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Seznam zkratek

ČLR – Čínská lidová republika
ČNB – Česká národní banka
ČR – Česká republika
ČRA – Česká rozvojová agentura
ČROI – Česká rada pro obchod a investice
ČSA – České aerolinie
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
ČSÚ – Český statistický úřad
ČTK – Česká tisková kancelář
ČVUT – České vysoké učení technické
DEMAS – Asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě
DV – Dálný východ
ECOFIN – Economic and Financial Affairs Council (Rada ministrů hospodářství a financí)
ECR – European Conservatives and Reformists Group (Evropští konzervativci a reformisté
/EP/)
ED – ekonomická diplomacie
EGAP – Exportní garanční a pojišťovací, a.s.
EIA – Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)
EIDHR – European Iniciative for Democracy and Human Rights (Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva)
EK – Evropská komise
ENP – European Neighbourhood Policy (Evropská politika sousedství)
EP – Evropský parlament
EPA – Econonmic Partnersip Agreements (Dohody o hospodářském partnerství)
EPP – European People’s Party (Evropská lidová strana /EP/)
ERDF – European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ESDP – European Security and Defence Policy (Evropská bezpečnostní a obrannná politika)
ESTA – Electronic System for Travel Authorization (Elektronický systém cestovní registrace)
ESVA – European External Action Service (Evropská služba vnější akce)
ESVO – Evropské sdružení volného obchodu
ETUC – European Trade Union Confederation
EU – Evropská unie
EUFOR – European Union Force (Mírové síly Evropské unie)
EUFOR TCHAD/RCA – European Union Force Tchad/Central African Republic European
Union Force (Mírové síly Evropské unie Čad/Středoafrická republika)
EUGA – Odbor pro všeobecné záležitosti EU /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
EUNIC – European Union National Institutes for Culture (Kulturní instituty zemí Evropské
unie)
EUPO – Odbor politik EU /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
EUR – euro
EUSEC-EUPOL – European Union Security Sector Reform Mission-European Union Police
Mission (Mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru/Policejní mise EU v Demokratické republice Kongo)

3E – ekonomika, energetika a Evropa ve světě
ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentura pro spolupráci energetických regulátorů)
ACP – The African, Caribbean and Pacific Group of States (Skupina afrických, karibských a tichomořských států)
AČR – Armáda České republiky
ACHO – Arcidiecézní charita Olomouc
AI – Amnesty International
ALF – Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures (Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří)
AMO – Asociace pro mezinárodní otázky
ASEAN – Association of South East Asian Nations (Sdružení států jihovýchodní Asie)
ASEM – Asia-Europe Meeting (Asijsko-evropské setkání)
BaH – Bosna a Hercegovina
BCPP – Burza cenných papírů Praha
BIS – Bezpečnostní informační služba
BMATT – British Military Advisory and Training Team (Britský vojenský poradní a výcvikový tým)
BVA – Odbor států Blízkého východu a Afriky /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
BZÖ – Bündnis Zukunft Österreich (Spolek pro budoucnost Rakouska)
CDU – Christlich Demokratische Partei (Křesťansko-demokratická strana /SRN/)
CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen)
CENTCOM – Central Command (ústřední velení /armáda USA/)
COAFR – Correspondence Africa (Výbor pro subsaharskou Afriku)
CODEV – Committee on Development Cooperation (Pracovní
skupina pro rozvojovou spolupráci)
COEST – Correspondence Eastern Europe and Central Asia (Výbor pro východní Evropu
a Střední Asii)
COJUR – Council Working Group of Public International Law (Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné)
COREPER – Comité des représentants permanents (Výbor stálých zástupců)
COSAC – Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l’Union européenne (Konference evropských výborů parlamentů)
CSU – Christlich-Soziale Union (Křesťansko-sociální unie /SRN/)
CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění
ČC – Česká centra
ČEB – Česká exportní banka
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EWU – Europäischen Währungsunion (Evropská měnová unie)
FAC – Foreign Affairs Council (Rada ministrů zahraničních věcí)
FDP – Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana /SRN/)
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs (Svobodomyslná strana Rakouska)
FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
GAC – General Affairs Council (Rada pro všeobecné záležitosti)
