavení z pohledu české ekonomiky svědčí i ocenění společnosti
Hyundai jako nejvýznamnějšího investora v rámci ČR v roce 2006. Význam investice
navíc dokresluje skutečnost, že Moravskoslezský kraj v minulých dnech obdržel
ocenění CzechInvestu Podnikatelská nemovitost dvacetiletí právě za přípravu
průmyslové zóny Nošovice“, zmínil náměstek Strachoň.
I tento rok měli zájemci možnost během konání Česko-korejských dnů zúčastnit se
pestrého programu jako kaligrafických workshopů, přednášek o korejské společnosti,
připraveny byly také ukázky taekwonda a K-popu nebo ochutnávky korejského jídla.
17. 11. 2012

Člověk v tísni předává Agropark Mongolům
Člověk v tísni (ČvT) v polovině listopadu slavnostně předal mongolský Agropark,
který vybudoval spolu s Českou rozvojovou agenturou (ČRA), místním autoritám. V
jakém stavu farmu předáváme? Agropark je unikátní zeleninová farma postavená na
šesti hektarech v mongolské části poušti Gobi. Větší farma není minimálně v okruhu
300 kilometrů. Přední mongolští zemědělští odborníci řadí Agropark k nejlepším v
Mongolsku. O tom svědčí i fakt, že ji navštívil i náměstek ministra zemědělství a je
hojně prezentovaná v celostátních médiích.
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Od začátku projektu působilo v Agroparku kolem 80 lidí. Pracovali zde zedníci, tesaři,
instalatéři, ale především námezdní dělníci na poli, kterých bylo přirozeně nejvíce. „Ti
všichni se podíleni na tom, že jsme letos sklidili 15 tun brambor, 10 tun melounů, dvě
tuny okurek a stovky kilogramů cibule a rajčat, dále pak například papriky, lilky nebo
řepu,“ říká projektový manažer ČvT Pavel Muroň. „Zavařili jsme dvě stovky sklenic
okurek a uvařili přes 100 sklenic rajčatového a melounového džemu,“ dodává Pavel
Muroň s tím, že nebýt nezvykle dlouhého období jarních písečných bouří a brzkého
příchodu zimy, výsledky mohly být ještě lepší.
Za poslední rok tu ČvT zorganizoval 12 školení, kterých se zúčastnilo 100 farmářů ze
všech okresů provincie. „Školení sledovala přirozený vegetační cyklus plodin a
pěstitelé tak měli možnost se mimojiné naučit, jak si postavit sklep, chránit půdu
před erozí nebo jak uvařit chutné lečo či melounový džem,“ popisuje projektový
manažer ČvT Pavel Muroň.
Sedmdesáti farmářům ČvT spolu s ČRA z prostředků zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky poskytl semena, sazenice a další zemědělské vybavení. Ty
nejperspektivnější v nejbližších týdnech podpoří mechanizací a zavlažovacím
systémem.
Budoucí chod Agroparku bude mít na starosti zemědělské družstvo pod dohledem
ČvT, krajského úřadu a pana Gantulgy, který je jedním z předních mongolských
odborníků na pěstování v pouštních podmínkách.
20. 11. 2012

KSČM se vyjádřila ke konfliktu na Blízkém východě
Premiér Petr Nečas (ODS) telefonoval o víkendu se svým izraelským protějškem
Benjaminem Netanjahuem ohledně nynějšího konfliktu na Blízkém východě. Nečas je
přesvědčen, že Izrael má právo se bránit.
»Právo bránit se neznamená právo vraždit nevinné lidi,« reagoval pro list KSČM
europoslanec Jiří Maštálka (KSČM).
»O víkendu se se mnou telefonicky spojil izraelský premiér Benjamin Netanjahu a
informoval mě o vývoji konfliktu, při kterém jsou vystřelovány z pásma Gazy rakety
na Izrael. V tomto rozhovoru jsem vyjádřil přesvědčení, že Stát Izrael má právo na
sebeobranu,« sdělil Nečas. »Současná izraelská vláda, kterou představuje právě
premiér Netanjahu, dělá vše pro vyostření konfliktu, který existuje dlouhodobě. Jde o
nejhorší typ konfliktu, kdy jeho obě strany jsou přesvědčeny, že mají pravdu. A
nemyslím si, že ČR by se měla snažit suplovat roli velmocí,« prohlásil stínový ministr
zahraničí KSČM Miloslav Ransdorf.
»Izrael má právo na obranu,« řekl včera při příjezdu do Bruselu na jednání s kolegy z
EU i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg (TOP 09). Naznačil, že pokud by
ostřelování izraelského území radikály z pásma Gazy pokračovalo, byla by přiměřená
i pozemní operace izraelské armády. Věří však, že se obě znesvářené strany dohodnou
na příměří. »Já jsem proti všem ozbrojeným akcím. Samozřejmě je nepřípustné, aby
se libovolně ostřeloval Izrael či jakákoli jiná země... Proti tomu se musí bojovat,«
zdůraznil Schwarzenberg.
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Na dotaz, kde vidí východisko z vleklé blízkovýchodní krize, Ransdorf odpověděl, že
za nejdůležitější považuje budování atmosféry důvěry – partnerství měst, vztahy mezi
mládežnickými organizacemi a jednání. »A hořlavé body, jako je Východní
Jeruzalém, bych odsouval co nejdále,« zdůraznil a připomněl snahu o porozumění
mezi Němci a Izraelci po druhé světové válce. »Touto cestou by se mělo jít. Nelze
očekávat, že se podepíše mírová dohoda a po ní bude vše krásné. Dnes už je
zapomenuto, že byly podepsány dohody v Oslo, že Jitzak Rabin, Jásir Arafat a Šimon
Perez tehdy dostali Nobelovu cenu za mír. A tento konflikt, bohužel, pokračuje,«
zdůraznil Ransdorf.
V neděli měl odcestovat na čtyřdenní státní návštěvu Izraele prezident Václav Klaus.
Už ve středu byla cesta z bezpečnostních důvodů po vzájemné konzultaci Prahy a Tel
Avivu zrušena. České ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že »Česká republika
plně uznává právo Izraele na sebeobranu proti raketové palbě militantních organizací
v pásmu Gazy, přičemž pokládá za důležité vyhnout se civilním obětem«.
22. 11. 2012

