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Úvod
Visegrádská spolupráce a koordinace postojů v nejrůznějších oblastech se v posledních
letech stala zcela přirozeným jevem, vnímaným jak uvnitř států V4, tak i u našich partnerů
v EU jako samozřejmost. Udržení a pokud možno prohloubení dosažené úrovně je cílem
každého visegrádského předsednictví, české nevyjímaje.
Zvláštní snahou ČR v rámci předsednictví však bylo dosáhnout zcela praktických,
hmatatelných výsledků v klíčových tématech spolupráce. Při přípravě programu českého
předsednictví byly jako hlavní prioritní oblasti spolupráce zvoleny víceletý finanční rámec,
energetika, projekt Východního partnerství, západní Balkán a spolupráce při výstavbě
ozbrojených sil. Předsednictví samozřejmě organizovalo celou řadu dalších aktivit, zejména
v oblastech prohlubování vzájemné spolupráce a koordinace k důležitým unijním tématům.
Dialog a výměna pozic k tématu víceletého finančního rámce na expertní úrovni byla
intenzivní a pravidelná. Významným momentem koordinace pozic bylo schválení společné
deklarace během neformálního ministerského setkání V4+Slovinsko dne 22. 3. 2012 v Praze,
s přizváním Německa jako pozorovatele. Tato deklarace, která byla prezentována na
dubnové Radě pro všeobecné záležitosti (GAC), obsahuje jak témata spojená s vyjednáváním
víceletého finančního rámce, tak témata pokrývající strategické programování a
implementaci kohezní politiky. Naše návrhy se do značné míry odrazily do kompromisních
návrhů dánského předsednictví EU.
O důležitosti tématu energetiky svědčí sám fakt, že o něm diskutovali premiéři na obou svých
summitech, jak 14. 10. 2011, tak 22. 6. 2012. Jednání prokázalo širokou shodu zemí V4
prakticky ve všech klíčových oblastech, diverzifikací tras počínaje a racionálním přístupem
k energetickému mixu konče.
Mezi hlavní výsledky předsednictví patří nepochybně spuštění nového programu
Mezinárodního visegrádského fondu (MVF) pod názvem „Visegrád 4 Eastern Partnership“.
Díky programu dojde k významnému rozšíření stávajících aktivit MVF v oblasti, která
dlouhodobě patří mezi sdílené priority zemí V4, a jejíž úspěšná transformace a spolupráce
s EU je v našem životním zájmu. Cílem programu bude podpora projektů a stipendií určených
pro země Východního Partnerství. Projekty budou zaměřeny na podporu demokratizace a
společenské a ekonomické transformace, regionální spolupráce a občanské společnosti. Pro
program bylo v rozpočtu MVF vyčleněno celkem asi 1,5 mil. EUR.

Program vyvolal zájem partnerů z některých zemí mimo V4, kteří oceňují zkušenosti MVF a
rádi by jeho prostřednictvím rovněž podpořili transformaci zemí Východního partnerství.
Dohodnuto je zapojení Nizozemí, již od loňského roku probíhá spolupráce s Emerging Donors
Challenge Fundem z USA a zájem projevilo rovněž Japonsko.
S ohledem na naši zkušenost s regionální spoluprací a s prací Mezinárodního visegrádského
fondu (MVF) jsme navrhli zřízení fondu západobalkánských zemí, založeného na stejných
zásadách a principech jako MVF. Tento návrh byl prezentován na ministerské schůzce V4 a
zemí západního Balkánu dne 4.11.2011 v Praze a reakce balkánských partnerů byly vesměs
pozitivní. Zatím svůj zájem o účast ve fondu projevily tři země oblasti a my pevně věříme, že
další ještě budou následovat. České předsednictví a Sekretariát MVF provedli sondáž
v jednotlivých zemích regionu a zprostředkovali také jejich vzájemnou diskusi o tomto
projektu, s tím, že zásadním kritériem je jejich regionální „ownership“ fondu, včetně jeho
finančního zabezpečení.
Spolupráce armád V4 je tradičně intenzivní a široká. Během českého předsednictví se
soustředila především na vytvoření společného uskupení Battle Group, které bude ustaveno
v r. 2016 (definitivně o tom rozhodli ministři obrany na setkání 4.5.2012 v Litoměřicích), a na
spolupráci při výstavbě schopností. Náčelníci generálních štábů se na svém setkání počátkem
dubna 2012 dohodli na základních parametrech Battle Group.
Důležitou iniciativou v bezpečnostní oblasti byla deklarace V4 „Responsibility for a Strong
NATO“, která byla představena ministry zahraničních věcí a obrany V4 na okraj společného
zasedání NATO v Bruselu dne 18.4.2012. Deklarace byla přijata s ohledem na blížící se
summit NATO v Chicagu a vyjadřuje odpovědnost zemí V4 ve vztahu k implementaci
Strategické koncepce NATO. Jejím cílem bylo vyslat jasný signál zemí o připravenosti zemí V4
konkrétním způsobem přispět k naplňování tří hlavních úkolů Aliance v oblasti kolektivní
bezpečnosti, krizového managementu a spolupráce při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.
V nejbližší době by měla být ustavena stálá platforma visegrádských think-tanků pod názvem
„Think Visegrad“. Jejími hlavními cíli je jednak posílit vzájemnou spolupráci think-tanků,
jednak vytvořit nástroj pro vytváření nezávislých dlouhodobých či ad-hoc expertíz k otázkám
týkajícím se všech zemí V4, který by byl využitelný i pro vlády zemí V4. Činnost platformy
bude zcela financována Mezinárodním visegrádským fondem zvláštním grantem. Platforma
by se současně mohla stát vhodným subjektem zajišťujícím spolupráci nevládních sektorů
visegrádských zemí s think-tanky a jinými významnými nevládními organizacemi ze třetích
zemí.
Jako za všech předchozích předsednictví v posledních letech se i za CZ V4 PRES uskutečnilo již
tradiční penzum pravidelných aktivit a schůzek na nejvyšší úrovni. V uplynulém
„visegrádském roce“ proběhl summit prezidentů zemí V4 (7.-8.10.2011), a to vzhledem k 20.
výročí vzniku Visegrádské skupiny symbolicky v maďarském Visegrádu, kde toto regionální
uskupení vzniklo. Ve dnech 15.-16.9.2011 se v Praze uskutečnila pravidelná Konference
předsedů parlamentů zemí V4, jež přispívá k rozvoji parlamentní dimenze V4. Na vládní
úrovni stěžejní roli sehrály 2 summity premiérů (podzimní neformální a letní oficiální) a také
podzimní a jarní schůzky ministrů zahraničních věcí (obojí viz níže), jež tvoří páteř
koordinačních mechanismů visegrádské spolupráce. Proběhla samozřejmě také celá řada
akcí realizovaných jednotlivými resorty, jejichž úplný přehled uvádíme níže:
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Úřad vlády
Z hlediska Úřadu vlády představovala jádro spolupráce v rámci V4 především výměna
postojů a koordinace pozic u agend s přesahem do programů Evropských rad a Rad pro
obecné záležitosti. Konkrétně se jednalo především o aktuální situaci v EU a v eurozóně (růst,
konsolidace, konkurenceschopnost), víceletý finanční rámec, kohezní politiku, a dílčí aspekty
energetiky (vč. vnějších energetických vztahů), justice a vnitra či vnějších vztahů (především
sousedská politika).
Jednoznačně nejvýznamnějšími akcemi byly summity předsedů vlád V4, první, proběhnuvší
14. 10. 2011 (výstupem bylo zejména prohlášení českého předsednictví zaměřené na víceletý
finanční rámec EU a kohezní politiku), a druhý, který proběhl 22. 6. 2012. Jeho výstupem byl
společný dopis předsedů vlád zemí V4 adresovaný předsedům Evropské rady, Evropské
komise a Evropského parlamentu ohledně priorit skupiny V4 při přípravě červnové Evropské
rady, a dále společné prohlášení, shrnující výsledky českého předsednictví ve V4.
Dne 30.1.2012 se na Stálém zastoupení ČR v Bruselu sešli na pozvání premiéra Nečase
předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny. Cílem schůzky byla koordinace pozic před
mimořádnou schůzkou členů Evropské rady, která téhož dne jednala o posílení růstu a
zaměstnanosti v Unii a o nové mezivládní „fiskální úmluvě“. Na samotný závěr českého
předsendnictví pan Stálé zastoupení ČR v Bruselu hostilo dne 28.6.2012, těsně před
zasedáním Evropské rady, další schůzku přesedů vlád zemí V4, jíž se jako host zůčastnil i
předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.
Před červnovým summitem visegrádských premiérů na závěr českého předsednictví byly
úřadem vlády ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí zorganizovány dvě
videokonference (4. a 20.6.2012) státních tajemníků pro evropské záležtitosti, které se
zabývaly přípravou summitu, resp. příslušných dokumentů, jež byly premiéry na summitu
schváleny.

