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POLITICE: VÝCHODISKA A POLITICKÝ KONTEXT

Rok 2016 nepřinesl žádné zásadní změny a základní principy české zahraniční poli-
tiky vůči Blízkému východu tak zůstávají neměnné. Česká diplomacie se i v tomto 
roce řídila principy stanovenými v koncepci české zahraniční politiky, která byla při-
jata v roce 2015. Stěžejním cílem vůči blízkovýchodní oblasti zůstává posilování bi-
laterárních vztahů na ekonomické spolupráci se zaměřením na udržení bezpečnosti 
oblasti, především pak Státu Izrael. V roce 2016 se však stále výrazněji projevo-
vala snaha České republiky zaujmout vyváženější politiku vůči regionu, což se pro-
jevilo především v prohloubení vzájemných vztahů se zeměmi Arabského poloost-
rova a Íránem.

I přesto, že ČR v návaznosti na revoluce arabského jara přišla o část svých hospo-
dářských partnerů, rok 2016 potvrdil, že česká diplomacie je schopna obratně a někdy 
i poněkud kontroverzně reagovat na politické dění v oblasti. Česká republika zde do-
sáhla rozvoje vzájemné spolupráce, a to i přes pokračující ozbrojené konflikty, které 
do značné míry limitují možnosti české diplomacie.

Komplikovaná situace i nadále pokračovala v Sýrii, Libyi a Iráku, kde velmi ak-
tivně působí tzv. Islámský stát v Iráku a v Sýrii (ISIS), který postupně rozšířil své ak-
tivity i do oblasti Maghrebu, hlavně do válkou rozvrácená Libye. Tamní situace umož-
ňuje islamistům napadat i sousední země, jako je Egypt a Tunisko, a ohrožovat již tak 
vrtkavou stabilitu celého regionu. I přes značně nepřehlednou bezpečnostní situaci je 
ČR jednou z mála zemí, která má i nadále v Sýrii vrcholné diplomatické zastoupení. 
To také vyvolává časté kontroverze.
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V souvislosti se Sýrií a Irákem proběhla v roce 2016 českými médii zpráva o za-
držení dvou českých občanů v Turecku. Markéta Všelichová a Miroslav Farkas čelí 
obvinění ze zapojení se do bojů v Sýrii na straně kurdských Lidových obranných jed-
notek (yPG). Turecko, které dlouhodobě bojuje s kurdským separatismem, považuje 
yPG za teroristickou organizaci, a čeští občané tak čelí dlouholetým trestům a obvi-
nění z terorismu. I přes vyjednávání MZV, jež vyžadovalo deportaci Čechů zpět do 
ČR, Všelichová i Farkas nadále zůstávají v tureckém vězení.

V roce 2016 byla česká diplomacie také aktivní v Libanonu, kde bylo uneseno 
pět českých občanů. K události došlo v červenci 2015 a o nalezení pětice Čechů in-
formovalo v únoru 2016 ministerstvo zahraničních věcí. Tato kauza byla od počátku 
obklopena řadou nejasností. K únosu došlo v údolí Biká, které je dlouhodobě baštou 
libanonského hnutí Hizballáh. Jejich únos byl spojován s vydáním Libanonce Alího 
Fajáda z ČR do Spojených států. Fajád byl zadržen v ČR v roce 2014 a v USA mu 
hrozilo obvinění z pašování zbraní a napojení na teroristické skupiny. O vyjednávání 
propuštění Čechů se zasloužila především česká vojenská zpravodajská služba. V ná-
vaznosti na rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o propuštění A. Fa-
jáda z vazby a jeho nevydání do USA, byli Češi propuštěni. Toto rozhodnutí bylo 
značně kritizováno z americké strany. Kriticky se později k vyjednávání českých taj-
ných služeb postavili i unesení Češi, kteří tvrdí, že tajné služby mohly únosu zabránit.

K zemím, o něž má Česká republika na Blízkém východě prioritní zájem, patří 
Egypt. V Egyptě, se kterým má Česká republika tradičně silné vazby, pokračovala éra 
„staronového“ establishmentu vedeného maršálem Sísím. Země je v současné době 
nejdůležitějším českým partnerem mezi arabskými zeměmi, a to i přes pokračující slo-
žitou politickou a bezpečnostní situaci a porušování lidských práv ze strany režimu.

Pozitivní vývoj nadále pokračoval i v česko-íránských vztazích, které značně po-
sílily poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii v roce 2016 vydala pro-
hlášení, že Írán dodržuje podmínky smlouvy o omezení jaderného programu. To také 
vedlo k uvolnění sankcí vůči íránskému režimu. Určitá změna postoje k Íránu je však 
provázena častými kritikami lidskoprávních organizací, neboť Írán je hlavním dono-
rem řady kontroverzních organizací a milicí, jako je např. libanonské hnutí Hizballáh.

V této souvislosti se také často hovoří o českých dodávkách zbraní blízkovýchod-
ním zemím, jako je Saúdská Arábie. Česká republika totiž s velkou pravděpodobností 
napomáhá „živit“ různé regionální konflikty a není vůbec vyloučené, že se přes území 
Saúdské Arábie dostávají české zbraně i k aktérům regionálních konfliktů, jako jsou 
různé radikálně islamistické skupiny a zřejmě i ISIS.

V roce 2016 ČR i nadále posilovala obchodní spolupráci se zeměmi Maghrebu. 
Ke značnému posunu vztahů došlo ve spolupráci s Tuniskem, kde byla podepsána za-
kládající listina Česko-tuniské obchodní komory.

Kromě snah o další rozšiřování ekonomických vztahů na Blízkém východě patří 
k tradiční české politice v tomto regionu i poskytování zdravotnické a rozvojové po-
moci. V roce 2016 ČR i nadále pomáhala syrským uprchlíkům v Jordánsku v rámci 
programu MEDEVAC. Značnou finanční částku vynaložila také na léčbu pacientů 
s rakovinou v Egyptě. V roce 2016 zamířil český zdravotnický tým na americkou zá-
kladnu u Mosulu.
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Mezi nejvýznamnější české vojenské mise v zahraničí dlouhodobě patří Resolute 
Support v Afghánistánu, kde se Česká republika zároveň zapojuje do výcviku místní 
armády. Kromě jejího výcviku poskytla ČR pomoc také Iráku, kde se podílí na letec-
kém výcviku. Stěžejní je i působení české armády v misi MFO na Sinajském poloos-
trově; zapojení českých letounů CASA umožňuje fungování celé mise.

Na domácí scéně byla intenzita diskuse o problematice regionu Blízkého východu 
o něco nižší než v roce 2015, neboť po uzavření dohody mezi EU a Tureckem polevil 
příliv blízkovýchodních uprchlíků do Evropy, především přes turecké území. K čás-
tečnému oslabení přílivu uprchlíků přispěla i operace EU NAVFOR-Med, která byla 
zřízena především za účelem omezení pašeráckých tras z Libye.