Plzeňský kraj připravuje česko‐francouzskou dohodu o spolupráci v oblasti
vzdělávání
Za francouzskou stranu se setkání zúčastnili Jean-Paul Tarby, ředitel odboru
mezinárodních a eropských vztahů a spolupráce krajského školského úřadu, a jeho
zástupkyně paní Esra Norisová. Oba působí v Besançonu, v hlavním městě regionu
Franche-Comté, s nímž Plzeňský kraj pojí již několikaleté partnerství. Společně s nimi
byli přítomni také Gérard Enjolras, atašé Francouzského institutu v Praze, Jiří
Votava, projektový manažer a taktéž člen Francouzského institutu, a ředitelka
Francouzské aliance v Plzni Amandine Salmonová.
Na krajském úřadu je přivítal Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblasti školství,
mládež, sport, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, dále Jaroslava Havlíčková,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Ladislav Harvánek z téhož odboru a také
čestná předsedkyně Francouzské aliance v Plzni a frankofilka, která neúnavně pracuje
na prohlubování vztahů mezi Francií a Českou republikou, Danuše Bělohlávková.
Důvodů návštěvy bylo hned několik. Jak v úvodu setkání uvedl Jean-Paul Tarby,
představitelé regionu Franche-Comté chtěli jednak osobně poznat aktéry v oblasti
školství v Plzeňském kraji, dále vyhodnotit dosavadní fungování projektu Rok ve
Franche-Comté, jehož se účastní sedm studentů z Plzeňského kraje, a především pak
předjednat další možnosti spolupráce v oblasti školství.
Francouzští hosté se zajímali o strukturu škol v Plzeňském kraji a o jejich dosavadní
mezinárodní spolupráci. Zástupci kraje navrhli, aby možnost strávit rok ve Francii
dostali nejen studenti gymnázií, ale aby zkušenosti z pobytu v zahraničí získali také
studenti technických oborů. "Chceme se zaměřit zejména na technické školy, protože
víme, že region Franche-Comté je průmyslově velice vyspělý," uvedl během setkání
náměstek hejtmana Jiří Struček. Obě strany by přivítaly rozšíření společné
spolupráce o další programy, například v rámci projektů Comenius nebo Erasmus.
"Řešíme teď, jak by se daly tyto programy podpořit z evropských peněz," dodal Jiří
Struček.
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Společná dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání se nyní může začít připravovat, tak
aby v listopadu 2013 mohla být stvrzena podpisy zástupců krajského školského úřadu
v Besançonu a představitelů Plzeňského kraje.
23. 11. 2012

Ústecký kraj se zúčastnil komise EDUC a projektu ChemClust v Bruselu
V belgickém Bruselu se včera, tedy ve čtvrtek 22. listopadu, uskutečnily za účasti
představitelů Ústeckého kraje dvě významné akce – zasedala komise EDUC a
závěrečnou konferencí vyvrcholil projekt ChemClust.
Schůze komise EDUC Výboru regionů, která se zabývá vzděláváním, mládeží,
kulturou a výzkumem, se zúčastnil primátor města Chomutova Jan Mareš v
zastoupení primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Jednání řídil
předseda Výboru regionů Anton Rombouts a členové komise se sešli v budově Výboru
regionů (Rue Belliard/Belliardstraat 101). (Výbor regionů je poradním orgánem EU
složeným z 344 představitelů evropských regionálních a místních úřadů a Českou
republiku v něm reprezentuje 12 zástupců, nominovaných Asociací krajů ČR a
Svazem měst a obcí, mezi nimi byla v období 2008-2012 také současná náměstkyně
hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová a primátor Statutárního města Chomutov a
zastupitel ÚK Jan Mareš. Jeho cílem je zapojit orgány místní a regionální samosprávy
a komunity, které reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o
politikách EU. Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat tento Výbor v
oblastech týkajících se regionů a měst.) Na schůzi komise EDUC bylo projednáváno
posílení partnerství evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst, uvolnění
potenciálu cloud computigu v Evropě, zaměření mezinárodní spolupráce v oblasti
výzkumu a inovací a její posílení. Na programu bylo rovněž stanovisko k evropskému
hlavnímu městu kultury (2020-2033) a na závěr konference Výboru regionů na téma
Mládež v pohybu: pohled místních a regionálních orgánů. Příští jednání komise
EDUC se připravuje na 25. února 2013.
Uskutečnila se také závěrečná konference projektu ChemClust, který se zaměřuje na
inovace a podporu chemických klastrů a ve kterém byl Ústecký kraj zapojen.
Konference se věnovala výzvám pro budoucí vývoj chemických klastrů a
doporučením na základě výstupů projektu ChemClust. V našem Ústeckém kraji
vznikla platforma složená ze zástupců kraje, chemických podniků, z akademické
půdy a dalších zainteresovaných subjektů. Tato platforma se schází vždy dvakrát
ročně, aby její členové společně projednávali aktuální témata a snažili se nacházet
řešení pro větší konkurenceschopnost chemického průmyslu v našem regionu. Na
bruselském jednání také zazněla prezentace Evropské komise o tzv. regionálních
inovativních strategiích, které se stanou jednou z kondicionalit v příštím
programovacím období EU 2014-2020. V delegaci Ústeckého kraje byli náměstkyně
hejtmana Jana Vaňhová, zástupkyně ÚK v Bruselu Markéta Pokorná a specialisté z
odboru strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan
Plesar, Jan Sixta, Ladislav Knespl a Lucie Jarolímková.
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23. 11. 2012

Spolupráce Plzeňského kraje s Dolním Bavorskem úspěšně pokračuje
Ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 se v Hrádku u Sušice po půl roce sešli odborníci a
představitelé Plzeňského kraje a Dolního Bavorska.
Druhé zasedání třech pracovních skupin v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce
Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko" se konalo ve čtvrtek 22. listopadu a svým obsahem
navazovalo na výstupy z prvního zasedání, které proběhlo 4. dubna 2012 v bavorském
Regenu.
Pracovní skupina Regionální rozvoj, doprava a infrastruktura diskutovala o
připravované Strategii rozvoje Plzeňského kraje v programovém období 2014 – 2020,
o silniční dopravě na území Plzeňského kraje, o společné přeshraniční železniční
dopravě a o Bavorském spolkovém plánu komunikací pro rok 2015. Okrajově se
členové této pracovní skupiny zabývali rovněž problematikou větrné energie v Dolním
Bavorsku a broadband technologií LTE (vysokorychlostní internet v mobilních
sítích).
Pracovní skupina Hospodářství a turismus tentokrát jednala ve dvou podskupinách.
Odborníci z oblasti hospodářství se zabývali rozvojovými prioritami Plzeňského kraje
v programovém období 2014 – 2020 a nastavením užší spolupráce podniků a
univerzit z obou regionů v oblasti inovací. K tomuto tématu by mělo být na jaře 2013
uspořádáno společné symposium v Dolním Bavorsku. V oblasti turismu byl podrobně
představen projekt Eurovelo 13 – Stezka železné opony, která prochází oběma
regiony, jenž v současné době spolupracují na společném značení. Německé straně
byla zároveň nabídnuta možnost zapůjčení putovní výstavy Češi a Němci ve 20. století
ve stínu dvou totalitních režimů, kterou společně připravilo Muzeum a galerie
severního Plzeňska a Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
Na jednání pracovní skupiny Školy a další vzdělávání byli přizváni zástupci českého
středoškolského vzdělávání (SOU stavební Plzeň, SOU Domažlice a Střední školy
zemědělské a potravinářské Klatovy). Výsledkem jednání všech zainteresovaných
stran bylo nastavení spolupráce mezi jednotlivými školami na území obou regionů, a
to nejen v oblasti vzdělávání, ale také i v oblasti sportu.
V pátek 23. listopadu 2012 pokračoval program v Hrádku u Sušice jednáním politiků
a dalších představitelů Plzeňského kraje a Dolního Bavorska. Následně českobavorská delegace navštívila Klatovské katakomby, které získaly ocenění Stavba roku
2011 Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukce budov. Dvoudenní program byl pak
zakončen společným pracovním obědem.
23. 11. 2012