Ministerstvo zahraničních věcí
Problematika EU
Dne 7.10.2011 se v Praze uskutečnilo setkání státních tajemníků pro záležitosti EU zemí V4.
Hlavním cílem setkání byla příprava nadcházejícího neformálního summitu předsedů vlád
zemí V4 (14.10.2011). Diskutována byla problematika budoucího víceletého rámce EU,
situace v eurozóně a energetické bezpečnosti, včetně jedené energetiky. Partneři hodnotili
rovněž výsledky nedávného summitu EU k Východnímu partnerství, projednali možnosti
visegrádských aktivit ve vztah k zemím Východního partnerství, dále vývoj na Ukrajině a
v regionu západního Balkánu.
Dne 16.2.2012 se ve Varšavě uskutečnila schůzka vrchních ředitelů evropských sekcí MZV
zemí V4. Na jednání byl oceněn dosavadní průběh CZ V4 PRES a představeny rámcové
priority nadcházejícího předsednictví polského. Diskuse dále proběhla k rozšiřovací agendě a
k Evropské sousedské politice. Polsko přislíbilo pokračovat během svého předsednictví ve V4
v koordinaci zemí V4 před zasedáním Evropských rad.
Na okraj zasedání ministrů zemí NATO v Bruselu proběhla dne 19.4.2012 mimořádná schůzka
ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny k rozhodnutí švýcarské vlády o
znovuzavedení limitů pro volný pohyb osob z některých členských zemí EU. Ministři
zahraničních věcí zemí V4 poté vydali společné prohlášení k této problematice.
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Východní partnerství
Dne 5.3.2012 proběhlo v Praze zasedání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Východního
partnerství (VP) a hostů Dánska (coby EU PRES), Estonska, Litvy, Lotyšska, vysoké
představitelky Ashtonové a komisaře Füleho. Zasedání probíhalo ve třech blocích,
leitmotivem jednání bylo Východní partnerství – zejména zahájení nového programu
Mezinárodního visegrádského fondu „Visegrád 4 Eastern Partnership“ a projednání cestovní
mapy VP. Na okraj ministerského zasedání proběhlo dne 2.3.2012 v Praze jednání 4. pracovní
podskupiny Fóra občanské společnosti VP. Jeho zástupci pak přednesli závěry a doporučení
Fóra přímo přítomným ministrům.
Ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny vydali při této příležitosti společné prohlášení
o aktivitách V4/Mezinárodního Visegrádského fondu vůči zemím Východního partnerství.
Společné prohlášení vydali rovněž ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny a Estonska,
Litvy a Lotyšska.
Na okraj ministerské schůzky k Východnímu partnerství se sešli političtí ředitelé zemí V4 se
zvláštním představitelem EU pro jižní Kavkaz a konflikt v Gruzii Philippem Lefortem.
Západní Balkán
Hlavní akcí V4 s tematikou západnímu Balkánu bylo setkání ministrů zahraničních věcí zemí
Visegrádské skupiny a západního Balkánu, za přítomnosti komisaře Š. Füleho, výkonného
ředitele ESVA M. Lajčáka, a zvláštního hosta setkání, ministra zahraničních věcí Slovinska,
které proběhlo dne 4. listopadu 2011 v Praze. Cílem společné schůzky bylo vyjádření
podpory dalšímu rozšiřování EU o země západního Balkánu, diskuse o nových možnostech
spolupráce V4 s těmito zeměmi, zhodnocení situace v regionu a výměna názorů na další
proces jeho evropské integrace. Hlavním výstupem jednání bylo iniciování myšlenky fondu
pro západní Balkán podle modelu MVF.
V návaznosti na ministerské zasedání byly zahájeny pracovní konzultace zástupců CZ V4 PRES
a výkonného ředitele MVF v jednotlivých zemích západního Balkánu.
Ve dnech 12. – 13. 4. 2012 proběhla v Bratislavě pracovní schůzka se zástupci zemí
západního Balkánu, kde byly dohodnuty základní parametry a další postup. Účast v projektu
vytvoření Fondu pro západní Balkán a složení základního příspěvku pro rok 2013 do konce
českého předsednictví oficiálně potvrdily Makedonie a Kosovo a neoficiálně Albánie. Další
země svou účast zvažují.
Spolupráce ve formátech V4+
Kromě výše uvedených hlavních prioritních oblastí je rozvíjena spolupráce ve formátu V4+ i
s některými dalšími státy a seskupeními. Během českého předsednictví proběhly konzultace
a společné aktivity s Japonskem a USA a jednání s Beneluxem, Izraelem, Palestinskou
autonomií a Gruzií.
V4+Japonsko
Spolupráce V4+Japonsko je již tradičním formátem a realizuje se jak v rovině politických
konzultací, tak v oblasti společných projektů. Ve dnech 19.–20.12.2011 se v Tokiu
uskutečnilo pravidelné jednání politických ředitelů MZV zemí V4 a Japonska. V4 a Japonsko
při nich potvrdily zájem o pokračování dialogu s orientací na regionální bezpečnostní otázky.
Političtí ředitelé dále absolvovali jednání se zástupci Ministerstva obrany Japonska a
uspořádali panelovou diskusi s tématem „EU and Japan seen from Central Europe“ v sídle
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předního think-tanku Tokyo Foundation. Tato akce byla významnou součástí veřejné
diplomacie, otevřená publiku v místě i na webu (stream v živém přenosu). Jejím hlavním
smyslem, který se podařilo naplnit, bylo připomenout země V4 japonské odborné veřejnosti
jako ty, které se vyrovnávají s evropskou krizí relativně úspěšně.
Další významnou akcí byl dne energetický seminář zemí V4 s Japonskem, který proběhl
včetně doprovodného programu ve dnech 11.–13. 4. 2012 v Tokiu v organizaci MZV
Japonska a českého ZÚ Tokio. Jeho tématy byl energetická efektivita, obnovitelné zdroje a
jaderná bezpečnost. Zúčastnilo se jej cca 70 zástupců japonské státní správy, zemí V4 a
vysokých japonských představitelů z energetického a jaderného sektoru. Jeho cílem byla
výměna a především identifikace oblastí možné vzájemné spolupráce.
V rámci společné propagace “European Quartet, One Melody“ proběhla dne 16.5.2012
v Tokiu a následně rovněž v Ósace prezentace zemí V4 zaměřená na podporu cestovního
ruchu.
Ve dnech 14.–17.2.2012 se uskutečnila přehlídka současných filmů ze zemí V4.
V4+Benelux
Spolupráce s Beneluxem má rovněž dlouhou tradici. V posledních letech se soustřeďuje na
pravidelné konzultace a výměnu názorů, především k otázkám EU. Dne 10.10.2011 se
v Lucemburku po ukončení Rady pro zahraničí věci uskutečnilo pracovní setkání ministrů
zahraničních věcí. Partneři projednali aktuální témata a své postoje k nim (Východní
partnerství, Blízkovýchodní mírový proces, ESVA, Bosna a Hercegovina, Afghánistán, Jižní
sousedství – Tunis, Libye, Sýrie, Jemen).
Na okraj lednové Rady pro zahraniční věci (FAC) se uskutečnily konzultace politických
ředitelů V4 a Beneluxu. Hlavním tématem konzultací bylo hodnocení dosavadního fungování
ESVA.
Dne 14.5.2012 se v Praze uskutečnily neformální konzultace vrchních ředitelů pro EU MZV.
Konzultace byly věnovány výměně názorů na aktuální unijní témata – ekonomické a finanční
situaci v eurozóně a v EU, pracovním metodám FAC, GAC a Evropské rady, jednání o příštím
víceletém finančním rámci (MFF), rozšiřování EU, situaci na západním Balkáně a Evropské
sousedské politice.
V4+USA
Ve dnech 20.-21.3. se ve Washingtonu uskutečnily konzultace politických ředitelů V4
s přestaviteli USA. V rámci programu jednali političtí ředitelé na Stadepu a v Pentagonu,
vystoupili na „thinktankovém“ strategickém stole společně organizovaném think-tanky CEPA,
SAIS a Atlantic Council, sešli se s vedením DEU a s experty Zahraničního výboru a Výboru pro
ozbrojené síly Senátu.
Během českého předsednictví a s jeho podporou byla zahájena projektová spolupráce
Mezinárodního visegrádského fondu se subjekty z USA. Nejprve bylo na podzim 2011
dohodnuto kofinancování projektů ve vybraných zemích Východního partnerství s Emerging
Donors Challenge Fundem a poté na jaře 2012 byla podepsána smlouva s think-tankem
CEPA, týkající se výměnného programu expertních stáží v oblasti mezinárodních vztahů.
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Ostatní jednání na úrovni politických ředitelů V4
Ve dnech 4.-6.9.2011 se uskutečnila pracovní návštěva v Izraeli a na Palestinských územích. V
Izraeli se političtí ředitelé V4 setkali se členy vlády (vicepremiér Libermann, vicepremiér
Meridor), a s řadou vysoce postavených zástupců MZV Izraele. V Ramalláhu se političtí
ředitelé V4 setkali na MZV s Ahmedem Deekem (poradce ministra zahraničních věcí) a s
vysokými představiteli Organizace pro osvobození Palestiny.
Ve dnech 20.-23.11.2011 se uskutečnily v Gruzii. V Tbilisi proběhla jednání s vedením MZV
Gruzie a se zástupci Ministerstva vnitra. Političtí ředitelé během pobytu v Gruzii navštívili
rovněž polní kancelář monitorovací mise EU (EUMM) v Mcchetě a setkali se s velením
