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Zaorálek s Gentilonim vyzvali k jednotnému postupu EU
k migraci
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se svým italským protějškem Paolem Gentilonim
podpořili celoevropské řešení migrační krize. Pozornost se podle nich musí věnovat i situaci
v Libyi. Oba ministři to uvedli po jednání v Praze. Zaorálek upozornil, že středomořská trasa
by mohla být v budoucnu obnovena, pokud se podaří omezit proud migrantů přes Balkán.
"EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání
italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací
postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
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Zprávy Šéf italské diplomacie míří do ČR,
přijmou ho Zaorálek i Sobotka
16-03-2016 09:15 | Zdeňka Kuchyňová
Na návštěvu Prahy dnes přijíždí italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni. Oficiální program
šéfa italské diplomacie začíná ve čtvrtek ráno, kdy zahájí s českým ministrem obrany
Martinem Stropnickým (ANO) podnikatelské fórum zaměřené na kybernetickou bezpečnost
a obranu. Gentiloni se setká s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a svým
protějškem Lubomírem Zaorálkem. Kromě migrační krize se budou oba ministři zahraničí
věnovat také integraci zemí západního Balkánu do EU, situaci na Ukrajině a vztahům
Evropské unie a Ruska. Zaorálek chce na jednání otevřít téma ekonomické spolupráce. Obrat
zahraničního obchodu dosáhl rekordní výše a poprvé v historii vzájemných obchodních
vztahů přesáhl hranici deseti miliard eur.
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Minis
tr zahraničí Lubomír Zaorálek (vpravo) a italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni vystoupili
17. března na tiskové konferenci po jejich setkání v Praze. ČTK/Krumphanzl Michal
Koupit foto
Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim
podpořili celoevropské řešení migrační krize. Pozornost se podle nich musí věnovat i situaci v

Libyi, odkud, podobně jako z Turecka, nelegálně připlouvali migranti do Evropy. Oba
ministři to uvedli po jednání v Praze. Zaorálek upozornil, že středomořská trasa by mohla být
v budoucnu obnovena.
"EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání
italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací
postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
Premiéři a prezidenti členských států EU by v pátek na summitu měli schválit dohodu s
Tureckem, která má zajistit, že do Evropy už nebudou připlouvat lidé přes Egejské moře.
Český ministr připomněl, že druhá významná trasa migrantů vede z afrických břehů přes
Středozemní moře do Itálie. "Pokud by se nám podařilo omezit proud přes Balkán, tak
samozřejmě se může v průběhu léta stát znovu významnou středomořská trasa," poznamenal.
Situaci v Libyi se Zaorálek a Gentiloni budou věnovat i ve druhé části jednání. Itálie se v
řešení chaotické situace v severoafrické zemi výrazně angažuje. Libye se propadla do krize po
pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na
počátku roku 2011. Gentiloni poznamenal, že kromě opatření na vlastním území musí Evropa
řešit problémy na místech, kde vznikají - například v Sýrii a Libyi. "Jedná se o to, aby náš
přístup byl komplexní, abychom se situaci učili zvládat," doplnil Zaorálek.
Dopoledne se s Gentilonim setkal v Poslanecké sněmovně premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Hlavním tématem jejich diskuse byla evropská agenda. Gentiloni se Sobotkou se
shodli, že je nutné oslabit nekontrolovaný migrační tok do Evropy. Podle tiskové zprávy
úřadu vlády hovořili oba politici také o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku
policejních složek Irácké republiky v rámci podpory stabilizace Iráku.
Dnes ráno Gentiloni zahájil s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem z oblasti obranného
průmyslu, letectví nebo kybernetické bezpečnosti.
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Jednání o migraci

Hrozí obnovení středomořské trasy,
upozornil Zaorálek

17.03.2016 15:10
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim
podpořili celoevropské řešení migrační krize. Pozornost se podle nich musí věnovat i
situaci v Libyi, odkud, podobně jako z Turecka, nelegálně připlouvali migranti do
Evropy. Oba ministři to uvedli po jednání v Praze. Zaorálek upozornil, že středomořská
trasa by mohla být v budoucnu obnovena.
"EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání

italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací
postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
Premiéři a prezidenti členských států EU by v pátek na summitu měli schválit dohodu s
Tureckem, která má zajistit, že do Evropy už nebudou připlouvat lidé přes Egejské moře.
Český ministr připomněl, že druhá významná trasa migrantů vede z afrických břehů přes
Středozemní moře do Itálie. "Pokud by se nám podařilo omezit proud přes Balkán,
tak se samozřejmě může v průběhu léta stát znovu významnou středomořská trasa,"
poznamenal.
Situaci v Libyi se Zaorálek a Gentiloni budou věnovat i ve druhé části jednání. Itálie se v
řešení chaotické situace v severoafrické zemi výrazně angažuje. Libye se propadla do krize po
pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na
počátku roku 2011. Gentiloni poznamenal, že kromě opatření na vlastním území musí Evropa
řešit problémy na místech, kde vznikají - například v Sýrii a Libyi. "Jedná se o to, aby náš
přístup byl komplexní, abychom se situaci učili zvládat," doplnil Zaorálek.
Dopoledne se s Gentilonim setkal v Poslanecké sněmovně premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Hlavním tématem jejich diskuse byla evropská agenda. Gentiloni se Sobotkou se
shodli, že je nutné oslabit nekontrolovaný migrační tok do Evropy. Oba politici hovořili také
o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku policejních složek Irácké republiky v
rámci podpory stabilizace Iráku.
Ráno Gentiloni zahájil s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem z oblasti obranného
průmyslu, letectví nebo kybernetické bezpečnosti.
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Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim
podpořili celoevropské řešení migrační krize. Pozornost se podle nich musí věnovat i situaci v
Libyi, odkud, podobně jako z Turecka, nelegálně připlouvali migranti do Evropy. Oba
ministři to uvedli po jednání v Praze. Zaorálek upozornil, že středomořská trasa by mohla být
v budoucnu obnovena.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (vpravo) a italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni
vystoupili 17. března na tiskové konferenci po jejich setkání v Praze. ČTK Krumphanzl
Michal
"EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání
italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací

postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
Premiéři a prezidenti členských států EU by v pátek na summitu měli schválit dohodu s
Tureckem, která má zajistit, že do Evropy už nebudou připlouvat lidé přes Egejské moře.
Český ministr připomněl, že druhá významná trasa migrantů vede z afrických břehů přes
Středozemní moře do Itálie. "Pokud by se nám podařilo omezit proud přes Balkán, tak
samozřejmě se může v průběhu léta stát znovu významnou středomořská trasa," poznamenal.
Situaci v Libyi se Zaorálek a Gentiloni budou věnovat i ve druhé části jednání. Itálie se v
řešení chaotické situace v severoafrické zemi výrazně angažuje. Libye se propadla do krize po
pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na
počátku roku 2011. Gentiloni poznamenal, že kromě opatření na vlastním území musí Evropa
řešit problémy na místech, kde vznikají - například v Sýrii a Libyi. "Jedná se o to, aby náš
přístup byl komplexní, abychom se situaci učili zvládat," doplnil Zaorálek.
Dopoledne se s Gentilonim setkal v Poslanecké sněmovně premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Hlavním tématem jejich diskuse byla evropská agenda. Gentiloni se Sobotkou se
shodli, že je nutné oslabit nekontrolovaný migrační tok do Evropy. Podle tiskové zprávy
úřadu vlády hovořili oba politici také o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku
policejních složek Irácké republiky v rámci podpory stabilizace Iráku.
Dnes ráno Gentiloni zahájil s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem z oblasti obranného
průmyslu, letectví nebo kybernetické bezpečnosti.
Autor: ČTK
www.ctk.cz

http://domaci.ihned.cz/c1-65204640-zaoralek-se-v-praze-setka-s-kolegy-ze-svedska-a-italiehlavnim-tematem-bude-migracni-krize

Zaorálek se v Praze setká s kolegy ze
Švédska a Itálie. Hlavním tématem bude
migrační krize
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Ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka čeká příští týden schůzka s kolegy ze Švédska a
Itálie. Bavit se budou o mezinárodním vývoji, migrační krizi a agendě EU.
Setkání se odehrají těsně před summitem EU, na němž se bude jednat o dohodě EU a
Turecka o boji s nelegální migrací, debata ministrů se zaměří i na toto téma.
Návštěva švédské ministryně je v plánu 15. a 16. března. Ital Paolo Gentiloni přiletí
16. března a opustí Prahu o den později.