Návštěva Českobratrské církve evangelické na Kubě
Synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml navštívil Kubu. Druhou
členkou týmu byla tlumočnice Anna Kárníková, která nebyla na Kubě poprvé a byla
nenahraditelnou znalkyní místních poměrů. V červenci tohoto roku navštívily „Ostrov
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svobody“ dvě dívky, které připravily půdu a navrhly trasu návštěvy synodního
seniora.
Cílem cesty bylo navštívit zdejší protestantské sbory, některé další osoby, vyjádřit jim
podporu a přivézt materiální pomoc. Další počítač, několik flash disků a dalších
prázdných nosičů našlo své nové vděčné majitele, stejně jako množství pomůcek pro
děti a sborovou práci. S některými církevními pracovníky byly navázány kontakty již v
minulosti při jejich návštěvě Evropy.
Synodní senior se tak setkal s Franciscem Marrerem Gutiérrezem, generálním
tajemníkem Presbyterní reformované církve na Kubě a děkanem teologického
semináře, a farářem Danielem Izquierdem, kteří byli před časem hosty ČCE. Joel
Ruml navštívil řadu venkovských presbyterních reformovaných i baptistických sborů,
kde je pomoc nejpotřebnější. Dvoučlenná mise projela po připravené trase střed a
západ Kuby (cca 2000 km) a vrátila se s pocitem, že se dostalo podpory a pomoci
potřebným, i s mnoha nezapomenutelnými turistickými zážitky.
23. 11. 2012

Americký algolog Johansen čestným doktorem Jihočeské univerzity
Čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa převzal včera na slavnostním
zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity světově uznávaný biolog profesor Jeffrey
R. Johansen.
Profesor Johansen je mimořádná osobnost po vědecké i lidské stránce. V dobách úzké
specializace vědců je takřka renesanční osobou, protože se věnuje dvěma hlavním
výzkumným tématům: taxonomii a ekologii rozsivek a kombinovanému přístupu k
systematice sinic. V obou těchto oborech patří mezi světovou špičku, je nebo byl
řešitelem celé řady významných grantů a celkový počet jeho publikací přesahuje
stovku.
Za dobu své existence udělila Jihočeská univerzita dvacet jedna čestných doktorátů.
Johansen vystudoval botaniku se zaměřením na sinice a řasy na Brigham Young
University a poté pokračoval v mikrobiologických studiích na postdoktorandských
stážích na Washington State University a na Solar Energy Research Institute, kde se
věnoval hlavně aplikované algologii. V roce 1988 odešel na pozici odborného asistenta
na John Carroll University do Ohia, kde v roce 1993 dosáhl habilitace a v roce 2000
profesury.
Profesor Johansen je velkým příznivcem České republiky a Jihočeské univerzity
obzvlášť. Vědecká spolupráce vyústila do sedmi společných publikací.
Skutečně nadstandardní je Johansenem umožněné studium posluchačů Jihočeské
univerzity na John Carroll University v USA. Již od roku 2001 některý z našich
studentů nebo pedagogů kontinuálně pracuje v jeho laboratoři. Od roku 2004
pokračují absolventi bakalářského studia algologie v magisterském studiu v USA.
Takto koncipovaná studia absolvovali čtyři českobudějovičtí studenti a pátý právě
studuje.
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26. 11. 2012

Hejtman Jihočeského kraje uvítal misi OSART na Temelíně
V uplynulých třech týdnech kontrolovalo dvanáct odborníků z osmi zemí elektrárnu
Temelín v rámci takzvané mise OSART. Experti vyslaní na jih Čech Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni ve své předběžné zprávě
konstatovali, že Temelín je provozován v souladu s kritérii MAAE a nemá žádné
zásadní bezpečnostní nedostatky.
Přesto inspektoři doporučili 11 zlepšení. Z předběžných výsledků například vyplynulo,
že Temelín by mohl zavést některé nové praktiky například v oblasti řízení prací v
kontrolovaném pásmu. Naopak v šesti případech MAAE elektrárnu Temelín
vyzdvihuje a bude ji dávat za vzor i ostatním světovým elektrárnám.
„Ředitel elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský mě v rámci pravidelné komunikace
osobně seznámil s předběžnými výsledky mise OSART a současně mě ujistili, že
veškerá doporučení expertního týmu budou realizována. Jihočeský kraj vnímá
elektrárnu jako silného, seriozního partnera a v neposlední řadě také významného
zaměstnavatele provozujícího bezpečné zařízení. Přesto vítám důkladné, průběžné,
hloubkové kontroly bezpečnosti provozu, které pravidelně provádí nezávislé
mezinárodní agentury a komise. Domnívám se, že právě takové kontroly jsou velkým
přínosem k neustálému zlepšování bezpečnosti provozu atomové elektrárny v našem
regionu," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Hejtman současně připomněl, že dlouhodobá spolupráce s temelínskou elektrárnou v
oblasti informovanosti a podpory regionu bude i nadále pokračovat podle platných
dohod.
27. 11 2012

Rada hlavního města Prahy schválila zapůjčení Slovanské epopeje do
Japonska v roce 2017
Radní hl. m. Prahy na dnešním jednání schválili záměr na zapůjčení obrazového
cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy do Japonska. Konvolut 20 obrazů je
kulturní památkou v majetku hlavního města Prahy a ve správě Galerie hl. m. Prahy,
která by byla v případě souhlasu garantem zápůjčky.
O zapůjčení velkého obrazového souboru na výstavu do The National Art Center
Tokyo požádala společnost NHK Promotions Inc. z Japonska. Návrh byl projednán
Výborem pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP a doporučil předloženou žádost k projednání Radě hl. m. Prahy.
„Partnerem pro zapůjčení díla a zároveň organizátorem výstavy je významná
japonská společnost, která v The National Art Center Tokyo realizovala v minulosti
skvělé výstavy s významnými referencemi. Slovanská epopej by byla zapůjčena v
předpokládaném termínu od 7. ledna 2017 do 3. dubna 2017. Celkově je doba výstavy
včetně deinstalace, balení a transportu z ČR do Japonska na 3 a půl měsíce. Díla
Slovanské epopeje byla v minulosti již několikrát v Japonsku vystavena, avšak vždy
však v maximálním počtu tří kusů,“ uvádí radní Václav Novotný (TOP 09) v jehož
gesci je tato problematika. „Chystaná zápůjčka by jistě podstatným způsobem posílila
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universální pozici Alfonse Muchy, jako fenoménu patřícího celé kulturní veřejnosti a
značně podpořila úsilí o naplňování reálné výměny kulturních hodnot mezi
významnými kulturními společnostmi. Do značné míry bude také významnou
propagací hlavního města Prahy v Japonsku a může tak vést ke zvýšení zájmu o naše
hlavní město v této zemi,“ dodává radní Novotný.
Pokud jde o poskytování výpůjček, ze zřizovací listiny Galerie hl. m. Prahy (v článku
IX. odst. e) o „vymezení majetkových práv organizace“) vyplývá, že ředitel je
oprávněn uzavírat smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů na dobu nejdéle tří let.
Vzhledem k významu celého souboru a ojedinělosti zápůjčky byla Rada hl. m. Prahy
požádána o vyslovení souhlasu.
28. 11. 2012