administrativní hranice (ABL) s Jižní Osetií.
Ve dnech 18.-20. ledna 2012 proběhla návštěva Srbska a Kosova. V rámci pracovní návštěvy
Bělehradu dne 18.1.2012 se političtí ředitelé V4 setkali s řadou vysokých představitelů srbské
vlády i se zástupci nevládních organizací. Rozhovoru s nimi, zaměřenému převážně na otázky
regionální spolupráce, věnoval přední srbský deník Politika celou stranu. Na obdobně vysoké
úrovni jednali političtí ředitelé i během následných konzultací v Kosovu.
Bezpečnostní politika
Dne 18.4.2012 byla na okraj společného zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany NATO
v Bruselu slavnostně zveřejněna deklarace Visegrádské skupiny „Responsibility for a Strong
NATO“. Cílem prezentace dokumentu bylo deklarovat před květnovým summitem NATO
v Chicagu odpovědnost zemí V4 ve vztahu k implementaci Strategické koncepce NATO a
vyslat jasný signál o připravenosti Visegrádské skupiny konkrétním způsobem přispět k
naplňování tří hlavních úkolů Aliance v oblasti kolektivní obrany, zvládání krizí a spolupráce
při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.
Spolupráce v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Ve dnech 5.- 6. 10. 2011 proběhlo v Praze setkání náměstků MZV/ministrů pro rozvoj V4 s
komisařem pro rozvoj A. Piebalgsem v Praze. Jeho záměrem bylo představit státům V4
připravovaná sdělení Komise k budoucnosti rozvojové politiky EU a k rozpočtové podpoře.
Předmětem diskuse dále byla i související témata: finanční nástroje vnější akce v příštím
rozpočtovém rámci EU po roce 2013 a společné programování pomoci EU.
Dne 30.3.2012 uspořádalo MZV ve spolupráci s generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru (GŘ HZS) MV společné jednání zástupců MZV zemí V4 odpovědných za
poskytování humanitární pomoci do zahraničí a zástupců orgánů civilní ochrany a krizového
řízení, kteří se podílejí na vysílání záchranářů a materiální pomoci do zahraničí. Byly
identifikovány možnosti spolupráce zemí V4 při poskytování humanitární pomoci do
zahraničí.
Konzulární spolupráce
Konzultace ředitelů konzulárních odborů se uskutečnily dne 22.6.2012 v Praze. Předmětem
jednání zástupců konzulárních útvarů MZV států V4 byly otázky související s konzulární
ochranou občanů EU v zahraničí, možnosti spolupráce na úseku konzulárního krizového
řízení, další perspektivy projektu tzv. Visegrádských domů, výměna zkušeností v oblasti
spolupráce honorárních konzulátů, otázky související s vízovým procesem (např. roll-out VIS,
problematika rodinných příslušníků občanů EU), problematika outsourcingu ve vízovém
procesu a další témata spadající do působnosti SPK.
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Spolupráce analytických odborů
Konzultace analytiků MZV zemí V4 a Dánska se uskutečnily dne 24.4.2012 v Praze. Diskuse
proběhla v rámci tří tematických bloků: 1. Aktuální vývoj evropské integrace, 2. Aktuální
vývoj ve východní Evropě, vč. vztahů EU-Rusko a Východního partnerství a 3. Hodnocení
maďarského, polského a dánského předsednictví v Radě EU a českého ve V4.
Spolupráce zemí V4 na půdě OSN
Dne 25. 4. 2012 se v Praze uskutečnily konzultace ředitelů odborů OSN MZV států V4, které
navázaly na obdobnou akci pořádanou v r. 2011 v Bratislavě. Diskuse se věnovala
vyhodnocení hlavní (podzimní) části 66. zasedání Valného shromáždění (VS) OSN a prioritním
tématům pro 67. VS OSN, otázce předsednictví 67. VS OSN, aktuálním kandidaturám zemí V4
a rozpočtovým otázkám.
Spolupráce kontrolních orgánů
Dne 30.11.2011 proběhly v Praze konzultace ředitelů kontrolních orgánů ministerstev
zahraničních věcí členských států V4. Akce se zúčastnili řídící pracovníci odborů, do jejichž
agendy kontrolní činnost náleží. Jednání se zaměřilo na témata týkající se rozsahu a obsahu
agend útvarů kontroly MZV států V4, kompetence a postavení útvarů kontroly v rámci MZV
dané právní úpravou a vnitřními předpisy resortů, protikorupční tématiku, výměnu
praktických zkušeností z práce, včetně prováděných kontrol, výměnu zkušeností
s implementací závěrů kontrolních zpráv a formulovaných doporučení, spolupráci s dalšími
externími státními kontrolními orgány a orgány Policie a dalších bezpečnostních složek.
Veřejná diplomacie
Ve dnech 1.-3.12.2011 proběhla v prostorách MZV a pod záštitou ministra Schwarzenberga
konference historiků pod názvem „My Hero, Your Enemy“, organizovaná Ústavem
soudobých dějin Akademie věd ČR, ve spolupráci s partnerskými organizacemi ze zemí V4.
Akce byla financována zvláštním grantem Mezinárodního visegrádského fondu. Konference
svedla dohromady historiky a další odborníky ze zemí V4, aby diskutovali problémy spojené
s rozdílným vnímáním naší společné historie. Hlavním předmětem debaty byly osobnosti a
události, které přes hranice vyvolávají odlišné, často protichůdné interpretace a hodnocení.
Konference byla příspěvkem k jedné z priorit předsednictví: posilování vnitřní koheze V4,
resp. k dalšímu budování vzájemného poznávání a porozumění mezi našimi občany.
Důležitou součástí programu byla i výměna názorů na otázku výuky dějin sousedních zemí na
našich školách.
Ještě před koncem českého předsednictví v červnu 2012 by měla být ustavena stálá
platforma visegrádských think-tanků pod názvem „Think Visegrad“. Jejími hlavními cíli je
jednak posílit vzájemnou spolupráci think-tanků, jednak vytvořit nástroj pro vytváření
nezávislých dlouhodobých či ad-hoc expertíz k otázkám týkajícím se všech zemí V4, který by
byl využitelný i pro vlády zemí V4.
Ekonomická diplomacie
Na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR se dne 21.3.2012 uskutečnila konference
„Posílení partnerství mezi zeměmi V4 a Skupinou Světové banky“. Zástupci Světové banky,
Institutu Světové banky, Mezinárodní finanční korporace (IFC) a rakouských finančních
institucí na konferenci představili zástupcům visegrádských zemí možnosti spolupráce
v oblasti rozvojové pomoci a účasti podnikatelského sektoru zemí V4 na aktivitách
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realizovaných IFC. 22.3. 2012 na konferenci navázal seminář určený zástupcům
podnikatelského sektoru zemí V4. V jeho rámci prezentovali zástupci IFC konkrétní investiční
příležitosti pro soukromé subjekty v sektorech infrastruktury, energetiky a strojírenství.
Aktivity V4 organizované zastupitelskými úřady
Většina zastupitelských úřadů na existenci dobré visegrádské spolupráce a probíhajícího
českého předsednictví v zemích svého působení nějakým způsobem upozornila. Není možné
uvést všechny aktivity, rádi bychom upozornili alespoň na některé z nejvýraznějších:
Významnou akcí byla konference pod názvem „Strategic Energy Challenges:V4 and Bulgaria
and Romania: Common Interests, Common Actions“, která proběhla ve dnech 26.-27.4.2012
v Sofii. Organizátorem bylo Panevropské hnutí-Bulharsko ve spolupráci se ZÚ ČR Sofie a s
podporou grantu MVF. Konference se zúčastnilo cca 200 představitelů vládních institucí,
diplomatického sboru, akademických kruhů, podnikatelů i NGOs.
Dne 2.5.2012 ve Washingtonu proběhla debata zástupců ZÚ zemí V4 s místní think-tankovou
komunitou k deklaraci ministrů zahraničních věcí a obrany zemí V4 „Responsibility for a
Strong NATO“ a ke studii expertů skupiny DAV4 „Towards a smarter V4: How to improve
defense collaboration among the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia“.
V Bukurešti proběhlo hned několik visegrádských akcí.
Dne 7.12. 2011 proběhla
v bukurešťském Národním filatelistickém muzeu vernisáž výstavy „Země Visegrádské skupiny
na známkách a v obrazech“. Dne 12.3. 2012 byla v Bukurešti zahájena výstava „Hlasy
svobody: Rádio Svobodná Evropa v době studené války“, která byla připravena českým
Ústavem pro studium totalitních režimů a Českými centry k 60. výročí od zahájení vysílání
Rádia Svobodná Evropa. Součástí této události byla panelová diskuse na téma „Rádio
Svobodná Evropa: její dědictví ve Střední Evropě a její význam pro dnešek“ a projekce filmu
„Studené vlny“ režiséra Alexandru Solomona. A konečně ve dnech 21.-22.6.2012 byl
v Bukurešti uspořádán workshop na téma „Sociální a ekonomické začleňování romských
občanů“. Akci zorganizovaly z iniciativy ZÚ ČR rumunská nevládní organizace Centrum pro
veřejnou účast (CeRe) a česká NGO Keynote, které obdržely za tímto účelem granty Black Sea
Trust for Regional Cooperation (German Marshall Fund) a Mezinárodního Visegrádského
fondu.