Přesto uprchlická problematika ve spojení s politickým populismem a nepříliš kva-
litním způsobem informování o širších blízkovýchodních otázkách nadále polarizo-
vala českou politickou scénu i širokou veřejnost. Postupně ale utichly některé nej-
radikálnější hlasy, např. aktivity Martina Konvičky, jehož politické angažování se 
postupně proměnilo v debakl.

 

BLÍZKÝ VÝCHOD, STŘEDOMOŘÍ A AFGHÁNISTÁN V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ 
POLITICE: UDÁLOSTI A AGENDA

Česká diplomacie a Izrael a Palestina
V roce 2016 česko-izraelské ani česko-palestinské vztahy neprošly žádnými zásad-
ními změnami. Nadstandardní strategické partnerství mezi Českou republikou a Stá-
tem Izraelem pokračovalo a došlo i k setkání mezi českými a palestinskými politiky, 
kde zazněla tradiční zdvořilá slova o „dobrých česko-palestinských vztazích“, což 
není žádná novinka.

V Izraeli v roce 2016 trvala vláda pravicově-nacionalistické exekutivy Benjamina 
Netanjahua. Přestože hlavním pilířem české vlády byla ve stejné době levicová strana, 
na vysoké úrovni kontaktů s Izraelem se to žádným zásadním způsobem neprojevilo. 
„Česká republika je tradičně spojencem Izraele v Evropě bez ohledu na to, kdo zrovna 
sedí na Pražském hradě nebo v Černínském paláci a Izraelci to skutečně vnímají. Na 
druhou stranu je Česko zemí deseti milionů obyvatel a žádným klíčovým hráčem na 
Blízkém východě nejsme a nebudeme,“ prohlásil sociálnědemokratický ministr zahra-
ničních věcí Lubomír Zaorálek.1

Česko-izraelské kontakty v roce 2016 měly rovněž tradiční podobu řady mezistát-
ních návštěv mezi oběma zeměmi a také dalšího prohloubení ekonomických vztahů. 
To do určité míry souviselo i s návštěvami českého premiéra Bohuslava Sobotky, šéfa 
české diplomacie L. Zaorálka v Jeruzalémě a rovněž se společným zasedáním české 
a izraelské vlády, ke kterému došlo v květnu 2016. Rozvoj spolupráce se týkal hlavně 
oborů, jako jsou energetika, stavebnictví, obrana a bezpečnost (především oblast ky-
bernetických hrozeb), ale i budování infrastruktury (např. výstavba železničního spo-
jení) a turismus. Izrael představuje pro Českou republiku už tradičně čtvrtý až pátý 
nejdůležitější mimoevropský trh.



224

ČÁST IV:  DVOUSTRANNé VZTAHy ČESKé REPUBLIKy S VyBRANýMI ZEMěMI A REGIONy

Konkrétně při návštěvě předsedy vlády a několika dalších ministrů v Izraeli B. So-
botka při schůzce s izraelským prezidentem přiznal, že Evropa nebyla připravena na 
uprchlickou krizi a na začátku byla naivní. Český Nejvyšší bezpečnostní úřad a izra-
elský Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydaly memorandum, ve kterém 
plánují společně organizovat školení, vyměňovat si pracovníky a pořádat pravidelné 
konzultace. Při Sobotkově návštěvě v Jeruzalémě prosazovala ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová spolupráci v cestovním ruchu. „Já sem povezu českou dele-
gaci s cestovními kancelářemi, následně to bude recipročně v ČR. Očekávám zvý-
šení zájmu českých kanceláří o Izrael a to, že nabídnou konkrétní balíčky pro izrael-
ské turisty.“

Obě země chtějí také spolupracovat v oblasti medicíny na výzkumu léčebného ko-
nopí pro vědecké a zdravotnické účely. Do Izraele by měli vyrazit na školení čeští lé-
kaři. „Rád bych spolupráci posunul výrazně dále. V první skupině bych si představo-
val, aby do Izraele vycestovalo deset lidí, máme připraven i grant,“ prohlásil ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ministr životního prostředí Richard Brabec při-
šel s tématy sucha a hospodaření s vodou. V Izraeli se více než tři čtvrtiny odpadní 
vody recyklují a velká část této „zachráněné“ vody se využívá v zemědělství. K čiš-
tění vody se pak používá speciální technologie ultrafialového záření, uvedlo minis-
terstvo životního prostředí. Izrael navštívily také desítky českých podnikatelů, mj. by 
se české firmy mohly podílet na modernizaci izraelských drah. „Česká republika má 
mezivládní zasedání jen se třemi zeměmi na světě. Jedním je Slovensko, druhým Iz-
rael a novým přírůstkem na seznam je Polsko. Ukazuje to, jak jsou si obě země blízko. 
Izrael se svým dynamickým trhem má co nabídnout.“2

Co se týká česko-palestinských vztahů v roce 2016, stojí za zmínku, že ministr za-
hraničních věcí L. Zaorálek navštívil Palestinskou autonomii, aby se na místě „zkon-
troloval“ českou rozvojovou pomoc. V tomto ohledu patří Palestina k prioritním ze-
mím české podpory, která se v poslední dekádě vyšplhala do výše 250 mil. Kč, hlavně 
v energetickém sektoru a na poli obnovitelných zdrojů energie. Například v Tubásu 
bylo od roku 1996 díky české pomoci elektrifikováno na 30 vesnic. Ze zanedbané 
palestinské provincie bez napojení na elektrickou síť se tak stal regionální vývozce 
elektřiny. Nyní se tam dokončuje výstavba jedné ze dvou největších fotovoltaických 
elektráren.3

Jedním z konkrétních výsledků Zaorálkovy návštěvy bylo potvrzení zájmu Prahy 
a Ramalláhu na tom, aby práce meziministerské komise pokračovala. Její další za-
sedání bylo naplánováno na rok 2017 v Palestině. Česká republika také chce pokra-
čovat s rozvojovou pomocí Palestině a zároveň chce tuto pomoc propojit se vzájem-
nými obchodními vztahy.