Pobočku ADRA v Hradci Králové navštívili hosté z Gruzie
Organizace ADRA provozuje v Hradci Králové Poradnu pro oběti domácího násilí a
trestné činnosti a Dětské krizové centrum. Odborníci z těchto pracovišť se aktuálně
také podílejí na zahraničním projektu, jehož cílem je posílení ochrany práv obětí
domácího násilí v Gruzii. V rámci tohoto projektu minulý týden přicestovala do ČR
pětičlenná delegace gruzínských kolegyň, složená ze zástupkyně ministerstva
zdravotnictví, práce a sociálních věcí, zástupkyně místní samosprávy a tří pracovnic
neziskových organizací, které se věnují pomoci obětem domácího násilí. V rámci své
cesty delegace navštívila v Hradci Králové ADRA pobočku, Intervenční centrum,
Azylový dům pro matky s dětmi i příslušného oddělení Policie ČR, v Praze se pak
delegace setkala s kolegy z organizace ProFem, která se na projektu v Gruzii rovněž
podílí. Účelem návštěvy bylo především sdílení dobré praxe a přenos českých
zkušeností.
ADRA pobočka v Hradci Králové se nejprve věnovala pouze pomoci přímým obětem
domácího násilí, jimž nabízela bezplatné právní poradenství, ale i psychologickou a
socio-terapeutickou pomoc. V roce 2009 zde také vzniklo Dětské krizové centrum, z
něhož část klientů tvoří děti z rodin zasažených domácím násilím. Nyní je zde
realizován i resocializační program formou psychoterapeutické práce pro pachatele
domácího násilí. Při své činnosti pobočka úzce spolupracuje se soudy, Probační a
mediační službou či s Magistrátem města Hradec Králové, zvláště s odborem
sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2011 ADRA Hradec Králové v rámci všech svých
služeb pracovala s 313 klienty, jimž poskytla 4 389 konzultací.
Své zkušenosti a znalosti odborníci z pobočky ADRA v Hradci Králové přenášejí také
do zahraničí. V letech 2006 až 2008 se mimo jiné účastnili projektu v Srbsku, nyní se
jako školitelé podílí na projektu v Gruzii. Dle nedávného průzkumu organizace AntiViolence Network of Georgia (AVNG) se každá čtvrtá vdaná gruzínská žena potýká s
některou z forem domácího násilí. „Dle oficiálních policejních statistik se každý čtvrtý
hovor na krizovou linku policie týká domácího násilí,“ uvádí k tomu ředitelka AVNG
Nato Shavlakadze. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že téma je zde dosti tabuizované
– přes 78 % Gruzínců se domnívá, že domácí násilí je rodinný problém, který by
neměl být řešen na veřejnosti. „Když se ženy konečně rozhodnou opustit násilného
chotě, nemají často kam jít a doslova se ocitají zcela bez prostředků na ulici. Ani jejich
vlastní rodina je často nechce přijmout zpět, protože je vnímají jako někoho, kdo
rozbil manželství, a stydí se za ně. Řešili jsme i případ, kdy oběti byla ochotná pomoci
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matka agresora, tedy vlastně tchyně, ale pouze pod podmínkou, že se snacha neobrátí
na policii,“ doplňuje Nato Shavlakadze.
Zásadní roli při ochraně a pomoci obětem násilí hrají gruzínské neziskové organizace;
například provozují čtyři z šesti existujících azylových domů v Gruzii. Aktuální
projekt v Gruzii je tedy zaměřen na školení pro pracovníky těchto neziskových
organizací (právníky, psychology, soc. pracovníky), ať už v péči o oběti násilí, ale i
třeba v oblasti lobbingu, který by měl směřovat k prosazování změny zákonů, či ve
fundraisingu. Školení jsou realizována i pro policisty, soudce či další úředníky
samosprávy, přičemž cílem projektu je i posílení spolupráce samosprávy a
neziskových organizací.
Na realizaci projektu se podílí na české straně ProFem o.p.s., na gruzínské straně jsou
partnery neziskové organizace Georgian Young Lawyer´s Association a Anti-Violence
Network of Georgia.
Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci
Programu transformační spolupráce.

prosinec 2012
3. 12. 2012

Zástupci ČSSD jednali s ministryní zahraničí USA
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka spolu s místopředsedou ČSSD a stínovým
ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem dnes jednali s ministryní zahraničí USA
Hillary Clintonovou. Tématem jednání byla zahraničně-politická situace, aktuální
dění v Evropské unii a prohlubování úzkých vztahů mezi USA a ČR. Dalšími tématy
pak byla spolupráce USA a ČR v oblasti vědy a výzkumu atomové energie, stejně jako
energetická bezpečnost ČR a EU.
3. 12. 2012

Česko‐americká televize slaví devět let své existence
Televizní stanice zaměřená na zviditelnění České republiky a její kultury v zahraničí
Czech-American TV byla založena před devíti lety v Chicagu. Nyní má čtyři pobočky a
spolupracovníky v několika státech USA a České republice. Vysílacím jazykem je
angličtina.
„ Czech-American TV nabízí dokumentární pořady o českých regionech, městech,
památkách Unesco, reportáže mapující bohatý český folklor nebo také kurzy českého
jazyka či video pořady, kde se divák dozví jak vařit národní speciality. To vše přispívá
nejen ke zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací, ale i
k osvětě českých tradic v krajanských komunitách,“ uvedla mluvčí stanice Ivana Scott.
Toto unikátní televizní vysílání se těší nemalému zájmu. V USA televizi sleduje dva a
půl milionu domácností na kabelové televizi v šedesáti městech a přes 100 tisíc
diváků z celého světa na internetu.
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Nejvíce diváků pochází z Texasu, Illinois, Kalifornie, New Yorku, New Jersey, Floridy,
Wisconsinu, Ohia, Nebrasky, Kansasu, Washingtonu, Minnesoty a Dakoty. Mimo
USA je největší sledovanost v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské Federaci.
Czech-American TV je vedena jako nezisková organizace a její projekty jsou
financované partnerskými organizacemi, z grantů a z příspěvků od svých diváků.
Pracovníci, kteří se podílí na vysílání, jsou mediální profesionálové českého původu.
Svůj čas věnují k vytvoření jedinečného programu pro ty, které zajímá Česká
republika a její kulturní dědictví.
3. 12. 2012

James Sallis dostal čestný doktorát Univerzity Palackého
Americký profesor James F. Sallis ze San Diego State University převezme ve středu
dopoledne čestný titul doctor honoris causa Univerzity Palackého.
Sallis je první, komu bude čestný doktorát udělen na návrh fakulty tělesné kultury.
Bojovník proti obezitě bude o den později přednášet v cyklu Science Café
připraveném projektem Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny (PopUP).
„S pracovníky naší fakulty spolupracuje již od roku 1995. Významně se metodologicky
i materiálně podílel na vytvoření výzkumné skupiny pro monitorování pohybové
aktivity v České republice. Po celou dobu spolupráce usiloval o zapojování naší
fakulty a Centra kinantropologického výzkumu do celosvětových výzkumných aktivit,
například v projektech SPARK, IPAQ a IPEN,“ uvedl děkan fakulty tělesné kultury
Zbyněk Svozil.
Sallis je významnou vědeckou osobností v oblasti aktivního a zdravého životního
stylu, preventivní medicíny a sportovních věd. Zabývá podporou pohybové aktivity a
pochopení vlivu politiky a podmínek prostředí na pohybovou aktivitu, výživu a
obezitu. Je autorem více než pěti stovek vědeckých publikací, členem redakčních rad
významných časopisů, řešitelem mezinárodních výzkumných grantů a je jedním z
nejčastěji citovaných autorů v oblasti sociálních věd na světě.
Od sametové revoluce univerzita udělila 42 čestných doktorátů. První Václavu
Havlovi. Loni byli tímto titulem ověnčeni divadelník Jiří Suchý, německý jazykovědec
Helmut Glück, hematolog Josef T. Prchal, řecký zakladatel nového lékařského oboru
fetální medicína Kypros Nicolaides a chemik Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity.
5. 12. 2012

