
Česko-izraelské mezivládní rozhovory 

Společné prohlášení 

V Praze, 17. května 2012 

 

Dnes, 17. května 2012, se v Praze konají rozhovory mezi představiteli vlád České republiky a 
Státu Izrael. 
 
Předsedové vlád České republiky a Státu Izrael, pánové Petr Nečas a Benjamin Netanjahu, 
s uspokojením konstatují, že mezi jejich zeměmi panují vztahy přátelství, historického 
partnerství, neochabující vzájemné podpory, vzájemného respektování svrchovanosti svých 
států a společného uznání politických, obranných a hospodářských požadavků svých zemí.  
 
Předsedové vlád zdůrazňují svoji touhu dále posilovat těsné vztahy mezi vládami svých zemí 
a jedinečná pouta mezi jejich národy, založená na tisícileté spřízněnosti českého a izraelského 
lidu.  
 
Předsedové vlád by rádi poděkovali všem, kdo neúnavně pracují na dalším rozvoji těchto 
pojítek.  
 
Rozhovorů se účastní následující vládní představitelé: 
 
Na straně České republiky: 
 
Předseda vlády Petr Nečas 
první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg 
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala 
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek 
ministr dopravy Pavel Dobeš 
ministr místního rozvoje Kamil Jankovský 
ministryně kultury Alena Hanáková 
 
 
Na straně Státu Izrael: 
 
předseda vlády Benjamin Netanjahu  
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Avigdor Lieberman 
ministr průmyslu, obchodu a práce Šalom Simchon 
ministr vědy a techniky Daniel Hershkowitz 
ministr sociálních věcí a komunikací Moše Kachlon 
ministr dopravy, národní infrastruktury a bezpečnosti silničního provozu Jisra´el Kac 
ministr bydlení a výstavby Ariel Atias 
ministryně kultury a sportu Limor Livnat 
 
 
Zahraniční věci 
 



Jedinečné, pevné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a Státem Izrael se zakládají na 
tisícileté výrazné přítomnosti Židů v Čechách a na Moravě, kterou  nacistický holocaust 
v podstatě ukončil. Tato pouta byla ukována během izraelské války za nezávislost a nově 
definována poté, co Češi po sametové revoluci opět získali svobodu. Česká republika 
podporuje právo Státu Izrael na sebeobranu proti teroristickým útokům a stejně jako celý svět 
ji znepokojují snahy Íránu obohacovat uran pro vojenské účely a jeho výhrůžky zničením 
Izraele.   
 
Ve světle těchto pevných vazeb Česká republika a Stát Izrael znovu stvrzují svůj závazek 
posilovat své strategické partnerství a nadále podporovat vztahy mezi Izraelem a Evropskou 
unií. Vlády obou zemí si jsou vědomy důležitosti a oboustranného prospěchu plynoucího pro 
Izrael a EU z dalšího rozvoje jejich partnerských vztahů v rámci evropské sousedské politiky 
(European Neighbourhood Policy, ENP).     
 
Na mezinárodní scéně a v Organizaci spojených národů budou Česká republika a Stát Izrael 
společně hájit hodnoty, k nimž se oba naše státy při svém vzniku přihlásily. V tomto ohledu 
budou Česká republika a Stát Izrael nadále úzce spolupracovat na mezinárodních fórech.  
 
Vlády obou zemí prohlašují, že výzvy ke zničení Státu Izrael a jakékoliv popření holocaustu 
jsou zcela nepřípustné.  
 
Vláda České republiky se připojuje k izraelské vládě v jejím rozhodném odporu proti 
jakýmkoliv projevům zpochybnění legitimity Státu Izrael a jeho bojkotování. 
 
Česká republika a Stát Izrael sdílejí přesvědčení, že spravedlivého a trvalého řešení izraelsko-
palestinského konfliktu je nutné a možné dosáhnout pouze  přímým vyjednáváním. Takovéto 
řešení musí spočívat na zásadě svou států, ztělesňující právo židovského a palestinského 
národa na sebeurčení, mírové soužití, bezpečnost a vzájemné uznání. 
 