V roce 2016 stáhla česká armáda svoji nabídku na účast ženijní čety v mírové misi 
na Golanských výšinách. Upozornily na to Lidové noviny, podle kterých OSN změnila 
své požadavky a chtěla, aby čeští vojáci místo na území, které je pod kontrolou Izra-
ele, zamířili na území syrské. „To je pro nás z bezpečnostních, operačních i politic-
kých důvodů zcela nepřijatelné,“ řekl mluvčí ministerstva obrany. O výrazném rozší-
ření českého zastoupení v mírové misi UNDOF na Golanských výšinách uvažovalo 
ministerstvo obrany a také Hrad několik let. Zatím byli v oblasti pouze tři vojáci pů-
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sobící v hlavním štábu mise, ale mělo sem navíc přijet i několik desítek ženistů. Po-
dle Lidových novin začaly české představy nabývat jasných rysů, dokonce bylo ur-
čeno datum zahájení mise (1. července). Nakonec z ní ale nejspíše nic nebude. Zvrat 
ve vyjednávání přineslo prohlášení velitele mírové mise Spojených národů UNDOF 
Jai Menona, že chce, aby nové posily na Golanech zamířily do oblasti, kterou nekon-
troluje Izrael, a bojují o ni jednotlivé strany syrské občanské války. „Všichni vojáci 
UNDOF jsou na izraelské straně, někdo musí být spolu se mnou na té syrské,“ řekl 
údajně Menon českým zástupcům.4

 
Česká diplomacie vůči Sýrii a Libanonu
V souvislosti se Sýrií a Libanonem musela Česká republika v roce 2016 opět reago-
vat především na aktuální vývoj konfliktů v oblasti. Ten je monitorován českými di-
plomatickými misemi v oblasti, přičemž v Sýrii má ČR jako jedna z mála západních 
zemí stále diplomatické zastoupení na vrcholné úrovni. To nedlouho po vypuknutí 
konfliktu v Sýrii přebralo navíc administrativní činnost USA a Slovenska, které své 
ambasády uzavřely.5 Diplomatická mise ČR v Sýrii na nejvyšší úrovni je ale také dlou-
hodobě kritizována, stejně jako práce české velvyslankyně v Sýrii Evy Filipiové, ne-
boť bývá obviňována z náklonnosti k syrskému režimu Bašára Asada.6

Pro ČR byla Sýrie před vypuknutím konfliktu na jaře roku 2011 v regionu v rámci 
ekonomické spolupráce jednou z klíčových zemí. Česká republika tehdy plánovala 
realizovat v zemi řadu projektů. Ozbrojený konflikt nejen že tak tyto plány překazil, 
ale zároveň se stal i bezpečnostní hrozbou pro Izrael, tedy českého partnera číslo jedna 
v oblasti. Tamní bezpečnostní situace komplikuje většinu druhů spolupráce kromě té 
humanitární.7

Co se týče Libanonu, v roce 2016 se česká diplomacie především zabývala kom-
plikovaným a různými dohady opředeným případem pětice českých mužů, kteří byli 
v Libanonu pohřešováni od 18. 7. 2015. Tehdy libanonská policie nalezla jejich vůz 
a věci v údolí Biká nedaleko syrských hranic. Pětici tvořili Miroslav Dobeš a Pa-
vel Kofroň, novináři jindřichohradecké televize, advokát Jan Švarc, tlumočník Adam 
Homsi a Martin Psík, který má zkušenosti jako armádní zpravodajec. Do Libanonu 
údajně jel jako bezpečnostní poradce skupiny. MF Dnes však v minulosti přišla s in-
formací, že v zemi nebyli na soukromé návštěvě, ale plnili zde úkoly tajné služby. Co 
mělo být přesným účelem cesty, však objasněno nebylo.

V souvislosti se zmizením pětice se české straně ozvali údajní únosci, kteří po-
žadovali, aby Česká republika do Spojených států nevydávala předpokládané spo-
lupracovníky teroristů Alího Fajáda, Faouziho Jabera a Chálida Marabího, kterým 
v USA hrozilo doživotí za obchodování s drogami a zbraněmi, konkrétně šlo o ukra-
jinské zbraně a kokain od kolumbijských radikálů FARC (ve skutečnosti amerických 
agentů).

Souvislost s případem Alího Fajáda začaly vyšetřovat bezpečnostní složky jako 
hlavní verzi únosu, přičemž stejný názor sdílela i libanonská agentura NNA. Ne-
známí ozbrojenci prý únos spáchali ve snaze zorganizovat výměnu za Fajáda. Obje-
vily se také spekulace, že taxikář, v jehož voze končily stopy unesené pětice, je Fa-
jádovým bratrem.8
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Celá kauza nakonec vyvrcholila tím, že nedlouho poté, co letoun s propuštěnými 
Čechy odstartoval z Bejrútu, byl Fajád propuštěn z vazby. Případ poukázal jednak na 
bezpečnostní rizika soukromých cest do Libanonu, jednak vrhl jisté světlo i na poně-
kud záhadné české konexe v této zemi.

Česká republika a Jordánsko
I přes dlouhodobou a velmi komplexní krizi na Blízkém východě je Jordánsko jednou 
z mála zemí regionu, které lze označit za stabilní. Tato země se zároveň výrazně po-
týká s dopady ozbrojeného konfliktu v Sýrii a Iráku, především pak s masivním pří-
livem uprchlíků, a podílí se i na vojenských akcích proti ISIS.

Česká politika vůči Jordánsku se tak již několik let snaží této zemi v obou ohle-
dech pomoci. Jsou to jak různé humanitární aktivity související s pomocí uprchlíkům 
v mohutných jordánských uprchlických táborech či nemocnicích, tak i spolupráce na 
poli bezpečnosti a obrany.

V roce 2016 např. v rámci programu MEDEVAC operovali čeští lékaři zraněné ze 
syrské války. Dvěma ortopedům, anestezioložce a instrumentářce prošlo rukama cel-
kem 16 osob včetně dětí dětí.9 Česká republika také v roce 2016 rozšířila pomoc li-
dem, kteří kvůli válce ze Sýrie utekli. V Jordánsku např. financovala zavedení elek-
třiny do obrovského uprchlického tábora Zátarí a zahájila další projekt v Azraqu. Na 
humanitární pomoc Jordánsku v roce 2016 vyhradila česká vláda celkem 73 mil. Kč. 
Současně s tím je poskytována i důležitá rozvojová pomoc, v jejímž rámci Jordánsko 
dostalo v roce 2016 80 mil. Kč.10

Kromě zdravotnického programu MEDEVAC, pomoci uprchlickým táborům 
a rozvojové pomoci pomáhá Praha Ammánu také vojensky. Česká republika cvičí 
jordánské vojáky, dodává munici, hlavně do útočných pušek a kulometů, a dále pak 
speciální podvozky pro jordánská vojenská vozidla.11

Česká republika a Egypt
Egyptská arabská republika byla i v roce 2016 stěžejním blízkovýchodním partnerem 
České republiky. Nadále tak pokračoval trend prohlubování vzájemných vztahů zalo-
žených především na obchodní spolupráci, který byl krátkodobě oslaben v roce 2011 
v návaznosti na revoluci Arabského jara a změny egyptské vlády. Egypt tak v sou-
časné době pro ČR představuje nejsilnějšího arabského partnera v regionu. K opětov-
nému prohloubení vzájemné spolupráce přispěla stabilizace egyptské politické scény 
a nástup nového egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího v roce 2014, který 
podpořil vládní ekonomické reformy.