Kraj Vysočina navštívila tchajwanská delegace
Ve středu 5. prosince 2012 navštívila Kraj Vysočina ředitelka Tchajpejské
hospodářské a kulturní kanceláře její Excelence Mei-Yu Hsueh s doprovodem. Kromě
setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a jeho náměstkem
Vladimírem Novotným byla na programu návštěvy prohlídka Poutního kostela sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, gotické radnice a farního kostela sv. Jakuba v
Jihlavě. Její Excelence Mei-Yu Hsueh si také vyzkoušela nový multimediální
průvodcovský systém v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově a navštívila tamní nemocnici.
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„Jedním z hlavních témat byla další oboustranně prospěšná spolupráce v oblasti
kultury, a to zejména v dalším rozšiřování multimediálního průvodcovského systému
do našich muzeí. Diskutovali jsme také možnosti dodání nových funkcí v projektu
eAmbulance, výměnu zkušeností v oblasti krizového managementu či příležitosti
navázání spolupráce uměleckých škol. Kraji Vysočina byla také nabídnuta možnost
prezentace na Veletrhu cestovního ruchu v Tchajpeji příští rok,“ uvedl náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
Kraj Vysočina spolupracuje s Tchajwanem už několik let a výsledkem spolupráce je
jak projekt Muzeum 4U založený na unikátní bezdrátové technologii, která dnes
provádí návštěvníky Muzea Vysočiny v Pelhřimově, tak zdravotnický projekt
eAmbulance. Ten umožňuje obyvatelům kraje elektronické objednání do
specializovaných ambulancí ve všech pěti krajských nemocnicích.
5. 12. 2012

Kraj Vysočina získal na své projekty v rámci spolupráce s Rakouskem více
než 40 milionů korun
Na konci listopadu se už po dvanácté projednávaly projekty česko-rakouské
přeshraniční spolupráce. Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny jako vedoucí
partneři ve třech z celkem jedenácti schválených projektů. Jejich celkový rozpočet
dosahuje výše 2,7 milionů €, z toho žadatelé z Vysočiny budou realizovat přeshraniční
aktivity ve výši 1,6 milionů €. „Velkým přínosem pro Kraj Vysočina je podpoření
projektu z oblasti spolupráce místních agend s cílem vzdělávání a zapojení
představitelů obcí a samotných občanů do dění v našem kraji. Tento projekt bude
Kraj Vysočina realizovat spolu se Spolkovou zemí Dolní Rakousko,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
6. 12. 2012

Zlínský kraj chystá mezinárodní spolupráci v oblasti péče o ohrožené děti a
rodiny
Podpora systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny je hlavním cílem projektu,
který Zlínský kraj hodlá realizovat společně se zahraničním partnerem, jímž je
Bureau Jeugdzorg Groningen z Nizozemska. Krajská rada schválila uzavření smlouvy
o mezinárodní spolupráci s tímto partnerem a stejný krok doporučila i zastupitelstvu.
Podpora má být zaměřená především na rozvoj pěstounské péče, nové metody
sociální práce a mezioborovou spolupráci. Cílovou skupinu projektu tvoří zástupci
neziskových organizací, stejně jako zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje,
Centra odborného poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, které je
příspěvkovou organizací Zlínského kraje, a zainteresovaných obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností.
V České republice v současné době probíhá změna systému péče o ohrožené děti. Cíle
a úkoly jsou obsaženy v Národní strategii péče o ohrožené děti, kterou přijala vláda.
Zlínský kraj se již v roce 2009 přihlásil k aktivní spolupráci při změnách systému, což
je deklarováno Dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a
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Zlínským krajem. Změny systému jsou uskutečňovány s cílem minimalizovat počet
dětí umisťovaných v institucionálních zařízeních. Současně jsou také připravovány
legislativní změny. V Nizozemí byly obdobné změny zavedeny v roce 2006 a Zlínský
kraj může čerpat ze zahraničních zkušeností, a to zejména v rozvoji pěstounské péče
na přechodnou dobu a v nových metodách sociální práce.
6. 12. 2012

ČCE zorganizovala dobrovolnou sbírku na pomoc syrským uprchlíkům
Synodní rada Českobratrské církve evangelické z podnětu Střediska humanitární a
rozvojové pomoci Diakonie ČCE rozhodla vyhlásit dobrovolnou sbírku, která by
alespoň částečně pomohla zmírnit útrapy těchto těžce zkoušených lidí, kteří ztratili
domov v důsledku válečného konfliktu v Sýrii.
„Milé sestry, milí bratři, během posledních měsíců neustále sledujeme vývoj situace v
Sýrii a velice nás tíží, že se ozbrojený konflikt nepřetržitě stupňuje a těžce dopadá na
životy běžných lidí.
V zemi vládne chaos, nefungují žádné služby ani infrastruktura a města se díky
každodennímu bombardování postupně mění v trosky. Lidé přicházejí o své domovy,
chybí jim jídlo a základní zdravotnická péče. Tisíce lidí denně se proto snaží
uprchnout do sousedních států, kde buď zůstávají u rodin svých příbuzných a
známých nebo končí v uprchlických táborech. K největším z nich patří tábor Za´atari
v severním Jordánsku. V současnosti tam pobývá několik desítek tisíc lidí,“ píší ve
svém vyjádření členové synodní rady ČCE.
Středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE se díky grantu Ministerstva
zahraničních věcí ČR a díky spolupráci s Luterskou světovou federací podařilo v
táboře Za´atari zajistit obytné kontejnerové buňky pro 35 rodin s malými dětmi a
starými, dlouhodobě nemocnými či postiženými členy rodiny. V těchto buňkách
budou moci tyto rodiny přečkat nadcházející zimu.
Vzhledem k počtu lidí zasažených konfliktem, který má ke konci roku dle odhadů
OSN dosáhnou 4,5 milionu, je však potřeba přemýšlet o způsobech další pomoci.
Díky spolupráci s Luterskou světovou federací má Diakonie ČCE možnost zapojit se
do přípravy utečeneckého tábora Za’atari na blížící se zimu.
7. 12. 2012

Zástupci Českobratrské církve evangelické navštívili partnery ve Vídni
O prvním adventním víkendu navštívili pracovníci Ústřední církevní kanceláře a dva
členové vedení Českobratrské církve evangelické sesterskou církevní kancelář ve
Vídni. Byla to reciproční návštěva – zástupci vídeňské kanceláře byli v Praze před
třemi lety.
„V pracovní části jsme si prohlédli budovy Evangelického centra, kde má Evangelická
církev v Rakousku nejen úřednické zázemí jednotlivých oddělení, ale také
pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů náboženství, prostory pro vzdělávání
vikářů, archiv, knihovnu a kapli. Na programu byly konzultace v pracovních
skupinách, kde se mluvilo o ekumeně, vzdělávání, práci pro veřejnost, práci s mládeží
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a hospodářských otázkách. Zjistili jsme, že máme nejen společnou minulost z dob
Rakouska-Uherska, ale také podobné postavení ve společnosti a podobné problémy v
současnosti,“ popisuje návštěvu Daniela Ženatá, šéfredaktorka časopisu Český bratr,
která se návštěvy zúčastnila.
10. 12. 2012