Vlády obou zemí budou prostřednictvím svých ministerstev zahraničních věcí nadále 
podporovat a zdokonalovat dialog v oblastech strategie, hospodářství a výzkumu. Společnými 
silami budou také podporovat rozvojové projekty ve třetích zemích, pokud bude možné 
takovéto projekty nalézt. Uvedená ministerstva též prozkoumají programy podněcující 
výměnu delegací mladých diplomatů, veřejných osobností, novinářů a mládeže.   
 
Ministerstva zahraničních věcí budou též aktivně podporovat rozvoj trvalé  spolupráce 
akademických institucí a intelektuálních center („think-tanků“)  na poli zahraniční politiky a 
bezpečnosti, včetně podpory česko-izraelského fóra, jehož ustavující zasedání se konalo 
v listopadu 2011 v Praze. Česká strana vítá ochotu izraelské strany uspořádat příští setkání 
v Izraeli během roku 2012/2013.  
 
 
Obrana 
 
Obě vlády považují spolupráci na poli obrany a bezpečnosti za klíčovou oblast vztahů mezi 
Českou republikou a Státem Izrael. U vědomí historických vojenských pojítek mezi českým a 
izraelským národem, a s ohledem na Zásadní memorandum o porozumění, jež podepsala 
jejich ministerstva obrany, jsou oba státy odhodlány podporovat a prohlubovat svoji 
vzájemnou strategickou spolupráci. V souladu se zásadami reciprocity, vyšší technologické 
přidané hodnoty a trvalé udržitelnosti společných projektů prozkoumají odborníci obou stran 



ve věcech vojenství a obrany příležitosti ke spolupráci v oblastech vzdělávání a výcviku, 
programů modernizace průmyslu, výzkumu a vývoje. Sféry společného zájmu se budou týkat 
zejména: robotického zařízení, ochrany vzdušného prostoru, vzdušné obrany, ochrany 
ozbrojených sil, dělostřeleckých systémů, jaderných, biologických a chemických zbraní 
(NBC) a zvláštních sil. 
 
 
Národní bezpečnost a mimořádné (nouzové) situace 
 
Vlády se dohodly, že budou posilovat a rozšiřovat spolupráci při obraně na domácí frontě, 
zvláště v boji proti radikalizaci a teroru. V tomto rámce si budou vlády vyměňovat poznatky 
z oblasti informačních systémů pro zabezpečení svých hranic, hraničních přechodů, letišť a 
přístavů.  
 
Vlády budou spolupracovat a vzájemně si pomáhat v mimořádných situacích způsobených 
pohromami. 
 
Vlády vyhlašují svůj záměr završit vyjednávání o dohodě o spolupráci v boji proti zločinnosti, 
a podepsat tuto dohodu do konce roku 2012. 
 
Průmyslový výzkum a vývoj 
 
Vlády budou spolupracovat na poli průmyslového výzkumu a vývoje prováděného 
soukromým sektorem, v souladu s následujícími cíli: 

a) podpořit činnost soukromého sektoru ve svých zemích, s cílem  intenzivnější 
dvoustranné spolupráce při průmyslovém výzkumu a vývoji; 

b) napomáhat identifikaci konkrétních projektů, partnerství nebo spolupráce mezi 
subjekty obou zemí, které mohou vést ke spolupráci při průmyslovém výzkumu a 
vývoji; 

c) koordinovat a zaměřovat se na vhodné vládní zdroje a programy s cílem podpořit 
průmyslovou spolupráci a komerční využití výsledků výzkumných a vývojových 
projektů; 

d) podpořit společné projekty průmyslového výzkumu a vývoje realizované subjekty 
v obou zemích, schválené oběma stranami. 

 
Kultura 
 
Vláda Státu Izrael vítá pořádání festivalu „Dny Prahy v Izraeli“ v Jeruzalémě během roku 
2012, ve spolupráci s Izraelským festivalem (Israel Festival) a velvyslanectvím České 
Republiky v Izraeli. V rámci tohoto projektu se v Izraeli představí přední čeští umělci a 
umělecké soubory. Podobně i vláda České republiky chválí záměr uspořádat v roce 2013 
festival „Jeruzalémské dny v Praze“.       
 
Vlády vyjadřují svoji vděčnost dárcům a velvyslanci České republiky v Tel Avivu, kteří 
iniciovali a umožnili představení „Vzdorné requiem: Verdi v Terezíně“, uspořádané na 
památku Židů deportovaných do terezínského ghetta,  v rámci „Dnů Prahy v Izraeli“. Česká 
strana oceňuje finanční příspěvek izraelské vlády.  
 