Na stabilizaci egyptské politické scény mělo vliv opětovné navázání americko-
-egyptské spolupráce. USA obnovily dodávky vojenského materiálu, jež byly poza-
staveny v návaznosti na vojenský převrat a sesazení prezidenta Mohammeda Mur-
sího. Zároveň byla obnovena strategická jednání mezi oběma zeměmi a USA přislíbily 
Egyptu podporu v boji proti ISIS.12

Díky ekonomickým reformám a nárůstu HDP se obnovil reálný prostor pro rea-
lizaci českých investic. Průniku českých firem na egyptský trh i nadále pomáhá kan-
celář CzechTrade v Káhiře pod vedením Tamera El-Sibaie.13 V lednu 2016 taktéž 
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obě země podepsaly Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy 
a Egyptskou federací průmyslu.14 O egyptský trh mají i nadále zájem především firmy 
se zaměřením na obranný, letecký a strojírenský průmysl.

O upevnění vzájemné spolupráce svědčí i frekvence vzájemných oficiálních ná-
vštěv. V lednu navštívil Egypt ministr zahraničních věcí L. Zaorálek v doprovodu 
početné podnikatelské delegace. K této příležitosti se v Káhiře uskutečnilo egypt-
sko-české podnikatelské fórum. Ministr Zaorálek se setkal se svým protějškem Sámí 
Šukrím, ve svém projevu označil Egypt za klíčového hráče pro udržení stability v re-
gionu a partnera pro pronikání na další africké trhy. Během své návštěvy Egypta byl 
přijat taktéž egyptským prezidentem Sísím, kterého ministr Zaorálek pozval na ofi-
ciální návštěvu České republiky.15

Kromě ministra Zaorálka navštívil Egypt také ministr průmyslu Jan Mládek. Ten 
přicestoval na oficiální návštěvu v dubnu 2016 v doprovodu podnikatelské delegace 
pod patronací Hospodářské komory. V rámci této návštěvy se uskutečnilo první zase-
dání společného česko-egyptského výboru a zároveň došlo k uzavření smlouvy s čes-
kou firmou Tatra o dodávkách podvozků pro vojenská vozidla.16 Tatra by tak měla 
dodat podvozky do Egypta a Jordánska v celkové hodnotě 800 mil. Kč. Mezi zásad-
ními investory v Egyptě i nadále zůstává Škoda Auto, Pegas Nonwovens Technoex-
port a Kovo Praha.

V rámci prohlubování vzájemné spolupráce navštívil Českou republiku předseda 
zahraničního výboru egyptské Sněmovny reprezentantů Mohammed El-Orabi.

Přestože se politická situace v Egyptě stabilizovala a Muslimské bratrstvo, které 
vyhrálo porevoluční volby, bylo opět postaveno mimo zákon, bezpečnostní situace je 
i nadále komplikovaná. Egyptská vláda pokračuje v eliminaci veškeré opozice. Dle 
lidskoprávních organizací se i nadále v egyptských vězeních nacházejí tisíce politic-
kých vězňů. Zároveň dochází k politickým popravám mnohdy bez soudních procesů. 
V roce 2016 byl např. k trestu smrti odsouzen bývalý prezident Muhammad Mursí 
společně se dvěma novináři v jejich nepřítomnosti. Velmi aktivní i nadále v zemi zů-
stávají vojenské soudy. Armáda taktéž podniká zásahy proti nevládním organizacím.17

Kritická situace i nadále panuje na Sinajském poloostrově, kde má své zastoupení 
i ISIS. Zatímco armáda tvrdí, že v roce 2016 na Sinajském poloostrově zlikvidovala 
tisíce teroristů, místní obyvatelé hovoří o vraždách civilistů a násilném vystěhovávání. 
Islámští teroristé i nadále představují zásadní problém pro egyptskou stabilitu. Kon-
cem roku islámští teroristé z ISIS podnikli teroristický útok na Katedrálu sv. Marka 
v Káhiře, při kterém zemřelo 27 koptských křesťanů.18

Kromě toho v Egyptě sídlí část syrské opozice, se kterou se mj. během své ná-
vštěvy setkal i ministr Zaorálek. Egypt, podobně jako okolní arabské státy, se potýká 
s přílivem syrských uprchlíků.19 Egyptská vláda však prozatím nezaujala příliš vlíd-
nou politiku vůči nim, v roce 2016 bylo zaznamenáno několik incidentů, kdy egypt-
ská armáda brutálně zakročila proti lodím s uprchlíky, kteří se ve většině případů do 
Egypta dostávají přes Středozemní moře.

Na Sinajském poloostrově v roce 2016 i nadále působili čeští vojáci v rámci mise 
Multinational Force and Observers (MFO). Přestože prioritním úkolem mise je do-
hlížet na dodržování podmínek mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem, mírové 
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jednotky taktéž monitorují aktivity islamistů, pro které se stal Sinajský poloostrov 
hlavním útočištěm. V závislosti na komplikované situaci v oblasti, Česká republika 
přislíbila prodloužení zapojení se do mírové mise až do roku 2018, a to především 
vzhledem k tomu, že stažení českých vojáků a letounů CASA by mohlo ohrozit fun-
gování celé mise.20

Kromě Sinajského poloostrova panuje poměrně nepřehledná situace v oblasti hra-
nice s Libyí. V roce 2015 došlo např. k únosu 20 koptských křesťanů, kteří byli ná-
sledně popraveni islámskými radikály hlásícími se k ISIS. Egypt na popravy reagoval 
leteckým náletem na město Derna na severu Libye nacházející se v oblasti ovládané 
ISIS od roku 2014.21

Kromě participace českých vojáků a letounů CASA na mírové misi, ČR se v roce 
2016 také zapojila do poskytování zdravotnické pomoci egyptským občanům. Česká 
republika uvolnila 300 tis. Kč na pomoc rodinám pacientů postižených rakovinou 
v oblasti oázy Dáchla.

Prioritním zájmem ČR je i nadále posilování bilaterární hospodářské spolupráce. 
Egypt patří do skupiny tzv. zájmových států v rámci exportní strategie ČR a je zá-
roveň nejsilnějším partnerem ČR mezi arabskými státy. O prohlubování spolupráce 
mezi oběma zeměmi a nárůstu vzájemného obchodu svědčí i frekvence oficiálních ná-
vštěv. Česká diplomacie by však neměla přehlížet značné porušování lidských práv 
ze strany egyptské vlády.

Česká diplomacie a státy Maghrebu
V roce 2016 i nadále pokračoval trend upevňování vzájemných vztahů založených na 
ekonomické spolupráci především s Marokem a Tuniskem. Maroko dlouhodobě před-
stavuje politicky nejstabilnější zemi celého regionu. Jak Marocké království, tak i Tu-
niská republika jsou členy tzv. Plánu sousedské politiky EU. Úzká spolupráce s EU 
zajištuje částečnou ochranu zahraničních investorů a zároveň utváří vhodné podmínky 
pro ekonomickou spolupráci. Maroko se taktéž dlouhodobě snaží o udržení dobrého 
zahraničního renomé. V roce 2016 se zde např. uskutečnila klimatická konference 
OSN, která navazovala na uzavření klimatického plánu v Paříži. Českou republiku 
zastupoval ministr životního prostředí R. Brabec.22

Koncem sledovaného roku se v Maroku uskutečnily parlamentní volby, které opět 
vyhrála umírněná islamistická strana PJD (Strana spravedlnosti a rozvoje) pod dlou-
hodobým vedením Abdalláha bin Kiráního. Kiránímu se však prozatím nepodařilo 
sestavit vládu. Maroko se taktéž koncem roku 2016 muselo potýkat s protesty, které 
odstartovaly v oblasti Rífu a postupně se šířily napříč celým Marokem a požadovaly 
vyjednávání přímo s králem, který je jak nejvyšší politickou, tak i duchovní autori-
tou.23 Přestože Maroko i nadále představuje jednu z nejstabilnějších zemí regionu, 
současné protesty by do budoucna mohly částečně destabilizovat zemi.