Pardubický kraj se představil evropským expertům
Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu představilo 6. prosince 2012 náš region na
Generálním shromáždění Výboru národních expertů v Bruselu. Zastoupení se akce
zúčastnilo na základě osobního pozvání předsedkyně výboru Lucie Lekešové. „Během
tohoto setkání jsme navázali nové kontakty, které znamenají jak příliv
potencionálních návštěvníků do kraje, tak především nové partnery z Evropské
komise pro práci Zastoupení v Bruselu“ uvedla Karolína Brennerová, vedoucí
Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu.
Kraj se zde prezentoval informačním stánkem s propagačními materiály a brožurami.
Pro zhruba 60 národních expertů z evropských zemí byl také připraven k ochutnání
tradiční pardubický perník. Během jejich zastavení u stánku byl každému krátce
představen Pardubický kraj. U mnohých expertů vzbudily informace o kraji velký
zájem, který vedl k hlubší debatě o přednostech a atraktivitách regionu. Pojmy jako
Velká Pardubická nebo Litomyšl byly pro mnohé z nich známé.
Smyslem práce národních expertů (Seconded National Experts) je poskytnutí jejich
odborných znalostí pro tvorbu evropské legislativy, kterou iniciuje Evropská komise.
Zároveň jejich prostřednictvím dochází k přenesení nových znalostí zpět na národní
úroveň. Evropská komise vybírá národní experty prostřednictvím Stálých zastoupení
členských států při EU.
10. 12. 2012

Člověk v tísni požaduje propuštění čínského disidenta Liou Siao‐po
V pondělí 10. prosince, v Den lidských práv, předal Marek Svoboda, ředitel Centra
pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni, spolu s předsedou českého
PEN klubu Jiřím Dědečkem, otevřený dopis čínskému velvyslanci s požadavkem
ukončit perzekuci laureáta Nobelovy ceny míru, spisovatele a aktivisty Liou Siao-po a
dalších vězňů svědomí v Číně. Akce nazvaná Empty Chair, neboli prázdná židle,
spojená s předáním dopisu se uskutečnila 10.12. 2012 před čínským velvyslanectvím
v Praze.
“Udělení Nobelovy ceny míru Liou Sia-paovi jsme oslavili vydáním knihy o tomto
obhájci lidských práv. A v podobných aktivitách je třeba pokračovat, dokud Čína
nezmění své chování k lidem, kteří nesledují její oficiální linii,” říká předseda PEN
klubu Jiří Dědeček. Liou Siao-po je jedním ze zakladatelů Nezávislého centra
čínského PEN klubu a jeho čestným prezidentem. K dopisu přidaly svůj podpis také
další organizace zabývající se lidskými právy: Agora Centra Europe, Asociace pro
mezinárodní otázky Europeum, Fórum 2000 a Občanské Bělorusko.
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Svůj jedenáctiletý trest si Liou Siao-po odpykává za podvracení republiky, neboli za
to, že se podílel na vzniku Charty 08, prohlášení inspirovaném československou
Chartou 77, které volá po nenásilných reformách a větších občanských svobodách v
současné Číně. Také díky aktivitě Člověka v tísni, bývalého prezidenta Václava Havla
a čtyřiceti českých poslanců a senátorů byl Liou Siao-po nominován na Nobelovu
cenu míru, kterou přes protesty čínské vlády získal v říjnu 2010.
11. 12. 2012

Karlovarský kraj pokračuje ve spolupráci s Irkutskem
V rámci dohody o navázání přátelských vztahů s Irkutskem, kterou uzavřel
Karlovarský kraj v červnu minulého roku, navštívila Karlovy Vary ředitelka tamního
rehabilitačního centra Elena Barkhatova.
Doktorka Barkhatova se seznámila s balneologickými provozy a zúčastnila se
slavnostního předávání cen Osobnostem Karlovarského kraje 2012. Desetidenní
pobyt ruské lékařky zahrnoval především odborné konzultace a prohlídky lázeňských
zařízení, například Alžbětiných lázní či Sanssouci.
Nechyběla ani návštěva historického centra Karlových Varů s odborným výkladem či
návštěva Muzea Jan Becher. Z Karlových Varů navštívily Irkutsk v polovině února dvě
studentky Prvního českého gymnázia s pedagogickým doprovodem, které se
zúčastnily konference vzdělávání Evrika. Za práci o historii Karlových Varů si z daleké
Sibiře odvezly první místo.
12. 12. 2012

Projekt česko‐srbské spolupráce Ústeckého kraje úspěšně zakončen
Ve dnech 5. až 6. prosince proběhlo v Jižním Banátu v Srbsku poslední setkání v
rámci projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“, který
je financovaný z Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dotací
ze státního rozpočtu ČR na rok 2012).
Jednání se zúčastnili zástupci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, Krajské
hospodářské komory Ústeckého kraje, zástupci dopravní společnosti a dva studenti
Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
(stážisté ve společnostech zabývajících se vodohospodářstvím a odpadovým
hospodářstvím). Za srbskou stranu pak zástupci veřejné správy z Bele Crkvi, Vršace a
Pančeva, místní podnikatelé z oblasti vodohospodářství, zástupci Regionální
rozvojové agentury Zrenjanin a Hospodářské komory Pančevo.
Na programu bylo jednání mezi zástupci obou regionů, jejich vzájemné představení
se a výměna kontaktů. Doplněním pak byly exkurze v místních vodohospodářských
společnostech. První den se delegace zúčastnila slavnostního zahájení pásma
kulturních akcí „Dny české kultury“, které každoročně v Bele Crkvi pořádá kulturně
vzdělávací sdružení „Češi Jižního Banátu“. Vystoupil zde místní ženský sbor Bella
Musica s repertoárem českých a srbských písní. V závěru druhého dne jednání pak
došlo k významnému kroku podepsání dohody o spolupráci mezi Regionální
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rozvojovou agenturou Ústeckého kraje a Regionální rozvojovou agenturou Zrenjanin
a dohody o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a
Hospodářskou komorou Pančevo.
Toto dvoudenní setkání bylo poslední aktivitou uskutečněnou v rámci výše
zmíněného projektu, jehož realizace probíhala v průběhu celého roku a prosincem
2012 končí. Cílem projektu bylo zejména podpořit vzájemnou komunikaci mezi
oběma regiony, navázat a udržet komunikaci mezi místními podnikateli, zástupci
veřejné správy a dalšími organizacemi a iniciovat potenciální investiční aktivity v
Jižním Banátu. Vzhledem k tomu, že na jednání byly podepsány dvě důležité dohody
o spolupráci, budou navázané vztahy mezi českou a srbskou stranou rozvíjeny i dále v
budoucnu.
13. 12. 2012

Člověk v tísni otevřel kancelář v Aleppu na severu Sýrie
13. prosince 2012 Člověk v tísni otevřel v Aleppu vlastní kancelář, aby ve městě
sužovaném boji, bombardováním a zimou mohl dohlížet na distribuce dětské výživy a
základních potravin. Tým Člověka v tísni (ČvT) zároveň organizuje svoz desítek tun
odpadu z ulic města, vybavil místní zdravotnické středisko a nejchudší rodiny
podporuje i malými peněžními granty. ČvT ve městě poskytne práci krejčím a
ševcům, kteří budou vyrábět teplé oblečení na zimu, a lidé si budou moci vydělat i
svozem odpadků. Do konce ledna ČvT v Aleppu přímo podpoří 6500
nejohroženějších obyvatel.
„Ve dvou čtvrtích Aleppa, kde žije téměř půl milionu lidí, jsme v tuto chvíli jediná
zahraniční nevládní organizace, která poskytuje urgentní pomoc,“ říká koordinátorka
blízkovýchodních programů ČvT Jitka Škovránková. Na území ovládané opozicí a
tam, kde se v tuto chvíli bojuje, se dostává pouhý zlomek institucionální humanitární
pomoci distribuované z Damašku. Tisíce lidí dostaly pomoc naposledy před měsíci a
mnoho z nich ji nevidělo nikdy. „V této čtvrti oficiální pomoc nikdo nedostal, měsíce
žiji jen z toho, co mi dají sousedé,“ říká Muhammad v přítmí jednoho z podzemních
úkrytů.
„Oficiální dárcovské instituce a jejich partneři registrovaní v Damašku mají v tuto
chvíli velice omezenou působnost. Režim má úplně jiné zájmy než otevírání
humanitární koridorů. Kvůli bezpečnostní situaci je sever z Damašku prakticky
nepřístupný a zásoby jídla a materiálu se navíc tenčí i v samotném Damašku.
Dárcovské instituce jako agentury OSN a evropské ECHO by tedy měly hledat
alternativní způsoby, jak pomoc stovkám tisíc běženců či lidí lapených uvnitř
konfliktu poskytnout,“ říká vedoucí humanitárních programů ČvT Marek Štys.
„Evropská rada 10. ledna formálně uznala Národní koalici opozičních sil jako
legitimního zástupce syrského lidu, čímž se defacto otevřela možnost k reorganizaci
humanitární pomoci, která doposud formálně proudila pouze přes Damašek,“
dodává.
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13. 12. 2012