Podobných setkání visegrádské země plus partneři se za dobu českého předsednictví V4
konalo už několik.
autor: ČTK
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se příští týden v Praze setká se svými protějšky
ze Švédska a Itálie. Společnými tématy schůzek budou aktuální mezinárodní vývoj, migrační
krize a agenda Evropské unie. Se Švédkou Margot Wallströmovou bude Zaorálek mluvit také
o blížícím se summitu visegrádské skupiny s pobaltskými a severskými státy.
Návštěva švédské ministryně je v plánu 15. a 16. března. Ital Paolo Gentiloni přiletí 16.
března a opustí Prahu o den později. Z evropských témat se budou šéfové diplomacií podle
informací ministerstva zahraničí věnovat možnostem dalšího rozšíření EU, možnému
odchodu Británie z EU, vztahům s Ruskem, Ukrajinou a se zeměmi Východního partnerství.
Polský prezident Duda poprvé míří do Česka. Se Zemanem i Sobotkou bude řešit migrační
krizi - čtěte ZDE
Vzhledem k tomu, že obě setkání se odehrají těsně před summitem EU, na němž mají
premiéři a prezidenti členských států jednat o dohodě EU a Turecka o boji s nelegální
migraci, debata ministrů se zaměří i na toto téma.

Na schůzce s Wallströmovou se bude mluvit také o regionální spolupráci v souvislosti s
nadcházejícím setkáním ministrů zahraničí visegrádské skupiny a severských a baltských
zemí, které se bude konat v dubnu v Lotyšsku.
Podobných setkání ve formátu visegrádské země plus partneři se za dobu českého
předsednictví V4 konalo už několik, naposledy v rozšířeném složení jednali premiéři Česka,
Slovenska, Maďarska a Polska se zástupci Makedonie a Bulharska.
S italským kolegou Gentilonim chce Zaorálek otevřít téma ekonomické spolupráce. Podle
údajů ministerstva zahraničí se Itálie v žebříčku největších obchodních partnerů Česka loni
umístila na 6. příčce. Obrat zahraničního obchodu dosáhl rekordní výše a poprvé v historii
vzájemných obchodních vztahů přesáhl hranici deseti miliard eur.
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Krácení unijních fondů není na stole
ITALSKÝ VELVYSLANEC V ČESKÉ REPUBLICE ALDO AMATI K MIGRAČNÍ
KRIZI:
* Italský premiér Matteo Renzi v únorovém rozhovoru pro Právo řekl, že zemím, které
odmítají přijímat uprchlíky, by mohly být zkráceny evropské fondy. Jaký je váš názor?
Premiérova slova byla vyjádřením určité frustrace dané tím, co se v té chvíli dělo. Myslím si
ale, že od té doby se situace změnila – jsme před novými fakty a návrhy, které padly na
posledním summitu v Bruselu. Mám za to, že nyní jsme se ocitli v jiné fázi, která, doufám,
bude lepší. Je tu dohoda s Tureckem, tento týden se uskuteční další setkání, na kterém se
rozhodne, jestli jsou turecké návrhy dostačující, nebo zda bude třeba hledat jiné řešení.
* Nezdá se vám přesto, že se návrh na omezení evropských fondů pro země, které odmítají
přerozdělovací kvóty, rovná vydírání či zastrašování? Strukturální fondy přece vůbec
nesouvisejí s migrační politikou.
Nemyslím si, že je to otázka vydírání nebo zastrašování. Můj názor je, že v této chvíli tato
otázka není na stole. Mým hlavním cílem je zamezit rozdělení mezi Západem a Východem.
Pokud dokážeme spolupracovat, bude to lepší pro všechny. Proto si myslím, že není třeba
sahat k podobným opatřením – a že to nebude třeba ani do budoucna.
* Mnozí také upozorňují na to, že Itálie si stěžuje na partnery v Unii, ale sama neplní své
povinnosti, není například schopna zaručit ochranu schengenské hranice a nedostatečně
prověřuje a registruje běžence.
Pokud vím, tak EU oficiálně poděkovala Itálii za to, co udělala ve Středozemním moři, pak
nám (předseda Evropské komise JeanClaude) Juncker přijel osobně poděkovat za fungující
hotspoty, za snímání otisků prstů a za to, že děláme přesně to, co po nás EU chtěla. Také mise
EU po návštěvě hotspotů uznala, že situace je velmi uspokojivá. Co se té frustrace týče,
neslyšel jsem žádného evropského lídra říct, že se problém nemá řešit na evropské úrovni. Na
tom se všichni shodneme. Musíme si tedy sednout společně ke stolu a rozhodnout o změně
pravidel Dublinu II (podle kterého musí žadatel o azyl vyčkat na ukončení řízení o udělení

azylu v zemi, ve které do EU vstoupil), pokud chceme skutečně evropskou správu přílivu
migrantů. Zatím jsou ale stále země, které říkají „ne“. Proto se musíme všichni pokusit o
nalezení kompromisu.
* V první řadě je ale třeba zajistit vnější hranici.
Všichni souhlasí s tím, že externí hranice musí být zajištěna: v těchto dnech začala mise
NATO hlídkovat moře mezi Řeckem a Tureckem, (agentura Evropské unie pro ochranu
unijních hranic) Frontex je podporována i českou vládou a obě naše země jsou na stejné
straně, pokud jde o pomoc zemím západního Balkánu tak, aby dokázaly čelit tomuto
problému. Proto je tu možnost skutečné dohody. Pokud dohoda s Tureckem bude fungovat, v
což doufám, tak bude hotovo. Jsem opatrný optimista. Doposud jsme žádné velké konkrétní
výsledky neviděli, ale myslím si, že Turecko má všechny prostředky na zastavení přílivu
imigrantů do Evropy, pokud tak bude chtít.
* Kdo je podle vás vítězem uplynulého summitu? Mnozí říkají, že je to právě Turecko.
Z mého pohledu by samozřejmě bylo lepší, pokud by Evropa mohla problém vyřešit sama, ale
zcela pragmaticky: pokud EU dokáže najít řešení za pomoci turecké strany, proč ne?
* Co ale říká vaše vláda na turecký požadavek na bezvízový styk a členství v EU?
Itálie vstup Turecka do EU tradičně podporuje, jsou tu ale určité podmínky. Velmi nás
znepokojuje například situace týkající se omezování svobody tisku, což určitě není dobré
znamení. Existují ale kritéria na evropské úrovni, která nařizují členům respektovat lidská
práva, a konečné slovo tak bude mít EU. Co se týče víz, i tady musí Turci respektovat dané
podmínky.
* Balkánská cesta na západ Evropy je nyní, zdá se, uzavřena. Nebojí se tak Itálie přílivu
uprchlíků přes Albánii?
Samozřejmě že z toho máme obavy. S Albánci už jsme o tom jednali a nadále jednáme.
Pokud nezměníme pravidla Dublinu II, existuje reálná hrozba, že pašeráci lidí nasměřují
migrační tok přes Albánii do Itálie. Doposud toho nevidíme náznaky, ale nemůžeme dělat nic
jiného než čekat, jak se situace vyvine.
* Do Itálie míří migranti převážně z Afriky: vyplouvají z Libye, kde vládne chaos. Jaké jsou
podle vás příčiny situace v Libyi? Bývalý předseda Evropské komise Romano Prodi řekl, že
vše začalo francouzskou intervencí.
Nechci zavinit žádný diplomatický incident, ale pokud si pamatujete, tehdy došlo k velmi
silné iniciativě jedné evropské země (Francie pozn. red.), jež se obrátila na OSN, a OSN
schválila text, zatímco letadla už mířila na Libyi. Nechci však mluvit o minulosti, protože to
může jen vytvořit třecí plochy a ty nyní nepotřebujeme, ale o současné situaci. Ta je
znepokojující. Podporujeme mezinárodně uznávanou vládu nejen proto, abychom měli
někoho, s kým lze mluvit ohledně možného řešení problému, ale i proto, že pokud dojde na
vojenský zásah, nejpravděpodobnějším výsledkem bude sjednocení radikálních i umírněných
islamistů proti „nevěřícím“ západním zemím. Proto musíme být velmi opatrní, není na místě
se hrnout do vojenského zásahu.