GAERC – General Affairs and External Relations Council (Rada pro všeobecné záležitosti
a vnější vztahy)
GCC – Gulf Cooperation Council (Rada pro spolupráci zemí Zálivu)
G6 – Group of Six /Německo, Francie, Velká Británie, Polsko, předsednický stát EU a EK/
G20 – Group Twenty /skupina 19 ekonomicky nejsilnějších států světa + EU/
GS – generální sekretaritát
GSP+ – Generalised System of Preferences (Zvlášní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj
a řádnou správu věcí veřejných)
HDP – hrubý domácí produkt
HND – hrubý národní důchod
HSR – Hospodářská a sociální rada /OSN/
ICRC – International Clinical Research Centrum (Mezinárodní centrum klinického výzkumu /
Brno/)
IGAD – Intergovernmental Authority on Development (Mezivládní úřad pro rozvoj východní
Afriky)
ISAF – International Security Assistance Force (Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly)
IT – Information Technology (informační technologie)
IVF – International Visegrad Fund (Mezinárodní visegrádský fond)
JAR – Jihoafrická republika
JETE – Jaderná elektrárna Temelín
KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
KFOR – Kosovo Force (Síly pro Kosovo)
KLDR – Korejská lidově demokratická republika
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
KR – Korejská republika
LAC – skupina zemí Latinské Ameriky a Karibiku
LOV – lehký obrněný vůz
LPTP – Odbor lidských práv a transformační politiky /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
MaMa – Maghreb a Mašrek
MDF – Maďarské demokratické fórum
MENA – Middle East and North Africa (Blízký východ a severní Afrika)
MER – Movement for European Reform (Hnutí za evropskou reformu)
MEZ – ministr pro evropské záležitosti
MK – Ministerstvo kultury ČR
MMF – Mezinárodní měnový fond
MO – Ministerstvo obrany ČR
MoG – Blízký východ a Záliv

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MSP – malé a střední podniky
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MTS – Mezinárodní trestní soud
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NATO – North Atlantic Treaty Organisation (Organizace Severoatlantické smlouvy)
NERV – Národní ekonomická rada vlády
NGO – Non-governmental Organisation (nevládní organizace)
NNO – nevládní neziskové organizace
NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Národně demokratická strana Německa
/SRN/)
NPPV – Národní krizový plán vlády
NPT – Nuclear Non-Proliferation Treaty (Smlouva o nešíření jaderných zbraní)
NRF – NATO Response Force (Síly rychlé reakce NATO)
OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
ODA – Official Development Assistance (Oficiální rozvojová spolupráce)
ODS – Občanská demokratická strana
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
OKKP – Odbor pro kulturu, komunikaci a prezentaci /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
OPCW – Organization for the Prohibitions of Chemical Weapons (Organizace pro zákaz chemických zbraní)
ORS – Odbor rozvojové politiky a humanitární pomoci /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
OSN – Organizace spojených národů
OSN MINURCAT – Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad
(Mise OSN ve Středoafrické republiace a Čadu)
OSVE – Odbor pro severní a východní Evropu /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
ÖVP – Österreichische Volkspartei (Rakouská lidová strana)
PASOS – Sdružení pro podporu otevřené společnosti
PBC – Peacebuilding Commission (Komise pro budování míru /OSN/)
PČRB – První česko-ruská banka
PES – Party of European Socialists (Strana sociálních demokratů /EP/)
PiS – Prawo i Sprawiedliwść (Právo a spravedlnost /Polsko/)
PMOI – The People’s of Mujahedin of Iran (Lidoví mudžáhedíni)
PNR – Passenger Name Records (Zpracování údajů jmenné evidence cestujících)
PPC – Permanent Partnership Council (Stálá rada partnerství)
PPP – Public Private Partnership (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
PPZRS – Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
PRT – Provinční rekonstrukční tým
PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
R2P – Responsibily to Protect (Odpovědnost za ochranu)
RB OSN – Rada bezpečnosti OSN
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RIO – Grupo de Río /23 latinskoamerických a karibských států/
RFE/RL – Radio Free Europe / Radio Liberty (Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda)
RMB – renmibi /čínský jüan v zapsaný pinyinu/
SAR – Sjednocená arabská republika
SERV – Strategicko-energetická rada vlády
SNS – Společenství nezávislých států
SOFA – Status of Forces Agreement (Dohoda o postavení jednotek /NATO/)