Ministerstvo dopravy
Z pohledu rezortu dopravy byla spolupráce opravdu velmi intenzivní a úspěšná, přičemž se
zaměřovala především na strategické návrhy projednávané aktuálně v Radě. Jednalo se
zejména o revizi sítě TEN-T a o financování dopravní sítě prostřednictvím nového nástroje
CEF (Connecting Europe Facility). Úzká spolupráce bezprostředně navázala na společné
aktivity států V4 k problematice map TEN-T (SK předsednictví) a lze očekávat, že společné
kroky budou podnikány při dalším projednávání CEFu i za polského předsednictví této
platformy.
Nejvýznamnější akcí českého předsednictví byla ministeriáda států V4 +, která se uskutečnila
dne 20.3. 2012 v Praze. Akce se účastnil místopředseda Komise a komisař pro dopravu Siim
Kallas, ministři zemí V4 a dále vysocí zástupci Slovinska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Lotyšska
a Estonska. Hlavním tématem jednání byla revize politiky TEN-T a vytvoření Nástroje na
propojení Evropy (CEF).
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Další významnou konferencí byla konference polského předsednictví v Radě EU
k Východnímu partnerství v dopravě v Krakově. Uskutečnilo se tak historicky první setkání
ministrů dopravy zemí EU a zemí Východního partnerství. Vzájemné vztahy byly
institucionalizovány a vznikl tzv. Dopravní panel, který se nyní setkává pravidelně. Prvotním
impulsem k těmto aktivitám dalo Sdělení Komise o novém přístupu ke spolupráci mezi EU a
jejími sousedy v oblasti dopravy, ke kterému pod naší taktovkou vzniklo Společné prohlášení
V4.

