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VIáda mění směr politiky, místo lidských práv je v kurzu
Rusko i Čína
6. října 2013 17:59

Vláda Jiřího Rusnoka otáčí kormidlo zahraniční politiky na Východ. Byznysu především v Rusku a v Číně
chce pomoci hlavně změnami ve vízové politice. Úspěch má zajisiit zapojení hned tří ministerstev:

zahraničí, vnitra i průmyslu. Ta společně připravují podmínky pro takzvanou ekonomickou diplomacii.

MichalŠula, MAFRA

Vzhledem k volebním preferencím lze předpokládat, že do budoucna tento směr ještě posílí. Stínový ministr

financí ČSSO Jan Mládek se totiž dlouhodobě zasazuje o uvolnění vízového styku s Ruskem a s Čínou.

V souhrnu to znamená odklon od diplomacie vedené v minulé vládě Karlem Schwazenbergem, ktený ve

vztahu k Rusku i Čine vždy poukazoval na totalitní praktiky porušování lidských práv. Levicoví politici však o

těchto tématech "cudně" mlčí. Prezident Miloš Zeman navíc dlouhodobě apeluje na to, aby se náš trh více

otevíral ruským investicím.

Bývalý velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský však varuje před vážným nebezpečím. "V Rusku jsou

všechny velké podniky pod přímým dohledem Kremlu, musíme počítat s tím, že tyto investice mohou být

využity k oslabení naší minimálně ekonomické svobody," říká.

Pokud jde o ekonomickou diplomacii, je Rusnokova vláda, ač přechodná, velmi aktivní. Ministerstvo

zahraničí zvyšuje množství konzulárních pracovníků v Rusku, Čině a třeba i Turecku, Vláda dokonce
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zvýšila resortu rozpočet o několik desítek milionů. Kromě Východu se má diplomacie soustřeďovat třeba i

na Afriku.

V Čine mají vybrané firmy již od záři možnost přednostního přístupu k získání víza. Předkládaií méně

dokumentů, zjednodušuje se jim administrativa. Totéž platí pro Rusko a Ukrajinu, kde však tento přístup

zavedli už v lednu, tedy za Nečasovy vlády.

Politická scéna není v orientaci na Východ jednotná

Ministerstvo vnitra v čele s Martinem Pecinou zase klade důraz ná rychlejší vyřizování dlouhodobých

pobytů. Žádostíz Východu totiž stále přibývá a resort je nestačil odbavovat. V cizině se také otevírají další

kanceIáře ministerstva průmyslu a obchodu.

Ekonomickou diplomacii rozvíjela ipředchozívláda, současný ministrzahraničí Jan Kohout jivšak chápe

jako svou hlavní prioritu. "Doufám, že udňí i lidskopráúní linii," říká k tomu jeho předchŮdce Karel

Schwazenberg. Šéf zelených Ondřej Liška si tím tak jis{ý není. 'Mdím, že tato vláda na lidská práva

rezignuje, a toho se obávám," říká. Současné vedení resortu se brání a furdí, že lidskoprávní charakter

zahraniční politiky do střetu s ekonomiclqými zájmy nepřichází.

"Úprava vízové politiky je vzhledem k demografickým změnám nutnost, ale je otázka, zdav tom nehrají roli

specifické z{my členů současné vlády a vlivy podnikatelské lobby," pňdává ještě pochybnosti Ladislav

Mrklas z institutu CEVRO.

Ministři Rusnokovy vlády jsou totiž rnýznamně spojeni s byznysem, ktený je na uýchodní trhy napojen. Martin

Pecina skrze Vítkovice Power Engineering, Kohout zase působiljako prezident Smíšené česko-ěínské

komory vzájemné spo|upráce.

Autor: Michaela §vobodová
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Liga arabských států odsoudila výróky prezidenta Zemana
jako nebezpečné
9. října 2013 17:50, aktualizováno 19:16

Ligu arabských států rozčíl|ly nedávné výroky prezidenta Miloše Zemana o stěhování českého

velvysIane cNí zTel Avivu do Jeruzatéma. Sdružení dvaadvaceti ara'bských zemí si do svého sídla v Káhiře

hodlá pozvatčeského velvyslance, aby mu vysvětlili, že taková Šlóva jsou "nebezpečná".