* ... jaká jsou ale řešení libyjské situace? Už se mluví o vojenské misi proti islamistům…
S řešením musí přijít sami Libyjci, ale také musí pochopit, že pokud se situace kolem Syrty a
jižněji zhorší, nemůžeme stát stranou a jen se dívat. V určité chvíli se budeme muset
rozhodnout. Musíme ale až do posledního okamžiku trvat na diplomatickém řešení. Ta situace
totiž nemá vojenské řešení, protože jinak hrozí, že se zopakuje scénář z Iráku nebo Sýrie. A to
je chyba, které se nesmíme dopustit.
* ... týden přijede do Česka ministr zahraničí Paolo Gentiloni. O čem bude jednat?
Během 90. let se vztahy mezi zeměmi rozvíjely na mnoha úrovních a domnívám se, že
návštěva pana ministra by to měla znovu obnovit. Poté přijede na oplátku váš ministr do Itálie
a ještě předtím přijede i předseda zahraničního výboru Senátu a doufám, že na podzim sem do
Prahy zavítá italský ministr průmyslu a obchodu. Bilaterální vztahy by měly ve srovnání s
minulostí kvést. Pochopitelně pak i každá strana má své zájmy: my bychom například velmi
uvítali českou podporu italské kandidatury na nestálého člena Rady bezpečnosti. Doufám také
v prohloubení vztahů na střední úrovni mezi ministerstvy zahraničí a obrany. Dojde rovněž k
podpisu dohody o vytvoření dvou agentur pro skladování jaderného odpadu.
Foto autor| Foto PRÁVO – Petr Horník
NEWTON Media, a.s. Copyright (c) 2016
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Šéf italské diplomacie v Praze: Migrační krize nesmí ohrozit EU
Problém migrace vyžaduje celoevropské řešení a členské státy nesmí dopustit, aby běženecké
proudy uvrhly Evropskou unii do krize. Shodli se na tom ve čtvrtek v Praze ministr zahraničí
Lubomír Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim.
„EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí,“ řekl italský
ministr. „Doufejme, že dnes (na summitu) v Bruselu dojde k dohodě, která nám umožní
migrační krizi čelit. Nemůžeme jí dovolit, aby vyvolala krizi EU,“ dodal.
„Pokud by se nám podařilo omezit proud přes Balkán, tak samozřejmě se může v průběhu léta
stát znovu významnou středomořská trasa,“ upozornil Zaorálek. Dopoledne se s Gentilonim
setkal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Shodli se, že je nutné oslabit nekontrolovaný
migrační tok do Evropy. Podle Úřadu vlády hovořili oba politici i o českoitalské spolupráci
při výcviku policejních složek v Iráku na podporu stabilizace země.
Gentiloni zahájil včera ráno s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem z obranného
průmyslu, letectví a kybernetické bezpečnosti.
NEWTON Media, a.s. Copyright (c) 2016
Zdrojem zpráv je PRÁVO, BORGIS, a.s. Copyright (c) 2000 - 2003
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Ministr Zaorálek jednal se svým italským
protějškem
17.03.2016 / 15:30
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek přijal 17. března 2016 v Černínském paláci
ministra zahraničních věcí Italské republiky Paola Gentiloniho, s nímž jednal o evropských i
mezinárodních otázkách a prohloubení bilaterální a unijní spolupráce.
Kromě posílení vzájemných politických vztahů je návštěva také příležitostí k diskusi o
obchodní výměně mezi ČR a Itálií, která se v uplynulém období drží na vysoké úrovni.
„Ekonomická spolupráce mezi našimi zeměmi nikdy nebyla tak intenzivní a oboustranně
výhodná jako dnes. Obchodní výměna loni překonala hranici deseti miliard eur,“ řekl ministr
Zaorálek.
Šéfové diplomacií se rovněž věnovali tématu migrační krize a integraci zemí západního
Balkánu do EU. „Oceňuji, že se italská zahraniční politika snaží vytvářet mosty a nacházet
společná řešení. V tom jsme zřejmými spojenci,“ uvedl šéf české diplomacie. Ministři

zahraničí dále jednali o situaci na Ukrajině, o vztazích mezi EU a Ruskem, o boji proti ISIS a
mezinárodnímu terorismu a o nejnovějším vývoji v Libyi.

Záznam z tiskové konference
http://www.mzv.cz/file/1836805/_02_Track_1_1_.mp3
REGISTRAZIONE AUDIO DELLA CONFERENZA STAMPA

PRESS RELEASE
Prime Minister Sobotka holds meeting with Italian Foreign
Minister Gentiloni
17 March 2016

On Thursday 17 March 2016 Prime Minister Bohuslav Sobotka met in the
Chamber of Deputies with the Minister of Foreign Affairs of Italy, Paolo
Gentiloni.

The main topic of discussion was the European agenda. On the question of migration
both partners agreed on the need to weaken the migration flowing uncontrollably into
Europe, and on efforts to avoid a repetition of the scenario from 2015.
Another topic for the meeting was the situation in the Middle East and the fight against
international terrorism. Prime Minister Sobotka and Foreign Minister Gentiloni spoke of
the involvement of both countries in the activities of the Global Alliance against ISIL and
the options for Czech Republic–Italy cooperation in training Iraqi police units as part of
support for the stabilisation of Iraq.
During the meeting Prime Minister Sobotka expressed his appreciation at the growth of
bilateral economic cooperation. Trade turnover with Italy reached a record 286 bn CZK in
2015. On a global scale, Italy is the Czech Republic’s sixth largest trading partner.
Significant investment has also come into the Czech Republic from Italy in the banking
sector, transport engineering and the food industry.
MgA. Martin Ayrer
Government Spokesperson, Director of the Communications Section
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
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www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-jednal-s-ministremzahranicnich-veci-italie-gentilonim-141474/