Ministerstvo financí
Těžištěm spolupráce za MF v rámci V4 byla především problematika víceletého finančního
rámce EU 2014-2020. V předmětném období proběhla dvě jednání na úrovni náměstků
ministrů a státních tajemníků (k problematice víceletého finančního rámce EU) a dvě jednání
vrcholných představitelů daňových správ zemí V6.
Spolupráce probíhala v těchto oblastech:
1. Problematika víceletého finančního rámce EU 2014 - 2020
2. Konzultace k národním fiskálním rámcům
3. Celní spolupráce
4. Spolupráce daňových správ
5. Spolupráce zemí V4 s mezinárodními finančními institucemi
6. Výměna informací o přípravě a implementaci FM EHP/Norsko 2009-14

Ministerstvo kultury
Ve dnech 6.-7.10.2011 proběhla v Mikulově Odborná konference MK a MMR o začlenění
kultury do budoucí kohezní politiky, spojená se setkáním ministrů kultury V4. Výstupem je
společné prohlášení ministrů kultury V4. Prioritou je vytváření kulturní infrastruktury
transformací kulturních památek na vzdělávací či metodologické a inovativní projekty.
Dne 1.6.2012 se v Praze konalo 22. zasedání ministrů kultury zemí V4. Výstupem je společné
komuniké, jež akcentuje možnosti realizace společných projektů propagace formátu V4 na
velkých mezinárodních akcích v oblasti umění a kultury a formy podpory kultury v zemích V4
ve vztahu k jejímu ekonomickému potenciálu.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Proběhlo několik expertních a ministerských setkání V4 (+SI) na pracovní úrovni s cílem ještě
před zveřejněním návrhu nové legislativy ke kohezní politice identifikovat problematické
prvky návrhu Víceletého finančního rámce (MFF). 22.3.2012 byla podepsána deklarace zemí
V4 + SI a posléze představena na jednání Rady pro obecná záležitosti EU
v Lucemburku.V lednu 2012 se konal v Praze seminář za účasti vedoucí evaluační jednotky
DG Regio Evropské komise a českých expertů v oblasti evaluace na téma „Role evaluace při
přípravě a realizaci programového období 2014+“ a seminář k implementaci velkých projektů
v zemích skupiny V4 + SI. V květnu 2012 se v Praze konal seminář s účastí zástupců zemí V4 +
SI zaměřený na problematiku monitorovacích systémů.
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V březnu se v rámci spolupráce států V4 + BG a RO na úseku územního plánování uskutečnil
seminář, navazující na Společný dokument územního rozvoje států V4+2, zpracovávaný
v období březen 2008 – březen 2010.
V průběhu CZ PRES se země V4 propagovaly pod společnou hlavičkou „European Quartet –
One Melody“ v Rusku, USA, Indii, Číně, Japonsku a Brazílii. Tyto státy se společně
prezentovaly na veletrzích, uspořádaly několik společných roadshow a řadu poznávacích cest
pro cestovní kanceláře a novináře. V únoru 2012 se v Praze sešli náměstci ministerstev
zodpovědných za cestovní ruch a zástupci centrál cestovního ruchu, kteří schválili a
podepsali Marketingový plán na rok 2012 a Protokol o vzájemné spolupráci zemí V4 v oblasti
cestovního ruchu 2012.

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy
V oblasti vzdělávání byl nejdůležitější akcí CZ PRES seminář ministrů školství na téma
„Reformy terciárního vzdělávání a mobility studentů a učitelů“, který se konal ve dnech 14. 15. 11. 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Oblast vědy a výzkumu akcentovala téma společného využívání stávajících infrastruktur a
vytvoření databáze technických inovací, k němuž se 19.12.2011 v Praze konala konference
Středoevropského konsorcia výzkumných infrastruktur C-ERIC „Výzkumné infrastruktury ve
střední Evropě s důrazem na země V4“. Pracovalo se rovněž na vytváření společných pozic
k 8. Rámcovému programu (pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace), k programu
Horizont 2020 a k Unii inovací a na čerpání prostředků ze 7. Rámcového programu
s akcentem na kooperaci se zeměmi Východního partnerství.
V oblasti mládeže byla hlavním akcentem příprava spolupráce V4 se zeměmi Východního
partnerství. Ve dnech 21.-23.5.2012 proběhl k tomuto tématu expertní seminář v Praze,
kterému předcházelo přípravné jednání v Tbilisi v Gruzii v červenci 2011.
V oblasti sportu se v Praze ve dnech 29.-30.11.2011 konalo 18. zasedání řídícího výboru V4
pro sportovní soutěže „Olympijských nadějí“.

Ministerstvo obrany
Hlavním faktorem pro MO ČR při organizaci akcí a projektů v rámci předsednictví ČR ve V4
byla snaha o propojení aktivit uskupení s aktuálními trendy a iniciativami jak v širším
regionálním měřítku, tak rovněž v NATO (Smart Defence) a EU (Pooling and Sharing).
Výrazným akcelerátorem spolupráce v rámci V4 v obranné sféře je nepochybně projekt
výstavby společné Battle Group, který má potenciál generovat další dílčí projekty v průběhu
svého vývoje a posilovat vzájemnou interoperabilitu ozbrojených sil států V4.
Na pracovní úrovni proběhlo v rámci CZ PRES v Praze několik expertních jednání
k jednotlivým prioritám předsednictví – k přípravě V4 EU BG; spolupráci s partnery; ke sdílení
zkušeností ze zahraničních operací; k oblasti CBRN (OPZHN) a oblasti logistiky – založení
Mnohonárodního logistického koordinačního centra a výstavbě Joint Logistic Support Group
(JLSG).
Viditelným psychologickým předělem byl rovněž podpis společného komuniké ministrů
obrany ze dne 4.5.2012 v Litoměřicích k výstavbě a cvičení V4 EU BG a sladění plánování.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
S ohledem na neexistující tradici vrcholných setkání V4 v tomto odvětví spolupráce probíhala
na expertní úrovni, především k průřezovému tématu využívání prostředků Evropského
sociálního fondu (ESF) pro různé oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti. K tématu
proběhly čtyři odborné V4 semináře s cílem výměny informací, zkušeností, příkladů dobré a
špatné praxe a formulování společného postoje pro účely budoucích jednání na úrovni EU
v těchto otázkách, jež shrnují závěrečná komuniké.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nejintenzivněji spolupracovalo v energetické oblasti – tři setkání High Level Group of Energy
během CZ PRES – koordinace přípravy před Radou pro energetiku, pozice V4 k aktuálním
návrhům EK, např. nařízení k energetické infrastruktuře. Během CZ V4 PRES bylo podepsáno
Memorandum o porozumění o severojižním propojení ve středí a východní Evropě, jež je
vyjádřením podpory států regionu k užší a komplexnější spolupráci a reakcí na závěry ER ze
4.2.2012.
CZ PRES iniciovalo projekt CEE 4 Invest – spolupráce investičních agentur zemí V4, společná
propagace regionu vůči investorům ze třetích zemí a společná podpora podnikání a investic
v regionu.