Trend prohlubující ekonomické spolupráce mezi ČR a Marokem pokračoval 
i v roce 2016. Obchodní spolupráci do velké míry přispívá aktivní zastoupení společ-
nosti CzechTrade v Casablance, jež zde otevřela svou kancelář v roce 2013. Česká 
republika a Maroko spolupracují především v oblasti energetiky a od roku 2013, kdy 
došlo k uzavření bilaterární smlouvy v oblasti cestovního ruchu, se ČR taktéž aktivně 
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podílí na podpoře marockého cestovního ruchu. O rozvoji energetického průmyslu 
svědčí i zprovoznění jedné z největších solárních elektráren na světě. Maroko záro-
veň již představilo plány na výstavbu dalších dvou solárních elektráren.

V roce 2016 došlo k zásadnímu posunu v ekonomické spolupráci mezi ČR a Tu-
niskou republikou díky založení Česko-tuniské obchodní rady. Zakládající listina 
Česko-tuniské obchodní komory byla podepsána zástupci české a tuniské obchodní 
a průmyslové komunity. Utvoření obchodní rady se stalo vyvrcholením dlouholeté 
ekonomické spolupráce a zásadního úsilí obou velvyslanectví. Tunisko během se-
tkání zastupovala druhá největší tuniská asociace malých a středních podniků CO-
NECT. Cílem vzniku rady je usnadnění obchodní spolupráce a navýšení vzájemného 
obchodního obratu.24

Přestože se Tunisko úspěšně pokouší o porevoluční transformaci, bezpečností si-
tuace zůstává i nadále komplikovaná. To zapříčiňuje především politická nestabilita 
sousední Libye, na jejímž území bojují různé islamistické skupiny. Po teroristických 
útocích v roce 2015, které byly zaměřeny především na turistické a vládní cíle, došlo 
ke značnému oslabení tuniského cestovního ruchu, jenž se zásadním způsobem po-
dílí na růstu tuniské ekonomiky.

Libye se i nadále nachází ve stavu občanské války. Libyjská vláda není schopna 
zajistit kontrolu nad svým územím, a to ani v oblasti hlavního města Tripolisu. Jed-
notlivé islamistické skupiny, z nichž některé se hlásí k ISIS, kontrolují část ropných 
polí a zároveň se jim podařilo získat značný vojenský materiál z armádních vojen-
ských skladů. S ohledem na kritickou bezpečnostní situaci ČR již v roce 2014 evaku-
ovala svou ambasádu v Tripolisu a tak i nadále nemá žádné diplomatické zastoupení 
v zemi. Pro občany ČR, kteří by se nacházeli na libyjském území, je k dispozici za-
stupitelský úřad v Káhiře.

Komplikovaná situace v Libyi ohrožuje stabilitu sousedících států. Islámští ozbro-
jenci hlásící se k ISIS podnikají útoky nejen v Libyi, ale i v okolních státech. V Tu-
nisku např. nesou zodpovědnost za teroristický útok v rekreačním středisku v Sousse 
v roce 2015, během kterého zemřelo 38 lidí, především britských turistů. V následu-
jícím roce pak islámští ozbrojenci unesli 20 egyptských koptských křesťanů, které 
následně popravili na území Libye. Rok 2016 se tak nesl ve znamení teroristických 
útoků a neustálých bojů.

Koncem roku došlo k částečnému sblížení České republiky s libyjskou vládou ná-
rodní shody, když ČR navštívil libyjský ministr zahraničních věcí Muhammad Táhir 
Sijála. Ministr Sijála během své návštěvy jednal s ministrem L. Zaorálkem a zároveň 
proběhla jednání na půdě Parlamentu ČR. Ministr Zaorálek během setkání vyjádřil 
podporu Libyjské politické dohodě a Prezidentské radě. Zároveň zdůraznil nutnost 
stabilizace libyjské politické scény, která je stěžejní pro celý region Maghrebu.25 Li-
bye zároveň představuje hrozbu pro celou EU, kdy právě přes jeho území se do Ev-
ropy dostává přes Středozemní moře značný počet nelegálních uprchlíků a pašeráků. 
Za účelem eliminace pašeráckých cest a kontroly prostoru Středozemního moře mezi 
Evropou a Libyí EU schválila v roce 2015 vytvoření námořní operace EU NAVFOR-
-MED (European Union Naval Force Mediterranean).26 Česko v roce 2016 schválilo 
další zapojení českých vojáků do této speciální operace.
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V roce 2016 pokračoval trend prohlubování ekonomické spolupráce mezi ČR a Al-
žírskem. Po roce 2015, kdy došlo k několika vzájemným oficiálním návštěvám a kdy 
Alžírsko poprvé od roku 2002 navštívil český ministr zahraničních věcí, se i v roce 
2016 obě země aktivně podílely na upevnění vzájemných vztahů. Do Alžírska od-
jela delegace českých senátorů. Delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bez-
pečnost Senátu Parlamentu ČR se setkala s předními alžírskými představiteli a zá-
stupci Národní rady. Hlavním tématem setkání se stala otázka bezpečnostní situace, 
především pak s ohledem na sousední Libyi. Kromě spolupráce v oblasti obrany, ČR 
má taktéž zájem o spolupráci v oblasti strojírenství a energetiky.27 Alžírsko, podobně 
jako sousední Maroko, představuje velký potenciál v oblasti solární energetiky, čímž 
se stává lukrativním partnerem pro možné investice. Za účelem proniknutí českých 
investorů na alžírský trh, se ČR zúčastnila veletrhu FIA (Foire internationale d’Al-
ger 2016), kde se reprezentovalo několik českých firem se zaměřením na strojíren-
ství a elektrotechniku.28

Česká republika se podobně jako v předešlých letech pokoušela o prohlubování 
ekonomické spolupráce se zeměmi Maghrebu. Česká diplomacie si dobře uvědomuje 
nutnost zachování stability zemí v této oblasti, která do značné míry ovlivňuje stabi-
litu celého regionu. Česko taktéž vidí v zemích severní Afriky potenciál k proniknutí 
na jiné africké trhy. Nejsilnějšími partnery pro ČR i nadále zůstávají Maroko a Tu-
nisko, avšak Alžírsko se jeví jako nový silný ekonomický partner. Libye, která před-
stavuje jistý ekonomický potenciál, se musí nejprve vyrovnat s nepřehlednou bezpeč-
nostní situací a musí stabilizovat svou politickou scénu.

