
Tématem poslední letošní debaty z cyklu Café Evropa, kterou hostil Evropský 

dům ve středu 7. 12., byl vztah Evropské unie a Čínské lidové republiky (ČLR). 

S moderátorem Viktorem Daňkem z Českého rozhlasu debatovali ředitel 

Odboru zahraničí Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček a Cyril 

Svoboda, bývalý ministr zahraničních věcí a ředitel Diplomatické akademie s.r.o.
 

Podle Hynka Kmoníčka je současný stav návratem do normálu, „…postupně 

jsme se vraceli do bodu kolem r. 1993, z pohledu investic jsme měli 4x méně než 

Rumunsko“. „Ukazuje se, že Evropa tiše přehodnotila svůj postoj a Čína s ním 

pouze vydržela, současnému stavu bych říkal otevřená šance,“ reagoval Cyril 

Svoboda a pozastavil se nad nepoměrem mezi humbukem kolem investic a 

jejich reálným dopadem – zejména proto, že chybí investice vytvářející pracovní 

místa, s čímž souhlasil i Kmoníček. ČLR je v ČR procentuálně malým investorem a 

onen rozruch tomu skutečně neodpovídá, na vině je dle něho mediální zadání 

„označit čínské investice za a priori špatné“. „Čína je na trhu nová a bloudí, není za 

tím jednoznačná strategie, v praxi se jen dostali na trh, který neznali. Číňané testují 

sebe, náš trh a nás. My zjišťujeme, že každá investice vyžaduje několikaleté

přesouvá na druhou stranu Pacifiku,“ uvedl Kmoníček. „Jediné, co na velké asijské 

státy platí, je, že si navzájem konkurují,“ pokračoval Kmoníček a připomněl, že 

vstup Číny do leteckého průmyslu v ČR rozhýbal Korejce. Pro naše národní zájmy 

je dle něho výhodné, když tu budou všichni, budou si vzájemně konkurovat a my 

si budeme vybírat. „Že nám Čína něco dá je pouze potence, zatím strategické 

partnerství nepřišlo, Čína je fenomén světové politiky – stává se pragmatičtější, 

opouští ideologie,“ navázal Svoboda. „ČR pro Čínu nikdy nebude důležitým státem. 

Pro Čínu je partnerem EU. Jednání je třeba vést na úrovni Čína – EU, nikoliv 

bilaterálně,“ řekl Kmoníček, což Svoboda považuje za zásadní argument proti 

rozbíjení Unie. Jak dodal, „…chceme-li obstát, potřebujeme EU jako celek, šanci 

ochránit duševní vlastnictví má EU, ne sama ČR.“  „Pokud někoho tzv. pustíme přes 

nás do Unie, pak nedodržujeme pravidla jednotného trhu,“ reagoval Svoboda. 

„Největší čínskou spojkou v EU je britská Citi, se kterou se teď dostali mimo EU, což 

jistě nečekali,“ doplnil Kmoníček, podle něho Čína zkouší, kdo vlastně bude tou 

branou do EU. Výhodu vidí v tom, že „…čínská diplomacie ví, kde bude za 10 let a co 

chce – znají příští koaliční vládu i prezidenta.“ „My Čínu nepotřebujeme, my ji 

potřebujeme zvládnout,” uzavřel Kmoníček.

jednáni a ta jsou jiná, než očekáváme,“ pokračoval Kmoníček a připomněl, že ČR 

uzavřela strategické partnerství s ČLR, nikoliv s firmou CEFC. Svoboda vyjádřil 

obavu o další vývoj vzájemných vztahů s Čínou, o to, abychom „…pořád neříkali, 

že už investice přijdou, a proto musíme vyhovět – být v pozici někoho, kdo si to tzv. 

nechce zkazit.“ V další části večera se hosté vrátili ke „kauze Brady“. Podle Svobody 

v ní bylo „…mnoho zájmů a rozehrála se situace, která neprospěje nakonec nikomu.“ 

„Čína otestovala soudržnost české politické reprezentace a zjistila, že 

soudržná není, ani v rámci jednotlivých táborů,“ dodal Svoboda. „Čína přichází z 

pozice síly a čínští vyjednávatelé to vědí. Myslím, že jen zjistili, že ministr Herman 

je výrazný, jen ne ve vládě, které je součástí,“ řekl Kmoníček a připomněl, že nejvyšší 

státní představitelé zareagovali jednotně. V souvislosti s tím Svoboda zkritizoval 

roli předsedů komor, kteří nereprezentovali názory členů. což vysílá špatný 

signál navenek. „Mnoho věcí v diplomacii s Čínou je rituál a má pravidla na obou 

stranách. Rituál byl znemožněn, proto přišla neobvyklá reakce,“ uzavřel Kmoníček.

„Příliv čínských turistů v podstatě nahrazuje propad těch ruských, navíc jejich 

ekonomická výtěžnost je nesrovnatelná. Jsme v asijském století, sféra luxusu se

„Čína je na trhu nová a bloudí, není za tím jednoznačná
strategie. Číňané testují sebe, náš trh a nás.”

„Že nám Čína něco dá je pouze potence, 
zatím strategické partnerství nepřišlo.”

www.cafe-evropa.cz

 
- co nám může tato velmoc dát a vzít?

Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oficiálními stanovisky a postoji institucí EU.
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