HOMEPAGE della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


english version

Dnes je 18. 3. 2016

Aktuálně
17. 3. 2016 10:52

Premiér Sobotka jednal s ministrem
zahraničních věcí Itálie Gentilonim

Premiér Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 17. března 2016 setkal s ministrem
zahraničních věcí Italské republiky Paolem Gentilonim.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 17. března 2016 v Poslanecké sněmovně
setkal s ministrem zahraničních věcí Italské republiky Paolem Gentilonim.
Hlavním tématem diskuze byla evropská agenda. V otázce migrace se oba partneři shodli na
nutnosti oslabení migračních toků, které nekontrolovaně proudí do Evropy, a na snaze předejít
tomu, aby se opakoval scénář z roku 2015. Více informací o pozici ČR před jednání Evropské
rady naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-mandatpro-premiera-na-jednani-evropske-rady-o-dohode-s-tureckem-141406/.
Dalším tématem jednání byla situace na Blízkém východě a boj proti mezinárodnímu
terorismu. Premiér Sobotka s ministrem Gentilonim hovořil o zapojení obou zemí do aktivit

Globální koalice proti ISIL a o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku policejních
složek Irácké republiky v rámci podpory stabilizace Iráku.
Premiér Sobotka při jednání ocenil rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce. Obrat obchodu s
Itálií dosáhl v r. 2015 rekordní výše 286 mld. Kč. Itálie je celosvětově šestým
nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. Z Itálie přišly do ČR také významné zahraniční
investice v oborech jako jsou bankovnictví, dopravní strojírenství či potravinářství.
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Prime Minister Sobotka holds meeting with
Italian Foreign Minister Gentiloni

On Thursday 17 March 2016 Prime Minister Bohuslav Sobotka met in the Chamber of
Deputies with the Minister of Foreign Affairs of Italy, Paolo Gentiloni.
On Thursday 17 March 2016 Prime Minister Bohuslav Sobotka met in the Chamber of
Deputies with the Minister of Foreign Affairs of Italy, Paolo Gentiloni.
The main topic of discussion was the European agenda. On the question of migration both
partners agreed on the need to weaken the migration flowing uncontrollably into Europe, and
on efforts to avoid a repetition of the scenario from 2015.
Another topic for the meeting was the situation in the Middle East and the fight against
international terrorism. Prime Minister Sobotka and Foreign Minister Gentiloni spoke of the
involvement of both countries in the activities of the Global Alliance against ISIL and the
options for Czech Republic–Italy cooperation in training Iraqi police units as part of support
for the stabilisation of Iraq.
During the meeting Prime Minister Sobotka expressed his appreciation at the growth of
bilateral economic cooperation. Trade turnover with Italy reached a record 286 bn CZK in
2015. On a global scale, Italy is the Czech Republic’s sixth largest trading partner. Significant
investment has also come into the Czech Republic from Italy in the banking sector, transport
engineering and the food industry.
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Ze spolupráce českého a italského
obranného průmyslu profituje i česká
armáda
17.3.2016 • Ministr obrany Martin Stropnický se dnes v Praze na Žofíně zúčastnil Italskočeského podnikatelského fóra zaměřeného na oblast obrany, letectví, kybernetické ochrany a
elektroniky. V rámci něj se rovněž setkal s ministrem zahraničních věcí Italské republiky
Paolem Gentiloni Silverim.
„Věřím, že dnešní fórum bude potvrzením našich tradičně hlubokých a všestranných vztahů
mezi našimi zeměmi. Je to unikátní příležitost k výměně zkušeností a navázání nových
obchodních kontaktů nejen v oblasti moderních vojenských technologií,“ řekl ve svém
projevu český ministr. V této souvislosti Martin Stropnický zmínil, že česká armáda má
zkušenosti s využíváním italského stacionárního radiolokátoru protivzdušné obrany a že se
italská společnost také podílela na modernizaci tanku T-72.
Podle italského ministra zahraničních věcí Paola Gentiloni Silveriho by vzájemný českoitalský obchod mohl expandovat do více sektorů, například do oblasti obrany či výstavby
infrastruktury. Itálie si podle něj přeje rozvíjet ještě více vzájemné obchodní vztahy nejenom
v oblastech, ve kterých jsou už velmi silné, jako je strojní zařízení, automobilový průmysl,
metalurgie či chemie.

Fotogalerie

Italský a český
ministr na zahájení Italsko-českého podnikatelského fóra
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Premiér Sobotka jednal s ministrem
zahraničních věcí Itálie
17. 3. 2016 11:19
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 17. března 2016 v Poslanecké sněmovně
setkal s ministrem zahraničních věcí Italské republiky Paolem Gentilonim.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Bohuslav Sobotka

Hlavním tématem diskuze byla evropská agenda. V otázce migrace se oba partneři shodli na
nutnosti oslabení migračních toků, které nekontrolovaně proudí do Evropy, a na snaze předejít
tomu, aby se opakoval scénář z roku 2015. Více informací o pozici ČR před jednání Evropské
rady naleznete nahttp://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-mandatpro-premiera-na-jednani-evropske-rady-o-dohode-s-tureckem-141406/.
Dalším tématem jednání byla situace na Blízkém východě a boj proti mezinárodnímu
terorismu. Premiér Sobotka s ministrem Gentilonim hovořil o zapojení obou zemí do aktivit
Globální koalice proti ISIL a o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku policejních
složek Irácké republiky v rámci podpory stabilizace Iráku.

Premiér Sobotka při jednání ocenil rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce. Obrat obchodu
s Itálií dosáhl v r. 2015 rekordní výše 286 mld. Kč. Itálie je celosvětově šestým
nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. Z Itálie přišly do ČR také významné zahraniční
investice v oborech jako jsou bankovnictví, dopravní strojírenství či potravinářství.

http://www.ceskenovinky.eu/2016/03/18/na-150-ceskych-a-italskych-firem-se-zucastnilo-italskoceskeho-podnikatelskeho-fora-v-praze/

Na 150 českých a italských firem se
zúčastnilo Italsko-českého podnikatelského
fóra v Praze
Od
Redakce
– Posted on 18.3.2016Publikováno v: Ekonomika
Praha 17. března 2016

Nejvýznamnější zástupci českých a italských firem v oblasti letectví, obrany
a kybernetické bezpečnosti se dnes zúčastnili Italsko-českého podnikatelského fóra
v Praze. Fórum, které zorganizovala Hospodářská komora České republiky ve
spolupráci s Italským velvyslanectvím v ČR a Italsko-českou obchodní a průmyslovou
komorou, se uskutečnilo při příležitosti návštěvy italského ministra zahraničních věcí
v Praze Paola Gentiloni Silveriho.

„Dnešní fórum považuji za velice důležitou příležitost k dalšímu rozvoji už tak velmi
pozitivních česko-italských obchodních vztahů. Věřím, že oblast obrany, letectví či

kybernetické bezpečnosti přinese pro obě země v příštích měsících nové příležitosti,“ uvedl
italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni Silveri.

Dosavadní obchodní spolupráci obou zemí hodnotil velice pozitivně i prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý: „Rád bych připomenul, že Itálie patří k světovým zbrojařským
velmocím a rovněž i český obranný a bezpečnostní průmysl má velkou tradici. V oblasti
obranného průmyslu působí také velké množství IT firem a asociací ze sektoru kosmického
průmyslu – v těchto oblastech je spolupráce už nyní velice intenzivní a pevně věřím, že se
bude dále rozvíjet“. Prezident Dlouhý dále zdůraznil činnost firmy Aero Vodochody, která se
podílí na výrobě vojenského transportního letounu střední kategorie C-27J Spartan a jako
příklad další úspěšné spolupráce pak Dlouhý zmínil i odstavování bývalých italských
jaderných zařízení, na kterém se podílely firmy ÚJV Řež či Škoda JS spolupracující s IT
partnery jako jsou firmy Sogin či Nucleco.