Česká diplomacie a Irák
Česká zahraniční politika vůči Iráku byla v roce 2016, stejně jako v předchozích le-
tech, podstatně ovlivněna probíhajícím ozbrojeným konfliktem a velmi vážnou bez-
pečnostní situací v zemi. Připomeňme jen, že před začátkem působení teroristické 
organizace ISIS se Irák jevil pro ČR jako zajímavý obchodní partner, stal se postupně 
jedním z našich nejdůležitějších ekonomických partnerů na Blízkém východě. Do 
Iráku bylo vyvezeno zboží – často zbraně – za 1,64 mld. Kč. Jen pro srovnání – do 
USA bylo ve stejné době vyvezeno zboží za 1,1 mld. Kč.29 Nastalá bezpečnostní si-
tuace v zemi však veškeré plány na spolupráci radikálně narušila. Česká diplomacie 
sice dobře reagovala na tamní vývoj, avšak faktem zůstává, že závažná bezpečnostní 
situace nadále výrazně tvaruje podobu české zahraniční politiky vůči Iráku.

V roce 2016 pak byl Irák skloňován v českých médiích kromě činnosti teroristické 
organizace Islámský stát především ve spojitosti s migrační krizí, se kterou se Evropa 
musela potýkat. Přijímání uprchlíků se stalo v českém prostředí značně kontroverz-
ním tématem a mohli jsme zaznamenat velmi polarizované názory nejen napříč poli-
tickým spektrem, ale i napříč celou veřejností.

Velmi medializovaným tématem se stal program na přijetí 153 křesťanských 
uprchlíků z Iráku, který v roce 2015 schválila česká vláda. V lednu 2016 program 
začal skutečně fungovat a začátkem roku do Česka dorazila první desítka iráckých 
uprchlíků.30 Již v dubnu 2016 se však vláda ČR rozhodla program ukončit, přičemž 
v momentě jeho ukončení se na území ČR nacházelo 89 z plánovaných 153 iráckých 



231

KAPITOLA 9: BLÍZKý VýCHOD, STŘEDOMOŘÍ, AFGHÁNISTÁN V ČESKé ZAHRANIČNÍ POLITICE  

uprchlíků. Ministr vnitra Milan Chovanec zdůvodnil ukončení programu tím, že není 
možné financovat program, jenž neplní svůj účel. Ukončení programu následovalo 
poté, co se část Iráčanů, přijatých v rámci zmíněného programu, rozhodla odstěhovat 
do Německa a další část se rozhodla vrátit zpět do Iráku.31

Česká republika se pak v roce 2016 kvůli otázce uprchlíků názorově opakovaně 
střetávala s představiteli Evropské unie, kteří se snažili prosadit kvóty pro přijímání 
uprchlíků zeměmi EU. To Česká republika zásadně odmítala.32

Kromě otázky uprchlíků se stejně jako v několika posledních letech česká diplo-
macie zaměřovala na podporu Iráku v jeho boji proti ISIS. Již v roce 2015 se premiér 
B. Sobotka nechal při setkání s iráckým premiérem Hajdarem Abádím slyšet, že ČR je 
připravena v boji proti Islámskému státu aktivně pomáhat (jak centrální irácké vládě, 
tak i autonomnímu iráckému Kurdistánu na severu země). V rámci této politiky se 
ČR soustředila především na dodávky vojenského materiálu a výcvik iráckých pilotů  
vrtulníků. V této politice Česká republika pokračovala i v roce 2016.33

V lednu 2016 tak byla schválena další vojenská pomoc pro Irák. Konkrétně se jed-
nalo o 6500 nových i použitých samopalů a více než 7 mil. nábojů. Minimálně část 
z celé zásilky měla směřovat k iráckým Kurdům (kurdské milice pešmerga), kteří ne-
sou hlavní tíhu pozemních bojů proti Islámskému státu.34 Dalších 7 mil. nábojů mělo 
dostat od ČR Jordánsko. Dodávka vojenského materiálu pro Jordánsko je pak sou-
částí slibu, jež premiér Sobotka dal v roce 2015.35

Kromě dodávek vojenského materiálu ČR nabídla Iráku pomoc ve formě výcviku 
pilotů. V roce 2016 tak probíhal výcvik desítek iráckých pilotů vrtulníků v Pardubi-
cích. Stejně tak pokračoval výcvik iráckých pilotů na stíhací stroje L-159. Výcvik 
těchto stíhacích pilotů je součástí kontraktu na prodej strojů L-159 za více než 700 
mil. Kč. V únoru 2016 první iráčtí piloti výcvik dokončili.36 Co se týče výcviku irác-
kých pilotů, v roce 2016 odjela do Iráku jednotka zhruba 30 pilotů a mechaniků bi-
tevníků L-159. Jednotka má za úkol pomoci iráckým pilotům plánovat, provádět a vy-
hodnocovat jejich lety.37

Kromě jednotky leteckých instruktorů v roce 2016 zamířil do Iráku také český chi-
rurgický tým. Skupina 18 vojenských lékařů a dalších zdravotníků, včetně psycho-
loga, bude působit na americké základně, zhruba 70 km od Mosulu. Chirurgové tam 
budou mít za úkol léčit irácké a koaliční vojáky. Český chirurgický tým by měl v Iráku 
pracovat zhruba do poloviny roku 2017.

Česká zahraniční politika vůči Iráku nese znaky proaktivního jednání. Česká di-
plomacie dobře reagovala na změny v zemi po nástupu ISIS a přizpůsobila se nastalé 
situaci. Pro českou zahraniční politiku vůči Iráku je pak příznačná snaha o spolupráci 
s iráckou vládou a její podpora v boji proti ISIS. Této politiky se ČR kontinuálně drží 
již od začátku aktivit této teroristické organizace.

Česká diplomacie a Írán
Česká zahraniční politika vůči Íránu prošla v posledních letech rapidní proměnou. 
Impulzem se stalo uzavření dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi o omezení 
íránského jaderného programu, což následně vedlo k odstranění sankcí, které na Írán 
v několika kolech uvalily USA, OSN i EU. Tyto události tak daly české zahraniční 
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politice vůči Íránu zcela novou dynamiku. Připomeňme jen, že Írán měl historicky 
velmi významné obchodní vazby s bývalým Československem a české firmy tak stále 
mají v Íránu velmi dobrou pověst. Íránský trh skýtá pro ČR obrovský potenciál, če-
hož si je Česká republika velmi dobře vědoma. V roce 2015 dosáhla obchodní výměna 
mezi oběma zeměmi zhruba 50 mil. USD dolarů, ale podle ministra průmyslu a ob-
chodu Jana Mládka by se měla v blízké budoucnosti výrazně zvýšit. Její potenciál je 
podle Mládka totiž mnohem vyšší, a to nejméně desetinásobně. Již v roce 2015 jsme 
tak mohli zaznamenat velmi aktivní přístup české diplomacie, jež podnikla mnoho 
kroků k navázání hlubších vztahů s Íránem. Rok 2016 se z pohledu české diplomacie 
nesl především ve znamení pokračování těchto snah.38