Ministerstvo spravedlnosti
Vrcholnou akcí CZ V4 PRES rezortu spravedlnosti bylo zasedání ministrů spravedlnosti
středoevropského regionu (V4 + SI, HR) ve dnech 24. a 25. května 2012 v Kroměříži. Ministři
projednávali aktuální justiční otázky v rámci třech tematických bloků k problematice
snižování počtu vězněných osob, patentovému soudnictví a k otázce výkonu rozhodnutí v
exekučním řízení.

Ministerstvo vnitra
Azyl a migrace
Hlavním tématem je pokračování tzv. Pražského procesu k němuž proběhlo II. ministerské
zasedání v listopadu 2012 v Poznani. Účastnili se jí ministři členských států EU, zemí Sdružení
nezávislých států včetně Ruska, západního Balkánu a Turecka. Přijetí Akčního plánu, který
vychází ze Společné deklarace Pražského procesu.
Bezpečnostní politika
Ve dnech 14.-15.11.2011 se v Praze konalo jednání Pracovní skupiny pro boj s extremismem
zemí V4 a Rakouska. Jednání se zúčastnili zástupci policejních a zpravodajských složek.
Policejní spolupráce
Spolupráce se státy V4 byla realizována zejména útvary Služby kriminální policie a
vyšetřování (ÚSKPV) a Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP). ŘSCP se v rámci českého
předsednictví V4 podílelo na Konferenci ředitelů pohraničních služeb, která proběhla 21. a
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22. 9. 2011 v Budapešti. Jednání bylo zaměřeno především na problematiku Schengenských
národních plánů ochrany hranic, nelegální migrace z balkánských zemí a přípravy
schengenských hodnocení.
Civilní ochrana a požární ochrana
Na závěr CZ PRES bylo v ČR zorganizováno Setkání generálních ředitelů zodpovědných za
ochranu obyvatelstva v zemích V4. Jeho hlavním cílem bylo jednání o společných postupech
zemí V4 vzhledem k Evropské unii a NATO a výměna zkušeností z činností v uvedených
zemích.

Ministerstvo zdravotnictví
Dne 13.4.2012 se v Praze uskutečnilo setkání ministrů zdravotnictví V4 a Rakouska,
zaměřené na téma zdravotních systémů v době ekonomické krize a implementace směrnice
EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči. Diskutoval se rovněž návrh směrnice EP
o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčiv a jejich začlenění do oblasti
působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění )tzv. transparentní směrnice).

Ministerstvo zemědělství
V rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině se v oblasti zemědělství
na ministerské úrovni uskutečnila dvě setkání, a to v Českých Budějovicích ve dnech
24. – 25. 8. 2011 u příležitosti konání mezinárodní zemědělské výstavy Země živitelka
a v Brně ve dnech 28. – 29. 2. 2012 na okraj mezinárodního potravinářského veletrhu
SALIMA 2012. Obou jednání se jako již tradičně kromě států Visegrádské skupiny zúčastnili
také zástupci Slovinska, Bulharska a Rumunska.
Na prvním zasedání byla přijata společná deklarace k problematice národních doplňkových
přímých plateb a tiskové prohlášení k otázce obnovitelných zdrojů energie. Druhé zasedání
přijalo společné prohlášení 5 ČS (CZ, BG, HU, RO a SI) k problematice rozvoje venkova, PL a
SK se k prohlášení nepřipojili.

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí považuje za důležité, že na všechna jednání zemí V4
v oblasti životního prostředí bylo přizváno nad rámec zemí Visegrádské skupiny také
Bulharsko a Rumunsko. Obě tyto země již dříve projevily zájem o spolupráci s Visegrádskou
skupinou a navíc aktivně spolupracovaly s Českou republikou na zasedáních Rady EU pro
životní prostředí. Témata, která byla projednávaná na jednání V4 v oblasti životního
prostředí byla zásadní nejen pro region zemí V4, ale pro celou Evropu a proto MŽP považuje
za přínosné, že i Bulharsko a Rumunsko přispěly do diskuse zemí V4 svými názory
a zkušenostmi.
Ve dnech 7. – 8.11.2011 pořádalo MŽP ČR na zámku Zbiroh 18. zasedání ministrů životního
prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska. Tématy jednání byla analýza přechodu na vyšší cíl
snížení emisí skleníkových plynů, příprava zemí na 17. konferenci smluvních stran Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Výstupem
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jednání bylo Společné prohlášení ministrů. Další ministeriáda V4+BG, RO se uskutečnila dne
6.2. 2012 ve Varšavě. Hlavními tématy byly derogace a otázky změny klimatu.
V rámci V4 PRES proběhly dva expertní semináře - dne 7.12. 2011 se v Praze konalo setkání
zemí V4, Bulharska a Rumunska k přípravě společné pozice k tématu nového finančního
rámce EU a kohezní politiky. Tématem druhého semináře s názvem „Sharing green economy
- best practices towards Rio+20 and beyond“ dne 9.5. 2012 v Praze (V4+BG) byla výměna
praktických zkušeností s konkrétními příklady zavádění zelené ekonomiky v zemích střední
Evropy.
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Příloha
Přehled nejdůležitějších akcí a přijatých společných dokumentů
Prezident
 7.-8.10.2011, Budapešť/Visegrád - summit prezidentů zemí V4
Parlament
 15.-16.9.2011, Praha, Konference předsedů parlamentů V4


Závěrečné prohlášení Konference předsedů parlamentů V4, 15.-16.9.2011, Praha

Úřad vlády
 říjen 2011, Praha, expertní jednání k víceletému finančnímu rámci EU
 14.10.2011, Praha, summit předsedů vlád
 30.1.2012, Brusel, neformální schůzka předsedů vlád
 25.5.2012, Praha, jednání státních tajemníků a ministrů pro evropské záležitosti –
koordinace před Radou GAC a jednáním skupiny Přátelé koheze
 4. a 20.6.2012, videokonference státních tajemníků V4 pro EU – příprava summitů
premiérů
 21.-22.6.2012, Praha, summit předsedů vlád
 28.6.2012, Brusel, neformální schůzka předsedů vlád s předsedou EP M. Schulzem




Komuniké českého předsednictví ve V4 k víceletému finančnímu rámci EU a kohezní
politice, 14.10.2011, Praha
Společný dopis předsedů vlád V4 předsedům ER, EK a EP před nadcházejícím
zasedáním Evropské rady, 22.6.2012, Praha
Společné prohlášení předsedů vlád V4, 22.6.2012, Praha