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně navštívili Antarktidu
Antarktická stanice J. G. Mendela, kterou vybudovala Masarykova univerzita (MU)
na ostrově Jamese Rosse, opět ožila. Poslední den letošního roku k ní zamířila již
sedmá vědecká expedice s rekordním počtem účastníků. Dvacetičlennou výpravu
tvoří 14 vědců, dva odborní asistenti, správce stanice, dva technici zodpovědní za
údržbu a specialista na obnovitelné zdroje, který pomůže s instalací fotovoltaických
panelů na stanici. Kromě vědců a doktorských studentů MU, se výpravy zúčastnil i
pracovník Vysokého učení technického v Brně a České geologické služby.
17. 12. 2012

Hejtmanka Středočeského kraje zahájila výstavu Židovské památky v
Miláně
Výstava Židovské památky ve Středočeském kraji, která byla k vidění již v Tel Avivu
předloni v létě, v následujícím roce v Evropském parlamentu v Bruselu a také v New
Yorku, nyní doputovala do italského Milána, konkrétně do prostor Českého centra.
Zde ji slavnostně zahájila středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková a radní pro
oblast kultury Václav Beneš.
Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek dne 13. září 2012 přímo v Českém centru.
Středočeská hejtmanka se zde setkala s ředitelem Českého centra Václavem Šedým,
honorárním konzulem území krajů Lombardie a Piemontu Giorgio Franco Alettim,
ředitelem milánského zastoupení Czechtourismu Lubošem Rosenbergem a ředitelkou
milánského zastoupení CzechTrade Ivanou Třoskovou. Kromě tématu samotné
výstavy debatovali také o dalších možnostech spolupráce, například v oblasti školství,
konkrétně vzájemné výměny studentů, či o možnostech efektivní propagace
Středočeského kraje v Itálii.
České centrum Milán bylo v červnu 2010 přestěhováno z Říma do Milána a je součástí
sítě Českých center. České centrum Milán má k dispozici výstavní prostory pro 70
osob, sál s promítacím zařízením pro 30 osob, informační kancelář pro veřejnost s
knihovnou. Realizuje společné putovní projekty Českých center, spolupracuje s
významnými kulturními institucemi v Miláně a podporuje výměnné projekty. Pořádá
výstavy, promítání filmů, koncerty, besedy a přednášky, spolupracuje s krajanskými
spolky, bohemisty, kulturními instituty dalších zemí a řadou italských institucí.
Výstava Židovské památky ve Středočeském kraji byla k vidění již po čtvrté. Premiéru
měla 23.července 2011 v Bauhaus Center Tel Aviv, na třídě Dizengoff 99. Projekt
výstavy doprovází také exkluzivní trojjazyčná publikace (čeština, angličtina,
hebrejština) prezentující ty nejvýznamnější, nejstarší a nejzajímavější židovské
objekty kraje. Tato unikátní výstava a publikace s ní spojená prezentuje nejen
židovské památky, jimiž jsou především synagogy a židovské hřbitovy, ale též
popisuje historii osídlení a tradic židovského obyvatelstva ve středních Čechách.
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17. 12. 2012

Středočeský kraj podepsal smlouvu o obchodně‐ekonomické, vědecko‐
technické a kulturní spolupráci s Astrachaňskou oblastí RF
Podpisem Smlouvy o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci
Astrachaňské oblasti se Středočeským krajem se dnes završilo několikaměsíční
oboustranné jednání o kooperaci obou regionů Ruské federace a České republiky.
Smlouvu v sídle krajského úřadu podepsala dne 1. 8. 2012 hejtmanka Středočeského
kraje Zuzana Moravčíková a vicegubernátor Astrachaňské oblasti Konstantin
Alexejevič Markelov.
„Meziregionální i mezinárodní spolupráci přikládá Středočeský kraj dlouhodobě
velkou důležitost. Již od počátku své existence usiluje o dobré zahraniční vztahy,
které by byly prospěšné pro občany i rozvoj kraje. Dosud se navazování takovýchto
vztahů dařilo a věřím, že i spolupráce s ne tak známou Astrachaní bude pro náš
region užitečným příspěvkem v prohlubování možností mezinárodní spolupráce,“
uvedla hejtmanka Zuzana Moravčíková.
Vzájemná spolupráce mezi Středočeským krajem a Astrachaňskou oblastí byla
smluvně zakotvena na dobu pěti let. Zaměřena je na oblast průmyslu, zemědělství,
dopravy, obchodu, pracovní migraci, oblast vědy a techniky, kultury, cestovní ruch,
sport, vzdělání a ochranu zdraví. Partnerské strany se též zavazují poskytovat
součinnost při rozvíjení přímých styků mezi hospodářskými subjekty.
V oblasti vzdělávání se například zavazují spolupracovat formou rozvíjení přímých
partnerských vztahů mezi školními zařízeními včetně výměny studentů a pedagogů,
školních pomůcek a metodické literatury. Dále se strany dohodly, že budou
napomáhat rozvoji a navazování přímých kontaktů mezi divadly, knihovnami, muzei
a uměleckými svazy. Součinnost a podporu též budou poskytovat při zajišťování
uměleckých výstav i hostování skupin či sólistů na svém území. Podporovat budou
vydávání společných publikací a překladů literárních děl. V oblasti zdravotnictví se
strany zavazují spolupracovat na rozvoji styků mezi zdravotními zařízeními včetně
výměn odborníků, v oblasti cestovního ruchu a sportu na vytvoření výhodných
podmínek pro jejich rozvoj a v oblasti životního prostředí spolupráci zaměřují na
racionální využívání a obnovu přírodních zdrojů včetně zabezpečení ekologické
bezpečnosti.
17. 12. 2012

Člověk v tísni podpořil demonstraci za svobodu v Bělorusku
V pondělí 17. a středu 19. prosince se v Praze uskuteční akce “Svobodu vězňům
Lukašenka!". Po zmanipulovaných prezidentských volbách v roce 2010 zadžel
Lukašenkův režim stovky nespokojených demonstrantů, přes třicet jich je stále ve
vězení. Na jejich podporu se v Praze uskuteční dvě akce.
V pondělí 17. 12. v centru Člověka v tísni Langhans ve Vodičkově ulici v Praze se od
19,00 bude promítat film Běloruský sen, po kterém promluví běloruský kandidát na
prezidenta z roku 2010 Alaksiej Michalevic. Své svědectví představí i několik žen,
které se účastnily brutálně potlačených demonstrací po zmanipulovaných
prezidentských volbách.
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18. 12. 2012