SOG – Special Operations Group (Útvar speciálních operací Vojenské policie)
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálně-demokratická strana Německa
/SRN/)
SR – Slovenská republika
SRN – Spolková republika Německo
START – Strategic Arms Reduction Treaty (Dohodu o snížení počtu strategických zbraní)
SZ – Stálé zastoupení
SZ – Strana zelených
SZBP – Společná zahraniční a bezpečnostní politika
SZBP – Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky /Ministerstvo zahraničních věcí ČR/
TB/LNNK – Tēvzemei un Brīvībai/Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība (Svoboda a vlast
/Lotyšsko/)
UEAPME – Asociace řemeslných, malých a středních podniků
ÚMEZ – Útvar ministra pro evropské záležitosti
ÚMVEZ – Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
UN-Habitat – United Nations Human Settlements Programme (Program OSN pro lidská sídla)
UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law (Komise pro pro mezinárodní obchodní právo)
UNEP – United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organizace
Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
ÚS – Ústavní soud
USA – Spojené státy americké
USAID – United States Agency for International Development (Americká vládní agentura pro
mezinárodní rozvoj)
USD – americký dolar
ÚZSI – Úřad pro zahraniční styky a informace
V4 – Visegrádská čtyřka /skupina/
V-EU – Výbor pro Evropskou unii
VB – Velká Británie
VEV – vnější ekonomické vztahy
VS – Valné shromáždění /Organizace spojených národů/
VÚSC – vyšší územně-správní celky
WTO – World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
ZRS – zahraniční rozvojová spolupráce
ZÚ – zastupitelský úřad /ambasáda/
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Résumé

What was the Czech foreign policy in 2009 like and why? The team of authors from
the Institute of International Relations and four other partner institutions have been
looking for answers to these questions for three consecutive years. The book Czech
Foreign Policy in 2009: Analysis of the IIR is thus the third volume of the IIR’s series of books on Czech foreign policy, bringing together 21 chapters from 19 authors.
The analytical framework of the book remained unchanged. The analysis begins
with a general chapter that explores the nature of the political context of the process
of the Czech foreign policy making. The main argument is that even if the executive
and administrative background of the Czech foreign policy is solid and full of potential, the worsening political context (embodied in the fall of the government as the
Czech Republic was in the middle of executing the European presidency) seriously
hampers the outcomes of Czech foreign policy. The second general chapter adds an
important analysis of the media coverage of the Czech foreign policy as a part of the
policy’s context. This chapter has undergone a conceptual change since the last edition as it now also includes a qualitative analysis of the media coverage in addition
to the quantitative one.
The following individual chapters follow the same structure as their counterparts
in the previous two editions. Each chapter first inquires into the nature of the political and conceptual context of a given foreign policy dimension or theme, and then it
goes on to follow the actual agenda and main events in 2009. Each chapter also contains an important part that consists of focusing on the key actors involved in the particular policy making, thus enabling us to point out possible changes in the process of
the Czech foreign policy making. The last part of each chapter is devoted to the public and media substratum of a given policy.
After three years of working within this unchanging conceptual framework, several general features of the Czech foreign policy became clearly visible. Firstly, there
is a lack of political interest in the vast majority of the issues. Secondly, related to this
disinterest, most of the policy is handled exclusively by the Ministry of Foreign Affairs without much supervision by political actors. Thirdly, the general public and the
media do not regard foreign policy as a vital part of the Czech politics and policies,
and especially the media fail in their role of providing a vital and meaningful background for the foreign policy making.
Particular chapters are ordered the same way as their counterparts in the previous
years. However, as promised last year, we decided to include for the first time a chapter on the Latin American space in the Czech foreign policy. The other change is that
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