Vlády vítají iniciativu sjednat smlouvu o filmové koprodukci mezi Českou republikou a 
Státem Izrael. 



 
 
Mládež 
 
Vlády se dohodly rozšířit výměnné akce pro mládež Státu Izrael a České republiky, s cílem 
vytvářet přátelské vztahy mezi příslušníky mladé generace obou zemí. Proto podpoří tuto 
výměnu a podnítí vzájemné projekty mladých profesionálů a odborníků. Příslušné 
podrobnosti budou dohodnuty mezi Izraelskou radou pro výměnné akce mládeže (Israel 
Youth Exchange Council) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
 
Izrael je aktivním partnerem programu EuroMed Youth již od jeho vzniku. Vlády zdůrazňují 
důležitost účasti organizací mládeže obou zemí na společných projektech v rámci tohoto 
programu.  
 
 
Akademická pojítka 
 
Vláda České republiky sponzoruje zřízení katedry nesoucí jméno Tomáše Garrigua Masaryka 
při Mezioborovém centru ve městě Herzlija. Izraelská vláda pomůže nalézt dárce se záměrem 
zřídit katedru nesoucí jméno Theodora Herzla při Masarykově univerzitě v České republice.  
 
Vlády obou zemí vyjadřují své uspokojení nad dlouholetou spoluprací na poli vyššího 
vzdělávání a zdůrazňují důležitost udržení současné úrovně vzájemné výměny stipendistů. 
Vlády vítají úsilí institucí vyššího vzdělávání v obou zemích o posílení svých vztahů 
prostřednictvím dohod o přímé spolupráci. 
 
Obě strany vítají výsledky dosažené při spolupráci mezi izraelským ministerstvem vědy a 
techniky a českým ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a společné prohlášení 
těchto ministerstev, které vytváří příznivé podmínky pro další rozvoj vzájemných vztahů a 
spolupráce.  
 
Obě strany též vítají a podporují těsnou spolupráci mezi památníkem Jad Vašem a Ústavem 
pro studium totalitním režimů. 
 
 
Vzdělávání o holocaustu 
 
Vlády prohlašují, že vyvinou veškeré úsilí, aby zajistily, že příští generace si budou 
připomínat památku české židovské komunity, která byla téměř zcela vyhlazena během 
ohavné genocidy spáchané nacistickým Německem, která byla součástí holocaustu 
evropského židovstva.  
 
Vlády se dohodly, že budou ještě větší měrou spolupracovat na zařazení tématu holocaustu do 
výuky na školách, pomocí vyškolení českých učitelů v této tématice v památníku Jad Vašem.   
 
Obě strany si jsou vědomy významu založení Evropského ústavu pro odkaz šoy (European 
Shoah Legacy Institute, ESLI) a těší se na podstatnou spolupráci s ním.  
 
Vlády chválí Vojenský historický archiv České republiky a podporují uspořádání výstavy 
„Operation Anthropoid“ (která bude instalována v Izraeli u příležitosti 70. výročí atentátu, 



provedeného českými odbojáři, na Reinharda Heydricha, nacistického válečného zločince a 
jednoho z hlavních architektů holocaustu). 
 
Vlády vítají společnou dlouhodobou podporu, jíž se dostává muzeu Beit Terezin v kibucu 
Givat Chaim Ichud. 
 
 
Dvoustranný obchod 
 
Vlády oceňují vysokou úroveň vzájemných hospodářských vztahů a neustálý růst 
zahraničního obchodu a investic. 
 
Vlády budou nadále vytvářet pozitivní podnikatelské prostředí, včetně opatření 
napomáhajících obchodu a investicím, a budou odstraňovat stávající administrativní překážky.  
 
 
Věda, technika, kosmický výzkum a technologie 
 
Vědě a technice obě vlády přikládají prvořadý význam. Proto zvýšily své úsilí maximalizovat 
přínosy dohody o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje - programu Gesher-Most - 
a přejí si, aby se při vyhlášení jeho dalších dvou kol  významně zvýšil počet schválených 
projektů.  
 