Součástí fóra byl i podpis memoranda o spolupráci v nukleární oblasti mezi společnostmi
SOGIN S.p.A. (IT) a SÚRAO (Český úřad pro skladování radioaktivního odpadu).
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Na 150 českých a italských firem se
zúčastnilo Italsko-českého podnikatelského
fóra v Praze
17. 3. 2016 15:48
Nejvýznamnější zástupci českých a italských firem v oblasti letectví, obrany a
kybernetické bezpečnosti se dnes zúčastnili Italsko-českého podnikatelského fóra v
Praze. Fórum, které zorganizovala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci
s Italským velvyslanectvím v ČR a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou, se
uskutečnilo při příležitosti návštěvy italského ministra zahraničních věcí v Praze Paola
Gentiloni Silveriho.

Foto: Archiv
Popisek: Hospodářská komora - logo

„Dnešní fórum považuji za velice důležitou příležitost k dalšímu rozvoji už tak velmi
pozitivních česko-italských obchodních vztahů. Věřím, že oblast obrany, letectví či
kybernetické bezpečnosti přinese pro obě země v příštích měsících nové příležitosti,“ uvedl
italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni Silveri.
Dosavadní obchodní spolupráci obou zemí hodnotil velice pozitivně i prezident Hospodářské

komory ČR Vladimír Dlouhý: „Rád bych připomenul, že Itálie patří k světovým zbrojařským
velmocím a rovněž i český obranný a bezpečnostní průmysl má velkou tradici. V oblasti
obranného průmyslu působí také velké množství IT firem a asociací ze sektoru kosmického
průmyslu – v těchto oblastech je spolupráce už nyní velice intenzivní a pevně věřím, že se
bude dále rozvíjet“. Prezident Dlouhý dále zdůraznil činnost firmy Aero Vodochody, která se
podílí na výrobě vojenského transportního letounu střední kategorie C-27J Spartan a jako
příklad další úspěšné spolupráce pak Dlouhý zmínil i odstavování bývalých italských
jaderných zařízení, na kterém se podílely firmy ÚJV Řež či Škoda JS spolupracující s IT
partnery jako jsou firmy Sogin či Nucleco.
Součástí fóra byl i podpis memoranda o spolupráci v nukleární oblasti mezi společnostmi
SOGIN S.p.A. (IT) a SÚRAO (Český úřad pro skladování radioaktivního odpadu).
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Zaorálek po jednání s italským kolegou:
Migrační krize se týká celé EU
Publikováno 16:41, 17. března 2016
Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim
podpořili celoevropské řešení migrační krize. Pozornost se podle nich musí věnovat i situaci v
Libyi, odkud, podobně jako z Turecka, nelegálně připlouvali migranti do Evropy. Oba
ministři to dnes uvedli po jednání v Praze. Zaorálek upozornil, že středomořská trasa by
mohla být v budoucnu obnovena.

Lubomír Zaorálek /ČSSD/ | foto: Reprofoto YouTube
"EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání
italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací
postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
Premiéři a prezidenti členských států EU by v pátek na summitu měli schválit dohodu s
Tureckem, která má zajistit, že do Evropy už nebudou připlouvat lidé přes Egejské moře.
Český ministr připomněl, že druhá významná trasa migrantů vede z afrických břehů přes
Středozemní moře do Itálie. "Pokud by se nám podařilo omezit proud přes Balkán, tak
samozřejmě se může v průběhu léta stát znovu významnou středomořská trasa," poznamenal.
Situaci v Libyi se Zaorálek a Gentiloni budou věnovat i ve druhé části jednání. Itálie se v
řešení chaotické situace v severoafrické zemi výrazně angažuje. Libye se propadla do krize po
pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na
počátku roku 2011. Gentiloni poznamenal, že kromě opatření na vlastním území musí Evropa
řešit problémy na místech, kde vznikají - například v Sýrii a Libyi. "Jedná se o to, aby náš
přístup byl komplexní, abychom se situaci učili zvládat," doplnil Zaorálek.

Dopoledne se s Gentilonim setkal v Poslanecké sněmovně premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Hlavním tématem jejich diskuse byla evropská agenda. Gentiloni se Sobotkou se
shodli, že je nutné oslabit nekontrolovaný migrační tok do Evropy. Podle tiskové zprávy
úřadu vlády hovořili oba politici také o možnostech česko-italské spolupráce při výcviku
policejních složek Irácké republiky v rámci podpory stabilizace Iráku.
Dnes ráno Gentiloni zahájil s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem z oblasti obranného
průmyslu, letectví nebo kybernetické bezpečnosti.
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Ministr Gentiloni se setkal s členy Italskočeské komory
17.03.2016

V průběhu prvního dne státní návštěvy České republiky, ve středu 16. března, se italský
ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce setkal se členy Italsko-české komory.
Ministra na setkání v sídle Komory přivítal předseda Italsko-české komory Gianfranco
Pinciroli. “Česká republika zaznamenala v roce 2015 nadprůměrný růst a v těchto letech
vzrostla i kupní síla Čechů,” uvedl Pinciroli. “A to je velkou příležitostí pro italské malé a
střední firmy. V České republice hodně spolupracujeme s italským velvyslanectvím a
společně podporujeme italské firmy. Návštěva ministra Gentiloniho v našem sídle v roce, kdy
Komora slaví patnácté výročí aktivity, je pro nás důvodem k velké hrdosti.”
Ministr Gentiloni podtrhl ve svém příspěvku výbornou úroveň italsko-českých vztahů. “V
poslední době směřování zemí, jež nedávno vstoupily do Evropské Unie, vzbuzuje mnoho

otázek, ovšem Česká republika je z mnoha úhlů pohledu pozitivním příkladem, a z toho
ekonomického především,” uvedl ministr zahraničních věcí. “ČR silně roste, její trh je
otevřený a skýtá mnoho příležitostí pro italské podniky. I díky tomu zahraniční obchod mezi
oběma zeměmi dosáhl rekordních deset miliard eur. Navíc pozice české vlády byla v
evropských debatách vždy konstruktivní, byť Praha samozřejmě brání svůj pohled na věc.
Česká vláda je také dost proevropská. A to není v této době ani lehké ani nepodstatné”.
V debatě se členy Komory se ministr Gentiloni dotkl mnoho významných témat, a to
například uprchlické krize, budoucnosti evropské integrace či vztahů s Ruskem a Íránem.
“Evropská Unie si prochází obdobím, kdy musí čelit současně třem odlišným krizím: té
ekonomické, protože mnoho zemí stále vykazuje nízký růst a vysokou nezaměstnanost,
uprchlické krizi a nejistotě ohledně Spojeného království a referenda o setrvání v EU,” řekl
Gentiloni. “K vyřešení těchto krizí je nutné mít silnou a odvážnou politickou leadership, jež
bude také schopna interpretovat nespokojenost občanů. Dalším tématem, jež se budeme muset
zabývat v budoucnosti, je nevyhnutelná diferenciace procesu integrace, protože mezi
členskými zeměmi nepanuje shoda nad tím, jakou cestou se vydat. Itálie nesmí ztratit své
proevropské směřování, které je od nepaměti součástí italské politické kultury, ale musíme
mít také na mysli naše národní zájmy. Nemůžeme být klavíristou, jež si vesele hraje, zatímco
v salonu se střílí. Zastáváme proevropskou orientaci, protože ji považujeme za nejlepší řešení
v současném globálním kontextu. Ale nemůžeme současně podceňovat naše zájmy.”
Ve vztazích vůči nečlenským zemím má Itálie konstruktivní pozici. “Vůči Rusku jsme v
průběhu těchto let, kdy se rozplynula iluze či sen o strategickém partnerství s touto zemí,
zastávali stanovisko, které by neznemožnilo dialog a vyjednávání,” poukázal ministr
Gentiloni. “V tomto přístupu byla Itálie ze začátku dost osamocena, dnes ho však sdílí více
zemí. Itálie čeká, až se znovu vytvoří podmínky pro silnější rozvoj ekonomických vztahů.
Naše pozice vůči sankcím však bude založena výlučně na základě hodnocení plnění dohod z
Minsku.”
Debata se stočila také na témata týkající se přímo České republiky a fungování italských
komor v zahraničí, které již mnoho let čelí škrtům příspěvků ze strany italské vlády.
“Můžeme udělat více na podporu italských komor v zahraničí,” uvedl Gentiloni. “A myslím
si, že bychom měli směřovat naše snahy na podporu komor vykazujících vyšší účinnost, jež
působí v zemích, kde není ICE, jak je tomu například v ČR.”
Ve čtvrtek 17. března pak ministr Gentiloni zahájil Italsko-české podnikatelské forum,
kterého se zúčastnil i ministr obrany Martin Stropnický. V průběhu fóra bylo podepsáno i
Memorandum o porozumění ohledně skladování jaderného odpadu mezi italskou společností
Sogin Spa a českou Správou úložišť radioaktivního odpadu. Fóra se zúčastnilo mnoho firem s
mezinárodním významem, například Finmeccanica, LOM Praha či Aero Vodochody.
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Rapporti economici al centro della visita del
Ministro Gentiloni a Praga
22.03.2016