Liga arabských států (LAS) ve středu oznámila, že výroky českého prezidenta, ktený od neděle

pobývá na několikadenní návštěvě lzraele, porušují mezinárodní rezoluce a práva Palestinců a mohou být

nebezpečné.

"Dokud.neobdrží oficiální stanovisko od LAS, nebude prezident nic

komentovat," řekla ve středu novinářům zemanova mluvčí Hana Burianová.

Zeman před odjezdem do svaté země v rozhovoru pro izraelslqý deník Jediot

Achronot navrhl přesunout českou ambasádu zTel Avivu do Jeruzaléma.

Nestalo se tak poprvé, už koncem zari tento nápad zmínil, když se v Hradci

Králové zúčastnilgalavečeru Dny pro lzrael (vice o ZenanovĚ vyst

Hradci zde)

Tel Aviv vs.
Jeruzalém
Naprostá většina států má
svá velvyslanectví v Tel
Avivu kvůli nevyjasněnému
statusu Jeruzaléma. před

založením lzraele v roce
1947 se počítalo s tím, že
město bude samostatnou
správníjednotkou pod

mezinárodní jurisdikcí. V
první izraelské válce s

ť
1

§

Prezident Zeman o přesunu velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma promluvil před návštěvou lzraele I foto: AP
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leS,l"Z sdružuje dvaadvacet arabských států, si kvůli slovům českého

prezidenta pozvala do svého sídla v Káhiře českého velvyslance v Egyptě.

Chce mu vysvětlit, jaké "nebezpečí" v §obě sktlývají Zemanovy výroky,

uvedla LAS v prohlášení, z nějž citovala agentura AP.

Návrh přestěhovat ambasádu do Jeruzaléma rozhořčil ipalestinské vedení,

Organizaci islámské spolupráce (OlC) a palestinské radikální hnutí Hamas.

Rusnok: Výrok prezidenta pozici ČR nekomplikuje

Vážnější dopad Zemanových výroků o víkendu zlehčoval premiér v demisi Jiří

Rusnok, ktený uvedl, žeLiga arabslcých států se"kvůli něčemu takovému

scházet nebude. Uvedl také, že Zemanův výrok podle něj nijak nekomplikuje

pozici České republiky v zahraničí,

Naopak šéf zahraníčního odboru prezidentovy kanceláře Hynek Kmoníček se

prezidentova slova pokusil zmírnit a uvedl, žebyla vytržena z kontextu.

Stránka č.2z2
Araby roku 1948 bylo
rozděleno na západní část
- kontrolovanou lzraelem, á
na východní -
kontrolovanou
Jordánskem.lzrael za
války v roce 1967 východní
část dobyl, Jeruzalém pak
v rozporu s mezinárodním
právem sjednotil a označil
za své nedělitelné hlavní
město. Tento krok ale
mezinárodní společenství
neuznává. palestinci stále
počítají s tím, že se
východní Jeruzalém stane
hlavním městem jejich

budoucího státu.

Zdroj: ČTK

"To, co pan prezident myslel, bylo vyjádření víry a důvěry v to, že mírový izraeIsko-palestinský proces

skončí principem dvou států a v té chvíli samozřejmě Česká republika samozřejmě radostně přenese svoji

ambasádu z TelAvivu do Jeruzaléma," uvedl Kmoníček,

l Zeman v pondělí výrok "korigoval" prohlášením, že podmínkou stěhování ambasády je ukončení

blízkovýchodního mírového procesu a výstavba rezidenční čtvrti pro diploma$, Na druhou stranu podle

středečního vydání izraelského deníku Maariv, Zeman.udajně připomenul izraelskému premiérovi

Benjaminu Netanjahuovi, že nabízel přesun zastupitelského úřadu už před několika lety, kdy stálv čele

izraelské vlády Ehud Omeň.

Ten to tehdy odmítl s tím, že v Jeruzalému není dostatek prostoru. Maariv k tomu napsal, že Olmert nechtěl

v době tehdejších mírovýctr rozhovorů dráždit Palestince. Maariv uvedl, Netanjahu prY při setkání se

Zemanem navrhl, že poskytne pro české velvyslanectví vlastní dům. "Jsem připraven nabídnout můj osobní

dům jako sídlo této ambasády," citova! list Netanjahua.

Autoři: leš, ČTK
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