3. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci
(11. – 12. září 2017, Jerevan)
Ve dnech 11. – 12. září 2017 se v Jerevanu
uskutečnilo další zasedání česko-arménské
Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci
(MVK). Českou část vedl náměstek ministra
průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, předsedou
arménské části byl náměstek ministra
ekonomického rozvoje a investic Garegin
Melkonyan. Od roku 2014, kdy byla podepsána
Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci
mezi ČR a Arménií, se jednalo o již třetí zasedání.
Za českou stranu se dále zúčastnili zástupci MZV,
MZe, MŽP a ČEB. Zájem o účast na jednání
projevily i dvě české firmy, které v Arménii realizují či připravují společné projekty v oblasti energetiky. Toto
česko-arménské setkání posloužilo mj. jako příprava ekonomické dimenze nadcházející pracovní návštěvy
předsedy Senátu PS ČR Milana Štěcha do Jerevanu začátkem října 2017. Organizací mise je pověřeno SPD ČR,
jehož zástupce se zasedání MVK rovněž zúčastnil.
Zasedání MVK se uskutečnilo na pozadí aktivizace dynamiky růstu českého vývozu do Arménie v prvním
pololetí 2017. Podle statistiky ČSÚ došlo ke zvýšení o více než 30 % na hodnotu 298,5 mil. Kč, podle arménské
statistiky dokonce téměř dvojnásobně. Tahounem se stává energetické strojírenství, převážně technologie
pro malé vodní elektrárny. Pozitivní vliv na rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce má též nedávno
dojednaná Komplexní a Rozšířená Dohoda o partnerství mezi EU a Arménií, která by měla být podepsána v
průběhu summitu Východního partnerství v listopadu 2017.
Nabitý program návštěvy české delegace
v Jerevanu obsahoval dne 11. září účast na
expertním jednání za účelem finalizace
závěrečného Protokolu z 3. zasedání MVK,
zasedání pracovní skupiny pro spolupráci
v oblasti energetiky, jednání vedoucího
delegace s arménským spolupředsedou MVK
Gareginem Melkonyanem, další den plenární
zasedání MVK za přítomnosti médií a setkání s
ministrem ekonomického rozvoje a investic
Arménie Surenem Karayanem za účelem
informování o výsledcích proběhlého zasedání.
V rámci zasedání dvou pracovních skupin expertů, jedné všeobecné pod vedením výkonné tajemnice MVK
(Ing. Olga Kalinové z Oddělení zemí SNS a dalších zemí) a jedné zaměřené na spolupráci v oblasti energetiky
(pod vedením Mgr. Kristýny Křižanové, poradkyně náměstkyně Kovačovské, sekce energetiky), se zástupci
spolupracujících resortů setkali se svými arménskými protějšky a prodiskutovali perspektivy budoucí
spolupráce v oblastech vzájemného obchodu, energetiky, zemědělství, životního prostředí, dopravy atd.
Dojednané závěry byly zaznamenány do textu Protokolu z 3. zasedání MVK.
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Text Protokolu obsahuje články zaměřené na politický dialog a bilaterální spolupráci v oblasti obchodu a
investic. Obě strany se shodly, že potenciál vzájemných vztahů není naplněn a podpořily diversifikaci a
navýšení objemů vzájemného obchodu. Důležitým nástrojem je pořádání business misí, podnikatelských fór,
seminářů a účast na výstavách a veletrzích. V oblasti energetiky byla zdůrazněna dosavadní spolupráce a
zapojení firem do jaderné sféry. Perspektivní obor představují i obnovitelné zdroje energie, kde konkrétním
projektem může být např. společná výroba solárních panelů, jichž je v Arménii nedostatek, příp. dodávka
technologií pro větrné elektrárny. Arménská strana vyzvala české firmy, aby se do projektů aktivně zapojily.
Pokroku bylo dosaženo v oblasti rozvoje a usnadnění dopravy. Strany se dohodly na obnovení expertních
jednání k Dohodě o mezinárodní silniční dopravě. Dále strany uvítaly předběžnou informaci o obnovení
přímého leteckého spojení mezi Prahou a Jerevanem cca od května 2018.
V oblasti zemědělství česká strana navrhla arménské straně spolupráci s několika institucemi v oblasti
ovocnářství, lesnictví a zemědělského zkušebnictví.
V oblasti školství a vědy byl vysloven zájem o podpis Dohody o spolupráci. Pokračuje spolupráce mezi
vysokoškolskými a vědeckými institucemi. Dále si strany vyměnily informace o nejvýznamnějších vědeckých
sympoziích pořádaných v jejich zemích.
Velmi významně se do letošního zasedání zapojila oblast životního prostředí. S ohledem na nedávno
podepsané Memorandum mezi Ministerstvy životního prostředí se rozbíhá intenzivní spolupráce v oblasti
ochrany přírody a taktéž v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a odpady. Zástupce MŽP v Jerevanu
projednal konkrétní projekty, které poběží v rámci výše zmíněného programu.
V oblasti vojensko-technické spolupráce Protokol zmiňuje připravený text vládní Dohody, která bude
podepsána Ministerstvy obrany příští rok. Je pravděpodobné, že MVK se rozšíří i o pracovní skupinu pro
spolupráci ve vojensko-technické oblasti.
Na expertní jednání navázalo následující den plenární zasedání Mezivládní komise. Strany ocenily
nadstandardní vztahy mezi ČR a Arménií, o čemž svědčí četnost oboustranných návštěv vysokých vládních
představitelů (prezident ČR v červnu 2016, předseda Senátu ČR v říjnu 2017). Byly předány informace ke
konkrétním potenciálním projektům (např. projekt na zachytávání kroup z důvodu ochrany úrody). Česká
strana zmínila bronzové ocenění českého pavilonu na Expu Astana a rozhodnutí kazachstánské vlády o výběru
dvou českých technologií pro místní trh, což může být inspirací i pro Arménii.
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V průběhu zasedání byly dále shrnuty výsledky expertních jednání a prodiskutovaly se nové možnosti rozvoje
česko-arménských vztahů ať už z hlediska přístupu na trhy třetích zemí (Rusko, Írán) či v rámci Eurasijské
hospodářské unie. Podpis závěrečného Protokolu slavnostně ukončil třetí zasedání Mezivládní komise.
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