Ministerstvo zahraničních věcí
 4.-6.9.2011, Tel Aviv/Ramalláh, pracovní návštěva politických ředitelů V4 v Izraeli a na
Palestinských územích
 5.-6.10.2011, Praha, setkání náměstků MZV/ministrů pro rozvoj V4 s komisařem pro
rozvoj A. Piebalgsem
 7.10.2011, Praha, setkání státních tajemníků pro záležitosti EU
 10.10.2011, Lucemburk, setkání ministrů zahraničních věcí V4+Benelux
 4.11.2011, Praha, setkání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Slovinska, zemí
západního Balkánu, komisaře Füleho a výkonného ředitele ESVA Lajčáka
 20.-23.11.2011, Tbilisi, pracovní návštěva politických ředitelů V4 v Gruzii
 30.11.2011, Praha, konzultace ředitelů kontrolních orgánů
 19.–20.12.2011, Tokio, konzultace politických ředitelů V4+Japonsko
 18.-20. 1. 2012, Bělehrad/Priština, pracovní návštěva politických ředitelů V4 v Srbsku
a Kosovu
 23.1.2012, Brusel, konzultace politických ředitelů V4+Benelux
 16.2.2012, Varšava, schůzka vrchních ředitelů evropských sekcí MZV
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5.3.2012, Praha, zasedání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Východního
partnerství, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, vysoké představitelky Ashtonové a
komisaře Füleho
20.-21.3.2012, Washington, pracovní návštěva politických ředitelů V4 v USA
30.3.2012, Praha, jednání zástupců zemí V4 odpovědných za poskytování
humanitární pomoci do zahraničí
19.4.2012, Brusel, mimořádná schůzka ministrů zahraničních věcí
24.4.2012, Praha, konzultace analytických odborů MZV zemí V4 a Dánska
25.4.2012, Praha, konzultace ředitelů odborů OSN
14.5.2012, Praha, konzultace vrchních ředitelů pro EU V4+Benelux
22.6.2012, Praha, konzultace ředitelů konzulárních odborů
Prohlášení visegrádských zemí k situaci na Ukrajině, 9.8.2011
Společné prohlášení Visegrádské skupiny a Slovinska k západnímu Balkánu, Praha,
4.11.2011
Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí V4 k aktivitám V4/IVF vůči
Východnímu partnerství, Praha, 5.3.2012
Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí V4, Estonska, Litvy a Lotyšska, Praha,
5.3.2012
Responsibility for a Strong NATO, Brusel, 18.4.2012
Prohlášení V4 ke kvantitativnímu omezení povolení k pobytu (V4 Statement on
Quantitative Limitations for Residence Permits), Brusel, 19.4. 2012

Ministerstvo dopravy
 24.-25.10.2011, Krakov, konference „Východní partnerství v dopravě“ a setkání
ministrů dopravy V4 a zemí Východního partnerství
 20.3.2012, Praha, setkání ministrů dopravy zemí V4+BG+EE+LT+LV+RO+SI a
místopředsedy EK a komisaře pro dopravu S. Kallase k revizi politiky TEN-T a
vytvoření Nástroje na propojení Evropy (CEF)


Společné prohlášení ministrů dopravy Visegrádské skupiny k návrhu regulace
směrnice EU k rozvoji TEN-T, Praha, 20.3.2012

Ministerstvo financí
 červenec a září 2011, Praha, videokonference V4 k víceletému finančnímu rámci EU
 5.10.2011, Praha, pracovní jednání V4 k výdajům EU na r. 2014-2020 – politika
soudržnosti EU
 13.-14.10.2011, Vratislav, vrcholné setkání zástupců daňových správ V4+2 –
problematika EUROFISC
 1.12.2012, Praha, jednání vedoucích ústředních orgánů daňových správ V4
 23.-24.2.2012, Vratislav, pracovní setkání zástupců daňových správ V4+2 –
problematika řízení rizik u DPH
 21.3.2012, Praha, konference „Posílení partnerství mezi zeměmi V4 a Skupinou
Světové banky“
 22.3.2012, Praha, seminář pro podnikatelský sektor zemí V4 k investičním
příležitostem v sektoru infrastruktury, energetiky a strojírenství
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13.4.2012, Budapešť, pracovní jednání k přípravě a implementaci finančního
mechanismu EHP/Norsko 2009-14
29.6.2012, Praha, pracovní jednání V4 ke krizovému řízení ve finančním sektoru
7.10.2011, Praha, jednání náměstků ministrů a státních tajemníků k budoucímu
víceletému finančnímu rámci EU
7.-8.12.2011, Krakov, zasedání Pracovní skupiny pro podfakturaci textilu a obuvi
celních správ zemí V4 a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
25.5.2012, další jednání náměstků ministrů a státních tajemníků k budoucímu
víceletému finančnímu rámci EU
1.6.2012, Praha, setkání zástupců zemí V4 k reformám vnitrostátních fiskálních rámců
6.6.2012, hluboká n. Vltavou, vrcholné setkání zástupců daňových správ V4+2 –
problematika organizačních změn v daňových správách V4+2
5.-7.10.2011, Budapešť, první jednání Pracovní skupiny pro minerální oleje celních
správ zemí V4

Ministerstvo kultury
 6.-7.10.2011, Mikulov, odborná konference k začlenění kultury do budoucí kohezní
politiky,
 6.-7.10.2011, Mikulov, setkání ministrů kultury V4
 31.5.2012, Praha, expertní jednání zástupců ministerstev kultury V4 o stavu
spolupráce za uplynulé období
 1.6.2012, Praha, 22. zasedání ministrů kultury zemí V4



Společné prohlášení ministrů kultury V4 k významu kultury ve vztahu k rámci budoucí
kohezní politiky EU, 7.10.2011, Mikulov
Komuniké ministrů kultury zemí V4 k možnostem realizace společných projektů
propagace formátu V4 na velkých mezinárodních akcích v oblasti umění, 1.6.2012,
Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj
 červenec 2011, Zbiroh, setkání vedení turistických centrál a koordinátorů V4 –
Marketingová strategie V4
 září 2011, Praha, expertní setkání V4+SI na pracovní úrovni ke kohezní politice
 říjen 2011, Praha, setkání zástupců V4+SI ke kohezní politice na úrovni státních
 listopad 2011, Mariánské Lázně, setkání vedení turistických centrál a koordinátorů V4
– marketing turistického ruchu
 leden 2012, Praha, seminář za účasti vedoucí evaluační jednotky DG Regio EK a
českých expertů „Role evaluace při přípravě a realizaci programového období 2014+“
 únor 2012, Praha, setkání náměstků pro cestovní ruch a zástupců turistických centrál
a koordinátorů V4
 březen 2012, Praha, setkání Řídící a Pracovní skupiny zástupců V4 + BG + RO v oblasti
územního plánování, navazující na Společný dokument územního rozvoje států V4+2
 březen 2012, Praha, jednání na úrovni VŘ zemí V4+SI k přípravě budoucího
programového období 2014-2020
 květen 2012, Praha, pracovní setkání zástupců států V4 za účelem sdílení zkušeností s
nerovným přístupem EK k jednotlivým členským státům
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květen 2012, Praha, seminář s účastí zástupců zemí V4 + SI k problematice
monitorovacích systémů



Non-Paper CZ V4 PRES ke kohezní politice v novém víceletém finančním rámci EU,
10.10.2011, Praha
Protokol o spolupráci v oblasti cestovního ruchu zemí V4, 14.2.2012, Praha
Společná deklarace zemí V4 + SI ke kohezní politice, 22.3.2012, Praha
Marketingový plán a protokol o vzájemné spolupráci zemí V4 v oblasti cestovnícho
ruchu na rok 2012, 13. 2. 2012, Praha





Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy
 18.7.2011, Brusel, neformální setkání zástupců zemí V4 s generálním ředitelem DG
Výzkum a inovace R-J. smitsem k rámcovému programu pro výzkum Horizont 2020
 14.-15.11.2011, Olomouc, ministeriáda V4 k tématu „Reformy terciárního vzdělávání
a mobility studentů a učitelů
 29.-30.11.2011, Praha, 18. zasedání řídícího výboru V4 pro sportovní soutěže
„Olympijských nadějí“
 19.12.2011, Praha, konference Středoevropského konsorcia výzkumných
infrastruktur C-ERIC „Výzkumné infrastruktury ve střední Evropě s důrazem na země
V4“
 21.-23.5.2012, Praha, setkání odborníků v oblasti mládeže V4 a zemí Východního
partnerství



Společné závěry z jednání ministrů na téma „Reformy terciárního vzdělávání a
mobility studentů a učitelů, 15.11.2011, Olomouc
Společné prohlášení ministrů školství EU12 ( V4+BG, EE, HR, LT, LV, MT, RO, SI)
předsedům EK, ER, EP a předsedkyni komise ITRE k Horizontu 2020, 23.5.2012, Praha

Ministerstvo obrany
 12.-13.9.2011, Brno, zasedání ředitelů pro obrannou politiku MO V4
 12.-13.9.2011, Brno, expertní jednání ke schopnostem na okraj zasedání ředitelů pro
obrannou politiku
 20.-23.9.2011, Varšava, zasedání personálních ředitelů MO V4
 23.-24.9.2011, Praha, jednání velitelů vzdušných sil V4+AT na okraj Dnů NATO
 29.-30.11.2011, Praha, zasedání ředitelů pro vyzbrojování MO V4
 leden 2012, Praha, expertní jednání MO V4 ke schopnostem
 březen 2012, Praha, expertní jednání MO V4 k Afghánistánu
 březen 2012, Praha, expertní jednání MO V4 na GŠ AČR ke sdílení schopností a
výstavbě V4 EU BG k Afghánistánu
 12.-13.4.2012, Mikulov, zasedání náčelníků generálních štábů V4
 24.-25.4.2012, Praha, zasedání ředitelů pro obrannou politiku MO V4
 3.-4.5. 2012, Litoměřice, zasedání ministrů obrany zemí V4
 14.-17.5.2012, Budapešť, zasedání personálních ředitelů MO V4
 13.-14.6.2012, Praha, zasedání ředitelů pro vyzbrojování MO V4


Společné komuniké náčelníků generálních štábů V4, 13.4.2012, Mikulov
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Responsibility for the Strong NATO, 18.4.2012, Brusel
Společné komuniké ministrů obrany zemí V4, 4.5.2012, Litoměřice

Ministerstvo práce a sociálních věcí
 30.-31.1.2012, Praha, expertní seminář V4 „Deinstitucionalizace péče o ohrožené děti
ve věku do tří let a role a budoucnost ESF“
 19.-20.3.2012, Praha, expertní seminář V4 „Zaměstnávání starších osob (50+) a role
ESF“
 23.-24.4.2012, Praha, expertní seminář V4 „Podpora zaměstnávání, vzdělávání a
výcviku osob se zdravotním postižením“ + příprava V4 spolupráce a koordinace
národních pozic k European Disability Strategy 2010-2020
 11.-12.6.2012, Praha, expertní seminář V4 „Podpora zaměstnávání rodičů s dětmi a
slaďování rodinného a pracovního života a role ESF“




Závěrečné komuniké expertního semináře „Deinstitucionalizace péče o ohrožené děti
ve věku do tří let a role a budoucnost ESF“, 31.1.2012, Praha
Závěrečné komuniké expertního semináře „Zaměstnávání starších osob (50+) a role
ESF“, 20.3.2012, Praha
Závěrečné komuniké expertního semináře „Podpora zaměstnávání, vzdělávání a
výcviku osob se zdravotním postižením“, 24.4.2012, Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu
 tři setkání High level group for Energy V4 během CZ PRES


Memorandum o porozumění o severojižním propojení ve střední a východní Evropě,
V4 + AT, DE, BG, RO, SI, HR + Evropská komise, 24.11.2012, Brusel

Ministerstvo spravedlnosti
 24.-25.5.2012, Kroměříž, setkání ministrů spravedlnosti V4+HR+SI
Ministerstvo vnitra
 listopad 2011, Poznaň, II. ministerská konference tzv. Pražského procesu (obast azylu
a migrace)
 21.-22.9.2011, Budapešť, konference ředitelů pohraničních služeb
 14.-15.11.2011, Praha, jednání Pracovní skupiny pro boj s extremismem V4+ AT
 29.-30.3.2012, Praha, setkání generálních ředitelů zodpovědných za ochranu
obyvatelstva v zemích V4



Akční plán ke společné deklaraci Pražského procesu, listopad 2011, Poznaň
Společné prohlášení generálních ředitelů zodpovědných za ochranu obyvatelstva v
zemích V4, červen 2012, Praha

Ministerstvo zdravotnictví
 13.4.2012, Praha, setkání ministrů zdravotnictví V4 a Rakouska k zdravotním
systémům v době ekonomické krize a implementaci směrnice EU o uplatňování práv
pacientů v přeshraniční péči
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Společná pozice zemí V4 a Rakouska k návrhu tzv. transparenční směrnice ER,
13.6.2012, Praha

Ministerstvo zemědělství
 24.-25.8.2012, České Budějovice, ministerské setkání V4+BG, RO, SI v rámci
mezinárodní zemědělské výstavy Země živitelka


28.-29.2. 2012, Brno, ministerské setkání V4+BG, RO, SI na okraj mezinárodního
potravinářského veletrhu SALIMA 2012



Společná deklarace ministrů zemědělství V4+BG, RO, SI k budoucnosti národních
doplňkových přímých plateb v roce 2012, 25.8.2011, České Budějovice



Tiskové prohlášení ministrů zemědělství V4+BG, RO, SI k férové konkurenci na
jednotném trhu EU, problematice obnovitelných zdrojů energie a společné zemědělské
politice EU, 25.8.2011, České Budějovice



Společné prohlášení ministrů zemědělství BG, CZ, HU, RO a SI) k problematice rozvoje
venkova, 29.2.2012, Brno

Ministerstvo životního prostředí
 7.-8.11.2011, Zbiroh, 18. zasedání ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska a
Rumunska k analýze přechodu na vyšší cíl snížení emisí skleníkových plynů,
přípravě zemí na 17. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně
klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu
 7.12.2011, Praha, seminář náměstků ministrů životního prostředí zemí V4, BG a RO
k budoucímu finančnímu rámci EU a kohezní politice
 6.2.2012, Varšava, ministerské zasedání V4+BG+RO k tématu derogace a otázkám
změny klimatu
 9.5.2012, Praha, expertní seminář zemí V4+BG k problematice zelené ekonomiky
„Sharing green economy – best practices towards Rio+20 and beyond“


Společné prohlášení ministrů V4+BG+RO, 8.11.2011, Zbiroh

©
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor států střední Evropy
červenec 2012
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