Dobrým důkazem těchto snah je např. lednová návštěva Íránu českým ministrem 
průmyslu a obchodu J. Mládkem, který zde otevřel novou pobočku CzechTrade. Ta 
by měla podpořit hlavně malé a střední exportéry. Dalšími důležitými kroky by podle 
Mládka mělo být vyjednání dohody o volném obchodu mezi Íránem a Evropskou unií 
a odstranění celních bariér.39 Při příležitosti této návštěvy se obě země dohodly na vy-
tvoření česko-íránské komise pro hospodářskou spolupráci, jež poprvé zasedla ještě 
před koncem roku 2016.40 Logickým krokem se pak zdá i prohloubení vztahů na di-
plomatické úrovni. Připomeňme jen, že oba státy nemají od roku 1998 zastoupení na 
úrovni velvyslanců. Teherán tehdy stáhl svého velvyslance z Prahy na znamení pro-
testu proti zahájení perského vysílání Rádia Svobodná Evropa.41

Návštěva ministra Mládka v Íránu však nebyla jediným důležitým setkáním 
vrcholných představitelů obou států v roce 2016. V květnu Českou republiku navští-
vil íránský viceprezident Alí Akbar Sálehí, který se sešel s premiérem Sobotkou a dal-
šími vrcholnými představiteli ČR. Důležitými tématy byla právě ekonomická spolu-
práce, ale také boj proti terorismu.42 V listopadu pak do Prahy zavítal rovněž íránský 
ministr zahraničních věcí, který se sešel se svým českým protějškem L. Zaorálkem.43

Je naprosto neoddiskutovatelné, že Írán skýtá obrovský potenciál. Hlavní ob-
lasti spolupráce by mohla být především energetika (pomoc při budování a moder-
nizace tamních elektráren), zdravotnictví a již tradičně strojírenství. Nově by obě 
země mohly spolupracovat ale také např. v oblasti životního prostředí.44 Sám írán-
ský viceprezident se nechal při návštěvě Prahy slyšet, že jeho země by ráda s ČR 
spolupracovala v oblasti jaderné energetiky. Velký potenciál rovněž leží ve vodním 
hospodářství, budování dopravní infrastruktury a dodávkách prostředků hromadné  
dopravy.45

Česká republika si potenciál této spolupráce velmi dobře uvědomuje a je třeba vy-
zdvihnout dobrou reakci české diplomacie na vývoj situace ohledně íránského jader-
ného programu, když prakticky ihned po změně situace začala jednat. V roce 2016 
jsme tak již mohli vidět první výsledky této práce. S ministrem Mládkem do Íránu 
odletělo zhruba 60 zástupců českých firem. V době návštěvy již měla firma Zetor po-
depsaný kontrakt na dodávku 250 traktorů za 130 mil. Kč a kontrakt uzavřela i česká 
firma Energo-Pro. O potenciální kontrakty se v Íránu ucházela i např. kopřivnická Ta-
tra a o vstupu na iránský trh uvažuje i Škoda Auto.46

Zrušení sankcí však nepřineslo jen ekonomické příležitosti, ale také ty bezpeč-
nostní. Írán totiž ohlásil, že navýší vývoz ropy o půl mil. barelů denně. To by mohlo 
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nejen České republice, ale celé Evropě pomoci s diverzifikací dodávek ropy a zem-
ního plynu a snížit tak závislost na ruské ropě.47

Jak již bylo zmíněno výše, uzavření dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi 
o omezení íránského jaderného programu a následném odstranění sankcí dodalo česko-
-íránským vztahům zcela nový impulz. Od tohoto aktu můžeme vysledovat velmi pro-
aktivní přístup české diplomacie, která si očividně velmi dobře uvědomuje potenciál, 
který Írán skýtá. Zdá se, že česká strana má ohledně dalšího prohlubování vztahů s Írá-
nem jasnou vizi a spoluprací s Íránem se snaží jejího dosažení. Česká zahraniční poli-
tika je koherentní s politikou EU vůči Íránu, sama Unie po podepsání jaderné dohody 
Írán–EU projevila nezávisle na USA zájem o prohloubení vztahů s Íránem.48

České republika a Afghánistán
Afghánistán z hlediska zahraniční politiky jednoznačně představuje pro Českou re-
publiku prioritní zemi, především pak kvůli probíhajícímu ozbrojenému konfliktu 
a nasazení českých vojáků v zemi. Připomeňme jen, že mise koaličních vojsk NATO 
ISAF (International Security Assistance Force) byla ukončena ke konci roku 2014, 
přičemž její ukončení bylo spojeno s plošným stahováním koaličních vojáků. K 1. 1. 
2015 na ni však navázala mise Resolute Support, jež měla za úkol především poskyt-
nout výcvik, poradenství a podporu pro afghánské bezpečnostní složky a instituce. 
V rámci mise Resolute Support tak v Afghánistánu nadále působí zhruba 13 000 tis. 
koaličních vojáků, včetně těch českých.49

Bohužel se s odstupem času začíná ukazovat, že stažení koaličních vojsk, spoje-
ných s koncem mise ISAF, poskytlo islamistickému hnutí Talibán příležitost k vy-
stupňování svých bojových aktivit. V roce 2016 tak Talibán ovládal největší území 
od roku 2001, kdy koaliční vojska NATO vstoupila do země. Ztráty na životech v af-
ghánské armádě byly v roce 2016 o 28 % vyšší než během trvání mise ISAF. Po skon-
čení mise ISAF dochází v zemi k více teroristickým útokům a stejně tak vzkvétá pa-
šování a nelegální prodej zbraní a obchod s opiem.50

Situace v Afghánistánu se stala jedním z témat na summitu NATO ve Varšavě. 
Země NATO se shodly, že ponechají v zemi své vojáky minimálně ještě jeden rok. 
Stejně tak se usnesly, že až do roku 2020 budou přispívat na financování afghánských 
bezpečnostních sil zhruba miliardu dolarů ročně.51

Česká republika přislíbila účast svých vojáků i po roce 2016, přinejmenším na 
další dva roky. Vyplývá to z priorit zahraniční činnosti vojska, které v roce 2016 
schválila vláda. Mise v Afghánistánu figuruje společně s misí českých vojáků v Mali 
na předním místě. Pro rok 2017 se počítalo s nasazením zhruba 270 českých vojáků, 
přičemž v dalších letech by se tento počet měl zhruba o 20 osob snížit.52

Při příležitosti summitu NATO ve Varšavě došlo k osobnímu setkání české dele-
gace, vedené prezidentem Milošem Zemanem, s jeho afghánským protějškem Ašra-
fem Ghaním. Důležitými tématy bylo právě působení českých vojáků v Afghánistánu. 
M. Zeman mj. nadnesl také možnost výcviku afghánských pilotů vrtulníků a možnost 
servisu afghánských vrtulníků v Česku.53