Předseda České biskupské konference vyjádřil soustrast pozůstalým obětí
masakru v USA
Předseda ČBK kardinál Dominik Duka ve svém dopise velvyslanci USA v ČR
Normanu Eisenovi vyjádřil soustrast a modlitby české církve za oběti řádění zběsilého
střelce v městě Newtown blízko New Yorku.
V americkém státě Connecticut zastřelil v pátek 14. prosince 2012 dvacetiletý chlapec
26 lidí a následně sám sebe legálně drženou zbraní své matky. Útoky provedl ve dvou
třídách, většina obětí byly děti. Tamní biskupové okamžitě vyjádřili svou blízkost
obětem násilí.
„Tragédie střelby v základní škole Sandy Hook v americkém Newtonu, státě
Connecticut, bolestně zasáhla srdce lidí,“ prohlásil kardinál Timothy Dolan, předseda
Americké biskupské konference. Ve svém prohlášení dále mj. uvedl: „Tragédie
nevinných lidí, kteří násilně zemřeli, otřásá naším klidem. V této chvíli vyslovujeme
podporu v modlitbě především diecézi Bridgeport a její komunitě v Newtonu, která se
vyrovnává s téměř nesnesitelným smutkem. Modlíme se za pokoj a porozumění se
všemi těmi, kteří se vyrovnávají s ranami, které je potkaly, a se smrtí svých
nádherných dětí.
18. 12. 2012

Česká soudkyně I. Hrdličková jmenována do Zvláštního tribunálu pro
Libanon
Generální tajemník OSN jmenoval 18. 12. 2012 českou soudkyni Ivanu Hrdličkovou
na post soudkyně odvolacího senátu Zvláštního tribunálu pro Libanon, který sídlí v
Haagu.
Tribunál byl založen na základě dohody mezi OSN a Libanonem, která vstoupila v
platnost na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1757 (2007) dne 10. června
2007. Skládá se ze čtyř libanonských a sedmi mezinárodních soudců. Jurisdikce
tribunálu je omezena na osoby nesoucí odpovědnost za bombový útok ze dne 14.
února 2005, při kterém byl zabit bývalý libanonský předseda vlády Rafík Harírí.
Česká republika tribunál dlouhodobě podporuje dobrovolnými finančními příspěvky.
Zvolení soudkyně Hrdličkové je po zvolení soudce Fremra do Mezinárodního
trestního soudu a profesora Šturmy do Komise pro mezinárodní právo dalším
výrazným úspěchem českých odborníků na poli mezinárodněprávních institucí.
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18. 12. 2012

Zástupci KSČM se zúčastnili mezinárodního setkání komunistických a
dělnických stran
Zástupci Komunistické strany Čech a Moravy se zúčastnili 14. Mezinárodního setkání
komunistických a dělnických stran (IMCWP), které se ve dnech 22. až 25. listopadu
2012 uskutečnilo v libanonském hlavním městě Bejrútu. Letošní ročník se nesl v
duchu hesla „Posilování bojů proti rostoucí imperialistické agresivitě, za uspokojení
společensko-ekonomicko-demokratických práv a tužeb národů, za socialismus.“
20. 12. 2012

Hejtman Ústeckého kraje přijal velvyslankyni Rumunska
Na krajském úřadu se ve čtvrtek 20. prosince setkal hejtman Oldřich Bubeníček s
velvyslankyní Rumunska v ČR. Její excelenci Danielu Andu Grigoru Gitmanovou
doprovázeli další členové rumunského velvyslanectví v Praze a představitelé
pravoslavné církve ČR i z Ústeckého kraje.
Kromě hejtmana byli jednání přítomni jeho náměstci Stanislav Rybák a Jana
Vaňhová, zástupce ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru kancelář hejtmana Aleš
Konopásek a krajský zastupitel a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.
Radek Scherfer. Tématem rozhovoru byla jednak spolupráce na poli kulturním,
vzdělávacím a ekonomickém, a jednak problematika výstavby pravoslavného kostela
v Mostě. Jak zdůraznil vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita pravoslavné
církve v českých zemích a na Slovensku, žije tady nikoliv malá komunita občanů
Rumunska. Dále hovořili čeští hostitelé s hosty o rozvoji turismu i některých
zkušenostech s využíváním peněz z EU.
Na závěr se rumunská velvyslankyně podepsala do knihy vzácných hostů ÚK, vůbec
jako první velvyslankyně přijatá hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
28. 12. 2012

Karlovarský kraj navštívil europoslanec I. Ertug
Zástupci Karlovarského kraje přivítali na karlovarském letišti europoslance Ismaila
Ertuga, který přicestoval se svojí rodinou. V rámci setkání mu byly představeny plány
rozvoje letiště do budoucna a diskutovalo se i o zapojení letiště do transevropské
dopravní sítě.
„Jsem velmi rád, že si pan europoslanec udělal čas a se svojí rodinou zavítal do
Karlovarského kraje. Těší mne, že ho mohu přivítat v krásné, moderní hale
karlovarského letiště,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Kromě přivítání byl europoslanec seznámen i s historií letiště a jeho postupnou
proměnou v čase. Karlovarské letiště bylo založeno na počátku 20. let minulého
století a postupem času prošlo řadou úprav tak, aby splňovalo technické parametry a
nabízelo patřičný komfort pro cestující. Nejrozsáhlejší modernizace probíhala v letech
2005 až 2009. Hlavním cílem této modernizace bylo zvýšení úrovně technických
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parametrů vzletové a přistávací dráhy, světelného zabezpečovacího zařízení a
výstavba zcela nové odbavovací haly s moderními a komfortními prostory pro
odbavení cestujících a poskytování souvisejících služeb. V současné době letiště
provozuje pravidelné linky do 5 destinací v Rusku (Jekatěrinburgu, Moskvy,
Petrohradu, Samary a Ťumeně) a letní charterové lety do Turecka. I přes dopady
globální hospodářské krize počet cestujících neklesá, ba naopak. Letiště odbavuje až
500 tisíc cestujících ročně.
O plánech rozvoje letiště do budoucna informoval europoslance obchodní manažer
letiště Radek Zábranský. „V horizontu 5 let by měl být zpracován projekt na
prodloužení přistávací dráhy či výstavbu nového VIP/business terminálu. Všechny
akce by měly být hrazeny z toho, co si letiště samo vydělá,“ upřesnil Zábranský.
Uvažuje se i o zapojení letiště do transevropské dopravní sítě. Jedná se o instituci,
kterou zavedla Evropská unie v roce 1993. Transevropská dopravní síť, neboli
zkráceně TEN-T, je sítí silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a
vodních cest. V rámci této instituce pak mohou jednotliví členové čerpat dotace na
rozvoj infrastruktury. „Rádi bychom využili potenciál letiště, a proto usilujeme o
zařazení letiště do transevropské dopravní sítě,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje Petr Navrátil.
Europoslanec Ismail Ertug, který je mimo jiné zpravodajem pro nařízení Evropského
parlamentu a Rady o hlavních směrech Evropské Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě, konstatoval, že karlovarské letiště má dobré vyhlídky na začlenění. „V
současné době jsou stanovena pravidla, v rámci kterých toto letiště zatím ještě
nemůže být zařazeno do nejužšího výběru. V budoucnu nás však čeká ještě revize
konceptu transevropské dopravní sítě a proto je potřeba využít tohoto mezidobí a
pracovat dál na rozvoji letiště. Uvědomujeme si, že letiště má velký význam pro
region a nejen pro něj,“ dodal europoslanec.
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