Po implementaci stávajícího programu Gesher-Most v aplikovaném výzkumu vlády 
konstatují, že se rozšířila spolupráce i v jiných oblastech výzkumu, a vítají výzvu 
k předkládání návrhů v rámci pracovního plánu na léta 2013 až 2015. 
 
Obě strany též oceňují vzájemné zapojení do technologické spolupráce prostřednictvím 
projektu Czech Accelerator, jenž umožňuje českým firmám získávat zkušenosti a kontakty ve 
Státě Izrael. Obě strany zváží možnost zřídit systém pro konzultace týkající se izraelských 
zkušeností s podporou průmyslového výzkumu a malých začínajících podniků.   
 
Obě strany pokládají kosmické technologie za zásadně důležitý nástroj posílení 
konkurenceschopnosti národních ekonomik. Proto považují spolupráci na národních a 
mezinárodních kosmických programech, zvláště pokud jde               o průmyslový vývoj, 
výměnu dat a praktické aplikace kosmických technologií, za nepostradatelnou dimenzi 
dvoustranných vztahů, která si zaslouží další intenzifikaci. 
 
Aby bylo dosaženo žádoucích cílů, Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie a 
Evropské kosmické agentury, a také hostitelská země Agentury pro evropský GNSS, řídící 
projekt Galileo, se pro Stát Izrael stane „vstupní bránou“ k účasti na práci těchto 
mezinárodních platforem.   
 
Obě strany budou intenzivně spolupracovat na meziinstitucionální úrovni při podpoře užších 
pojítek mezi svými průmyslovými sektory, které se zaměřují na vývoj kosmických aplikací 
s vedlejšími účinky na každodenní život a další hospodářská odvětví.  
 
Obě strany se zavazují, že budou spolupracovat na vytvoření společné platformy poskytující 
přímé rozhraní pro představitele průmyslu obou zemí, s cílem připravit půdu pro společné 
podnikání při vývoji a výrobě kosmických technologií. 



 
Obě strany vítají návštěvu čtyř izraelských vědců, laureátů Nobelovy ceny, kteří se v květnu 
2012 zúčastní v České republice vědecké konference a odborných setkání. Tato významná 
návštěva je součástí úsilí, jež vyvíjejí vlády obou zemí s cílem zvýšit vědeckou spolupráci 
mezi svými zeměmi a umožnit jim vzájemně těžit ze svých zkušeností.  
 
 
Sociální věci 
 
Vlády považují další spolupráci a výměnu informací za prospěšnou pro rozvoj sociálních 
služeb, sociální a právní ochranu dětí a mládeže a důchodové reformy, stejně jako pro 
podporu rovných příležitostí pro osoby s postižením. 
 
 
Doprava 
 
Obě strany vítají výsledky, jichž dosáhly národní úřady pro letectví. Jejich spolupráce vedla 
k podpisu protokolu mezi vládami České republiky a Státu Izraele o změnách ve stávající 
vzájemné dohodě o letecké dopravě. Tento protokol vytváří vhodné podmínky pro další 
rozvoj letecké dopravy mezi Českou republikou a Státem Izrael. 
 
Vlády se dohodly na společném rozšiřování svých vzájemných kontaktů a na ochotě podpořit 
vzájemnou spolupráci při tvorbě dopravní politiky v oblasti inteligentních dopravních 
systémů, elektrické mobility a dalších inovací přispívajících k trvale udržitelné mobilitě.   
 
Výstavba a bydlení 
 
Vlády si budou vyměňovat informace týkající se stavebních standardů, metod industrializace 
výstavby, energeticky úsporné výstavby, cenově dostupného bydlení atd.  
 
Vlády si budou vyměňovat informace týkajících se renovace budov a příbuzných technologií, 
úspor energie a hospodaření s vodními zdroji v souvislosti s výstavbou. 
 
 
Závěr 
 
Předsedové vlád zdůrazňují nesmírný význam, který přičítají pojítkům mezi svými zeměmi, a 
dohodli se, že představitelé České republiky a Státu Izrael se v roce 2013 sejdou 
ke vzájemným mezivládním rozhovorům v Jeruzalémě.  
 
 
 
 
 
----------------------------------------   --------------------------------------------- 
   Jeho excelence Petr Nečas     Jeho excelence Benjamin Netanjahu 
předseda vlády České republiky        předseda vlády Státu Izrael 
 
 
 