La visita di Stato in Repubblica Ceca del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Paolo Gentiloni, svoltasi nei giorni 16 e 17 marzo, ha visto al centro i rapporti
economici tra i due Paesi.
Nel secondo giorno il Ministro Gentiloni ha aperto il forum economico italo-ceco incentrato
sui settori della difesa, dell'industria aerospaziale, della sicurezza e della cyber-sicurezza. Al
forum sono intervenute decine di aziende provenienti dall'Italia e dalla Repubblica Ceca, tra
cui imprese come Finmeccanica, Lom Praha o Aero Vodochody.
Alcune di queste aziende hanno già attive importanti collaborazioni industriali, come la
fornitura di componenti per l'aereo militare C-27 Spartan da parte di Aero Vodochody. Nel
corso dell'evento è stato siglato anche un memorandum sulla gestione dei rifiuti radioattivi tra
la società Sogin Spa e l'Amministrazione dei depositi delle scorie radioattive della Repubblica
Ceca.

Intervenendo al forum, il Ministro Gentiloni ha sottolineato gli ottimi rapporti economici e
politici che corrono tra i due Paesi. “I nostri due Paesi condividono alcune grandi sfide
internazionali come la lotta al terrorismo, la risoluzione di grandi crisi internazionali e la
stabilizzazione dei Balcani occidentali – ha affermato il Ministro Gentiloni – I rapporti
commerciali con la Repubblica Ceca sono molto importanti per l'Italia come dimostrato anche
dai numeri. L'anno scorso l'interscambio ha raggiunto la cifra record di 10,5 miliardi di euro
con una posizione equilibrata per i due Paesi. Vogliamo sviluppare i nostri rapporti non
soltanto consolidando i settori già rilevanti, come l'industria dei macchinari o dell'automotive,
ma anche espandendoli in settori nuovi come le infrastrutture o quello della difesa”.
Il rafforzamento della collaborazione è stato salutato anche dal Ministro della difesa ceco
Martin Stropnicky, intervenuto all'apertura del forum. “I rapporti italo-cechi, per quanto
riguarda la cooperazione militare, risalgono alla Prima Guerra Mondiale con la formazione
delle legioni cecoslovacche sul fronte italiano – ha sottolineato Stropnicky– L'esercito ceco ha
esperienza con i distributori italiani per esempio nella fornitura di radar stazionari da parte di
Selex Sistemi Integrati. In questo campo anche l'industria ceca ha molto da offrire, come
mostra la fornitura di due radar passivi da parte della società di Pardubice Era. La grande
partecipazione d’imprese ceche a questo forum sottolinea l'importante interesse dell'industria
della difesa ceca verso i partner italiani”.
Al forum sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. “L'Italia è
una delle grandi potenze nel settore degli armamenti e anche la Repubblica Ceca ha maturato
negli ultimi cent'anni una buona presenza industriale in questo campo – ha sottolineato il
presidente della Camera di Commercio Ceca Vladimir Dlouhy – L'industria militare italiana è
in grande salute con una buona presenza di produttori finali. Inoltre può contare su una serie
di distretti produttivi formati da piccole e medie aziende, che dispongono di un grande knowhow”. Le sfide per le imprese italiane e ceche sono state delineate anche dai rappresentanti dei
settori di categoria. “La Repubblica Ceca presenta settori come l'aeronautica e le attività
spaziali, dove i rapporti dovrebbero diventare più stretti - ha dichiarato il presidente
dell’Associazione industrie per l'aerospazio, i sistemi e la difesa Guido Crosetto – E'
importante che le industrie si incontrino e spingano i governi verso una maggiore
collaborazione, da cui può provenire un reciproco vantaggio per i Paesi”.
Le ambizioni delle imprese ceche sono state sottolineate dal presidente dell'Associazione
dell'industria di difesa ceca Jiri Hynek. “Le imprese ceche e italiane hanno molto in comune,
ad esempio il nostro maggiore cliente è l'Arabia Saudita e più della metà delle esportazioni
del settore va nei Paesi dell'Unione Europea e della NATO. Le esportazioni ceche coprono
molti settori della difesa, dalle armi da fuoco all'aviazione. La principale sfida è quella di
passare da rapporti di fornitura di componentistica a un livello superiore di collaborazioni
industriali su progetti e prodotti comuni”.
Oltre al forum il Ministro Gentiloni ha incontrato i massimi esponenti della Repubblica Ceca,
tra cui il premier Bohuslav Sobotka e il Ministro degli esteri ceco Lubomir Zaoralek, con cui
si sono tenuti colloqui molto intensi. I rapporti tra i due Paesi sono molto buoni e non si tratta
di pura retorica. Lo testimoniano i numeri, l’Italia è il quinto – sesto partner commerciale
della Repubblica Ceca. E l'Italia è anche un partner politico stabile. Ciò ci permette di
sviluppare rapporti forti nella politica estera facendo dell'Italia un partner chiave della
Repubblica Ceca. Anche in temi caldi come il terrorismo, le crisi internazionali o le
migrazioni abbiamo molti punti di vista in comune”, ha riassunto così i rapporti tra Italia e
Repubblica Ceca il Ministro degli Esteri ceco Lubomir Zaoralek.
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Návštěvě ministra Gentiloniho v Praze
dominovaly ekonomické vztahy
22.03.2016