V roce 2016 se s afghánským prezidentem setkal rovněž premiér ČR B. Sobotka, 
který Afghánistán osobně navštívil. Během svého pobytu v zemi navštívil i české  
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vojáky, kteří v Afghánistánu působí. Během návštěvy pak Sobotka prohlásil, že 
v zájmu ČR je stabilní a prosperující Afghánistán, schopný postarat se o svoji vlastní 
bezpečnost. Tento postoj je samozřejmě koherentní s postojem celé Severoatlantické 
aliance, která by ráda co nejdříve předala bezpečnost do rukou Afghánců, výše zmí-
něné bojové aktivity Talibánu tyto plány nicméně podstatně komplikují. Při setkání 
s afghánskými představiteli Sobotka nadnesl i témata ekonomické spolupráce a mi-
grace. Ve spojitosti s migrací český premiér zdůraznil potřebu dohody, na jejímž zá-
kladě by byli afghánští migranti, kteří nezískají v EU azyl, vráceni zpět do vlasti. Af-
ghánští migranti představovali hned po Syřanech nejpočetnější skupinu uprchlíků 
mířících do Evropy.54

V rámci své zahraniční politiky se ČR rozhodla darovat Afghánistánu na 40 mil. 
Kč. Dvacet mil. Kč je určeno na rozvojové projekty a 20 mil. Kč na výcvik afghán-
ské armády. Česká republika těmito dary usiluje o zlepšení domácí situace v zemi, 
od čehož si slibuje snížení počtu mladých lidí, kteří z Afghánistánu odcházejí do Ev-
ropy s žádostí o azyl.55

ZÁVĚR

Česká republika v roce 2016 pokračovala v úspěšném prohlubování vzájemné spolu-
práce se zeměmi Blízkého východu, což je výsledkem schopnosti české diplomacie 
efektivně reagovat na probíhající změny v regionu. Přestože ČR v posledních letech 
přišla o některé své strategické obchodní partnery, jako je např. Sýrie či Irák vzhle-
dem k probíhajícím ozbrojeným konfliktům, tyto ztráty byla schopna nahradit pro-
hloubením spolupráce s novými partnery.

I nadále v roce 2016 představoval pro ČR stěžejního hráče na Blízkém východě 
Izrael. Izrael je pro ČR jedním z nejvýznamnějších mimoevropských trhů a jak se po-
tvrdilo v loňském roce, trend prohlubující se hospodářské spolupráce bude i nadále 
pokračovat. O exkluzivních vztazích svědčí i mezivládní zasedání, které se uskuteč-
nilo i v roce 2016. Česká diplomacie se zároveň pokouší o posílení spolupráce s Pa-
lestinou, která narostla po nástupu Lubomíra Zaorálka na ministerský post. Ministr 
Zaorálek se vyslovil k nutnosti vyrovnanější politiky vůči Blízkému východu a taktéž 
v některých svých projevech kritizoval Izrael za výstavbu osad na Západním břehu 
Jordánu.

Dalším klíčovým partnerem pro Českou republiku je Egyptská arabská republika. 
Po návratu Egypta do „staronových“ kolejí po nástupu prezidenta Abd al-Fattáha as-
-Sísího, ČR obnovila vzájemnou spolupráci a Egypt tak v současné době představuje 
nejsilnějšího arabského partnera v oblasti. Zásadním bodem na posílení vzájemných 
vztahů se stalo uzavření Memoranda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy 
a Egyptskou federací průmyslu. Česká diplomacie zároveň považuje Egypt za strate-
gického hráče pro udržení relativní stability v oblasti a taktéž doufá, že by mohl ČR 
pomoci s proniknutím na další africké trhy.

Jak již bylo zmiňováno, ČR v návaznosti na vlnu revolucí Arabského jara při-
šla o jednoho zásadního obchodního partnera – Sýrii. Přestože ČR jako jedna z mála 
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zemí má i nadále v Damašku diplomatické zastoupení na nejvyšší úrovni, hospodář-
skou spolupráci znemožňuje vlekoucí se občanská válka. Tato realita podnítila ČR 
hledat nové ekonomické partnery. Kromě oblasti Perského zálivu se tak česká diplo-
macie angažuje i v Jordánsku. I přesto, že Jordánsko se musí potýkat s nestabilní hra-
nicí jak se Sýrií, tak i s Irákem a přílivem syrských uprchlíků, Hášimovské království 
je i nadále stabilním partnerem. Česko i nadále Jordánsku poskytuje značnou vojen-
skou i zdravotní pomoc. Podobně jako v předešlých letech, ČR se vojensky angažo-
vala v Afghánistánu a na Sinajském poloostrově.

Země Arabského poloostrova, především pak Spojené arabské emiráty, se v po-
sledních letech dostaly do prioritní a zájmové oblasti českého exportu. V roce 2016 tak 
export do SAE představoval čtvrtý nejvyšší mimoevropský export a česká diplomacie 
se i nadále pokouší o prohloubení bilaterární ekonomické spolupráce v oblasti Zálivu.

Zásadní průlom nastal ve vztazích s Íránskou islámskou republikou. K tomu do 
velké míry dopomohlo částečné uvolnění sankcí vůči Íránu. Česká diplomacie na tuto 
realitu reagovala velmi obratně a bezprostředně navázala ekonomickou spolupráci. 
V loňském roce např. navštívil Írán ministr průmyslu a obchodu J. Mládek, který bě-
hem své návštěvy otevřel pobočku CzechTrade, jež by měla pomoci českým firmám 
s proniknutím na íránský trh. Ministr Zaorálek zároveň v loňském roce oznámil, že 
ČR plánuje vyslat do Íránu velvyslance, a to poprvé od roku 1998, kdy ČR stáhla 
svého velvyslance z Íránu v návaznosti na diplomatický konflikt kolem perského vy-
sílání Radia Svobodná Evropa.

V oblasti Maghrebu ČR i nadále zaujímá aktivní zahraniční politiku a zaměřuje 
se především na Maroko a Tunisko. Česko-tuniské obchodní vztahy se zásadně pro-
hloubily v loňském roce po založení Česko-tuniské obchodní rady, jejímž úkolem by 
mělo být usnadnění vzájemné ekonomické spolupráce.

I přes pokračování exkluzivních vztahů s Izraelem, česká diplomacie si dobře uvě-
domuje nutnost spolupráce s ostatními zeměmi regionu, které hrají stěžejní roli pro 
udržení stability celého regionu a zároveň představují obrovský ekonomický poten-
ciál. Česká republika by se i nadále měla dlouhodobě zaměřovat na udržení stability 
regionu jako celku a neprotežovat asymetricky některé blízkovýchodní aktéry a strany 
konfliktů. Stejně tak by měla přehodnotit i vazby na různé kontroverzní režimy např. 
v podobě nadstandardních diplomatických vztahů se Sýrií či dodávek zbraní do  
Saúdské Arábie.

Poznámky
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