Ústředním bodem státní návštěvy italského ministra zahraničních věcí a mezinárodní
spolupráce Paola Gentiloniho v Praze byly ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi.
Návštěva proběhla 16. a 17. března.
V průběhu druhého dne návštěvy ministr Gentiloni zahájil Italsko-české podnikatelské fórum
v oblasti leteckého průmyslu, obrany, elektronického průmyslu a ochrany kyberprostoru. Fóra
se zúčastnily desítky italských a českých firem, mezi kterými nechyběly ani velké koncerny
jako Finmeccanica, Lom Praha a Aero Vodochody.
Některé z přítomných firem již spolupracují s italskými společnostmi, např. Aero Vodochody
dodává součástky do vojenského letounu C-27 Spartan. V průběhu Fóra bylo podepsáno

memorandum o porozumění ohledně skladování jaderného odpadu mezi italskou společností
Sogin Spa a českou Správou úložišť radioaktivních odpadů.
Ve svém příspěvku na Fóru ministr Gentiloni podtrhl výbornou úroveň italsko-českých
ekonomických i politických vztahů. “Naše země sdílí stejné mezinárodní výzvy, ať už jde o
boj proti terorismu, řešení velkých mezinárodních krizí nebo stabilizaci západního Balkánu,”
řekl ministr Gentiloni. “Obchodní vztahy s ČR jsou velice důležité, což ukazují i čísla. Obrat
zahraničního obchodu dosáhl v roce 2015 rekordních 10,5 miliard eur. Chceme rozvinout
ekonomické vztahy v odvětvích, kde již probíhá významná spolupráce, např. ve strojírenství
či automobilovém průmyslu, ale také v nových odvětvích, např. ve stavebnictví či obranném
průmyslu.
Posílení spolupráce uvítal také český ministr obrany Martin Stropnický, jež promluvil na
zahájení Fóra. “V případě vojenské spolupráce italsko-české vztahy sahají až do doby První
světové války,” uvedl Stropnický. “Armáda ČR má zkušenost s italskými firmami například
při dodání stacionárních radiolokátorů firmou Selex Sistemi Integrati. V tomto odvětví má
český průmysl také co nabídnout. Ukazuje to dodání dvou pasivních radiolokátorů
pardubickou společností ERA. Velká účast českých firem na tomto Fóru ukazuje velký zájem
českých podniků v obranném průmyslu o italské partnery.”
Fóra se účastnily i zástupci podnikatelských asociací. “Itálie je jednou z hlavních mocností ve
výrobě zbraní a také Česká republika si za posledních sto let vybudovala silnou průmyslovou
základnu v tomto odvětví,” domnívá se prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. “Italský obranný
průmysl se těší dobré kondici a může počítat s přítomností konečných výrobců. Navíc se
může spolehnout na několik výrobních klastrů tvořených malými a středními firmami, jež
mají k dispozici významné know-how.”
Hlavní výzvy pro italské a české firmy byly podtrženy i zástupci odvětvových asociací.
“Česká republika skýtá mnoho příležitostí například v leteckém průmyslu, kde se očekává
modernizace armádních vrtulníků, či v oblasti kosmických aktivit, kde by vazby měly být
těsnější,” řekl předseda italské Federace pro letecký průmysl, obranu a bezpečnost Guido
Crosetto. “Je důležité, aby se podniky potkávaly, a tlačily vlády k větší spolupráci, ze které by
mohly mít užitek všechny strany.”
Ambice českých firem vysvětlil prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
ČR Jiří Hynek. “České a italské firmy mají mnoho společného, například jejich největším
klientem je Saudská Arábie či více než polovina exportu směřuje do zemí EU a NATO. Český
vývoz pokrývá mnoho oblastí obranného průmyslu, od palných zbraní až po letecký průmysl.
Hlavní výzvou pro české firmy je přejít od dodavatelských vztahů na vyšší úroveň spolupráce
s italskými firmami na společných projektech a produktech.”
Po účasti na podnikatelském fóru se ministr Gentiloni setkal s nejvyššími představiteli České
republiky, premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, se
kterým proběhly velice intenzivní rozhovory. “Vztahy mezi našimi zeměmi jsou velice dobré,
a není to jen rétorika. Za vše mluví čísla a Itálie je pátým – šestým nejdůležitějším obchodním
partnerem ČR. Itálie je dnes i stabilním politickým partnerem. To nám umožňuje rozvíjet
silné vztahy v zahraniční politice a Itálie se stává klíčovým partnerem ČR i v této oblasti. I v
tématech terorismu, mezinárodních krizí či uprchlické krize máme mnoho společných
názorů,” uvedl na tiskové konferenci po jednání s italským protějškem český ministr zahraničí
Lubomír Zaorálek.
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Pier Ferdinando Casini navštívil Prahu
16.03.2016
Předseda Výboru pro zahraniční záležitosti Senátu Italské republiky Pier Ferdinando Casini
navštívil na začátku tohoto týdne Prahu.
Casini se v české metropoli setkal s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem (ČSSD). Italský politik se setkal také se
státním tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou. Mezi hlavní témata
rozhovorů patřila migrační krize, situace v regionu Středozemního moře a vztahy s Ruskem.
“Setkání byla velice pozitivní a obě strany chtějí posílit vzájemné politické i obchodní
vztahy,” uvedl Pier Ferdinando Casini.
Dnes, ve středu 16. března, také začíná dvoudenní návštěva ČR italského ministra
zahraničních věcí Paola Gentiloniho. Šéf italské diplomacie se má během návštěvy setkat
s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a premiérem Bohuslavem Sobotkou. V
průběhu návštěvy také proběhne Italsko-české podnikatelské fórum. Dnes večer se pak
Paolo Gentiloni setká s členy Italsko-české komory.
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Zaorálek jednal s italským kolegou:
Migrační krizi musí řešit celá EU, pozor na
Libyi
Aktualizováno 17.03. 17. března 2016, 15:05 — Autor: EuroZprávy.cz / mu / ČTK
Praha - Ekonomická spolupráce nikdy nebyla tak intenzivní a oboustranně výhodná, jako je
tomu dnes, uvedl český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek po setkání se svým italským
protějškem. Oba také podpořili celoevropské řešení migrační krize.
Zaorálek se svým italským protějškem Paolem Gentilonim se shodli, že pozornost musí být
věnována i situaci v Libyi, odkud, podobně jako z Turecka, nelegálně připlouvali migranti do
Evropy. Zaorálek upozornil, že středomořská trasa by mohla být v budoucnu obnovena.
„EU musí pracovat společně, nemůže vyvolávat iluze, že problém vymizí," řekl po jednání
italský ministr. Oba zdůraznili, že Evropská unie se letos musí k problémům s migrací
postavit efektivněji, aby se neopakoval scénář z loňska, kdy přes státy EU volně proudily
statisíce lidí.
1/2 CZ-IT ekonomicka spoluprace nikdy nebyla tak intenzivni a oboustranne vyhodna, jako je
tomu dnes. pic.twitter.com/ohqHpPfbwB
— Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 17. března 2016
Zástupci EU by v pátek na summitu měli schválit dohodu s Tureckem, která má zajistit, že do
Evropy už nebudou připlouvat lidé přes Egejské moře. „Pokud by se nám podařilo omezit
proud přes Balkán, tak samozřejmě se může v průběhu léta stát znovu významnou
středomořská trasa," varoval v té souvislosti Zaorálek.
2/2 V lonskem roce poprve v historii, prekonal objem CZ-IT vzajemneho obchodu hranici 10
mld. EUR. @ItalyMFA
— Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 17. března 2016
Situaci v Libyi se Zaorálek a Gentiloni budou věnovat i ve druhé části jednání. Itálie se v
řešení chaotické situace v severoafrické zemi výrazně angažuje. Libye se propadla do krize po

pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na
počátku roku 2011. Gentiloni poznamenal, že kromě opatření na vlastním území musí Evropa
řešit problémy na místech, kde vznikají - například v Sýrii a Libyi.
Dnes ráno Gentiloni zahájil s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) Česko-italské
podnikatelské fórum, kterého se účastní desítky českých a italských firem. Poté se setkal v
Poslanecké sněmovně s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Hlavním tématem jejich diskuse
byla evropská agenda. Gentiloni se Sobotkou se shodli, že je nutné oslabit nekontrolovaný
migrační tok do Evropy.
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Na 150 českých a italských firem se
zúčastnilo Italsko-českého podnikatelského
fóra v Praze
17.03.2016 12:16 | Kategorie: Finanční poradenství Investice | 0 komentářů
Tagy: SÚRAO SOGIN italsko-české podnikatelské fórum Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora
Nejvýznamnější zástupci českých a italských firem v oblasti letectví, obrany a
kybernetické bezpečnosti se dnes zúčastnili Italsko-českého podnikatelského fóra
v Praze. Fórum, které zorganizovala Hospodářská komora České republiky ve
spolupráci s Italským velvyslanectvím v ČR a Italsko-českou obchodní a průmyslovou
komorou, se uskutečnilo při příležitosti návštěvy italského ministra zahraničních věcí
v Praze Paola Gentiloni Silveriho.
„Dnešní fórum považuji za velice důležitou příležitost k dalšímu rozvoji už tak velmi
pozitivních česko-italských obchodních vztahů. Věřím, že oblast obrany, letectví či
kybernetické bezpečnosti přinese pro obě země v příštích měsících nové příležitosti,“ uvedl
italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni Silveri.
Dosavadní obchodní spolupráci obou zemí hodnotil velice pozitivně i prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý: „Rád bych připomenul, že Itálie patří k světovým zbrojařským
velmocím a rovněž i český obranný a bezpečnostní průmysl má velkou tradici. V oblasti
obranného průmyslu působí také velké množství IT firem a asociací ze sektoru kosmického
průmyslu – v těchto oblastech je spolupráce už nyní velice intenzivní a pevně věřím, že se
bude dále rozvíjet“. Prezident Dlouhý dále zdůraznil činnost firmy Aero Vodochody, která se
podílí na výrobě vojenského transportního letounu střední kategorie C-27J Spartan a jako
příklad další úspěšné spolupráce pak Dlouhý zmínil i odstavování bývalých italských
jaderných zařízení, na kterém se podílely firmy ÚJV Řež či Škoda JS spolupracující s IT

partnery jako jsou firmy Sogin či Nucleco.
Součástí fóra byl i podpis memoranda o spolupráci v nukleární oblasti mezi společnostmi
SOGIN S.p.A. (IT) a SÚRAO (Český úřad pro skladování radioaktivního odpadu).
Tisková zpráva Hospodářské Komory České republiky

Na 150 českých a italských firem se zúčastnilo Italskočeského podnikatelského fóra v Praze >> sdílejte na sociálních
sítích
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Italský ministr zahraničí bude v ČR mluvit o obchodu i
migraci
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Praha 17. března (ČTK) - Italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni dnes
zahájí oficiální program své návštěvy v Praze. Ráno společně s ministrem
obrany Martinem Stropnickým (AN...
Praha 17. března (ČTK) - Italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni dnes zahájí oficiální
program své návštěvy v Praze. Ráno společně s ministrem obrany Martinem Stropnickým
(ANO) otevře Česko-italské podnikatelské fórum zaměřené na kybernetickou bezpečnost a
obranu. Během dopoledne se setká s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou a svým
protějškem Lubomírem Zaorálkem (oba ČSSD). Hlavními tématy politických jednání budou
především otázky spojené s Evropskou unií a migrační krizí. Itálie spolu s Řeckem čelila v
loňském roce masivnímu přílivu uprchlíků. V souvislosti se snahou EU uzavřít pro migranty
cestu z Turecka přes Řecko dál do Evropy se mluví o tom, že tlak na Itálii by mohl znovu
zesílit. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že Gentiloni se Zaorálkem by se měli věnovat
také integraci zemí západního Balkánu do EU, situaci na Ukrajině a vztahům Evropské unie a
Ruska. V oblasti bilaterálních vztahů bude řeč zejména o ekonomické spolupráci. Na
podnikatelském fóru, které Gentiloni zahájí, se setká na 150 zástupců českých a italských
firem zaměřujících se na letectví, kybernetickou bezpečnost, obranu a elektroniku. Obchod
mezi Prahou a Římem chce na schůzce s italským ministrem podpořit také Zaorálek. afr cap
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Na 150 českých a italských firem se
zúčastnilo Italsko-českého podnikatelského
fóra v Praze
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Nejvýznamnější zástupci českých a italských firem v oblasti
letectví, obrany a kybernetické bezpečnosti se dne 17. března 2016 zúčastnili Italskočeského podnikatelského fóra v Praze. Fórum, které zorganizovala Hospodářská
komora České republiky ve spolupráci s Italským velvyslanectvím v ČR a Italskočeskou obchodní a průmyslovou komorou, se uskutečnilo při příležitosti návštěvy
italského ministra zahraničních věcí v Praze Paola Gentiloni Silveriho.
„Dnešní fórum považuji za velice důležitou příležitost k dalšímu rozvoji už tak velmi
pozitivních česko-italských obchodních vztahů. Věřím, že oblast obrany, letectví či
kybernetické bezpečnosti přinese pro obě země v příštích měsících nové příležitosti,“ uvedl
italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni Silveri.
Dosavadní obchodní spolupráci obou zemí hodnotil velice pozitivně i prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý: „Rád bych připomenul, že Itálie patří k světovým
zbrojařským velmocím a rovněž i český obranný a bezpečnostní průmysl má velkou tradici.
V oblasti obranného průmyslu působí také velké množství IT firem a asociací ze sektoru
kosmického průmyslu – v těchto oblastech je spolupráce už nyní velice intenzivní a pevně
věřím, že se bude dále rozvíjet.“
Prezident Dlouhý dále zdůraznil činnost firmy Aero Vodochody, která se podílí na výrobě
vojenského transportního letounu střední kategorie C-27J Spartan a jako příklad další úspěšné
spolupráce pak Dlouhý zmínil i odstavování bývalých italských jaderných zařízení, na kterém
se podílely firmy ÚJV Řež či Škoda JS spolupracující s IT partnery jako jsou firmy Sogin či
Nucleco.
Součástí fóra byl i podpis memoranda o spolupráci v nukleární oblasti mezi společnostmi
SOGIN S.p.A. (IT) a SÚRAO (Český úřad pro skladování radioaktivního odpadu).

http://www.aero.cz/cz/aerostructures/novinky/aero-se-predstavilo-na-italsko-ceskem-foru/

Aero se představilo na italsko-českém fóru
AERO Vodochody AEROSPACE se zúčastnilo Italsko-českého podnikatelského
fóra. Na pražském Žofíně se sešlo na 150 firem z Itálie a Česka.
Italsko-české podnikatelské fórum uspořádalo velvyslanectví Itálie spolu s
Hospodářskou komorou ČR a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou.
Setkání se zúčastnili i italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni Silveri, italský
velvyslanec v ČR Aldo Amati a český ministr obrany Martin Stropnický.
Z českých firem se kromě Aera představily i České aerolinie či LOM Praha,
nejvýznamnějším italským zástupcem byla Finmeccanica. Právě s Finmeccanicou
Aero dlouhodobě spolupracuje – již deset let vyrábí centroplány pro letouny C-27J
Spartan, od roku 2013 vyrábí také trupové panely pro Airbus A321.
O Aeru

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu civilních a
vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z
nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti civilního letectví je Aero partnerem
největších leteckých výrobců v široké škále projektů. V posledních letech přitom
přijalo zodpovědnost nejen za výrobu, ale i za vývoj strukturálních částí letounů díky
několika risk-sharingovým programům. Aero je historicky největším výrobcem
cvičných proudových letounů na světě a je stálým partnerem řady armádních
letectev. Aero je zakládajícím členem Svazu českého leteckého průmyslu.
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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