
296

Část v: DvoUstranné vztahy České repUBliky s vyBranýMi zeMěMi a reGiony

Kapitola 14 

dálný východ 
v české zahraniční politice

Rudolf Fürst

dálný východ v ČesKé zahranIČní PolITIce: východIsKa

oblast Dálného východu (Dv) je v soudobé zahraniční politice Čr obecně vnímána 
jako součást dlouhodobých globálních zájmů státu, s důrazem především na eko-
nomickou sféru, specifické politické priority na Dv Česká republika nemá. Kon‑
cepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003–2006 explicitně Dv nezmi-
ňuje, vztahy s asií jako celkem jsou v bodě č. 4.4 (Úkoly zahraniční politiky České 
republiky) vřazeny společně do skupiny asie, afriky, austrálie a latinské ameriky.1 
Dle tohoto dokumentu Mzv mají vztahy Čr se zeměmi asie a oblasti pacifiku „sle-
dovat vyváženost a soulad s politikou… eU“ vůči této oblasti. na stejném místě se 
uvádí, že hospodářská politika Čr se má soustředit na členské země asean, v po-
litické oblasti půjde zejména o zapojení do multilaterálního rámce setkání asie– 
evropa (aseM). Jde tedy o nekonkrétní vyjádření s překvapujícím vyzdvižením zemí 
asean (tj. jihovýchodní asie), které z politického i hospodářského hlediska Čr za-
tím zjevně stojí za významem zemí z Dv – Člr, Japonska, Jižní koreje (korejská 
republika), severní koreje (klDr), tchaj -wanu, nebo z jiného regionu indie a pákis-
tánu. není zmíněna možnost vlastní individuální alternativy od politiky eU. akcent 
na multilaterální sdružení aseM zase vytváří dojem, jako by bilaterální kontakty Čr 
s jednotlivými asijskými zeměmi byly upozaděny. ani Programové prohlášení vlády 
(tj. současné vlády) se v bodě Zahraniční a bezpečnostní politika explicitně o roli asie 
– a tím méně Dv – v české zahraniční politice vůbec nezmiňuje.2

s příliš obecnou dikcí předchozích východisek v roce 2007 kontrastuje myšlení 
příslušného teritoriálního odboru Mzv (odbor států asie a pacifiku), který pokra-
čuje ve snaze formulovat i naplňovat promyšlenou a ucelenou koncepci, vyjádřenou 
v písemném materiálu Česká republika v Asii, jenž kromě Dv pokrývá oblast většiny 
asie.3 tento interní materiál ministerstva zahraničních věcí, první svého druhu za 
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dobu existence Čr, byl zpracován v roce 2006, posléze v následujícím roce byl po-
stoupen připomínkám českých akademických institucí a specialistů na asijskou tema-
tiku. Jeho ideou bylo překonávat jednostrannou orientaci české zahraniční politiky na 
evropu a západ vůbec, diverzifikovat české zájmy – zejména ekonomického druhu – 
do více oblastí než jen na západ a využít tradice již existujících kontaktů v asii a re-
álných možností, daných prudkým ekonomickým rozvojem této části světa.4 

Obecná charakteristika české zahraniční politiky vůči Dálnému východu
v České republice je tradičně věnována velká pozornost Číně, nicméně v kontextu 
evropsko -čínských vztahů nelze Čr považovat v čínské optice za významnou zemi. 
ani samu eU nelze počítat ke klíčovým aktérům s významným politickým vlivem na 
Dálném východě i přes existující „strategické partnerství“ mezi eU a Člr a spolupráci 
eU a jednotlivých evropských zemí s asijskými partnery v rámci sdružení aseM. 

z české perspektivy patří země Dv především k významným zahraničním investo-
rům, zejména v případě Japonska, po německu druhého nejvýznamnějšího investora 
v Čr vůbec, a dále korejské republiky a tchaj -wanu. Je evidentní, že česká zahra-
niční politika má blíže k těmto moderním demokratickým státům než k neoautoritář-
ské Člr, která navíc podporuje problematické režimy ve třetím světě. přesto rozdíly 
v politické kultuře nelze považovat za explicitní a významné téma. i přes nepřítom-
nost politických zájmů státu na Dv nelze ponechat stranou zájem České republiky 
o problematiku lidských práv a o podporu demokratického proudu v asii. 

Dynamika vztahů v rámci regionálních seskupení ve sledované oblasti Dv vychází 
zejména z existence Šanghajské organizace pro spolupráci (Šos),5 asean, případně 
asean + 3 (asean + Japonsko, Člr, Jižní korea). sílící vliv pekingu a jeho stále 
profesionálnější a aktivnější zahraniční politika s důrazem na soft power, multilatera-
lismus, vzájemné nezasahování do vnitřních záležitostí a pozvolné odstraňování ob-
chodních překážek upevňuje postavení Člr v asii. rostoucí ekonomická prováza-
nost Člr se sousedními asijskými státy je objektivní trend, který zpětně ovlivňuje 
politické postoje těchto zemí vůči pekingu. nelze hypoteticky vyloučit strategickou 
polarizaci mezi ekonomicky a politicky spjatým společenstvím Člr a jejích sate-
litů, a na druhé straně skupiny zemí s politickou a bezpečnostní vazbou na Usa – Ja-
ponska, Jižní koreje, tchaj -wanu, a možná i indie a vietnamu – vezmeme -li v úvahu 
další regiony. 

politické dění na Dálném východě lze pokládat za oblast mimo možnost aktiv-
ního a přímého vlivu Čr. Česká republika se na Dv orientuje především na prevenci 
konfliktů, podporu odzbrojení, poskytování rozvojových programů, humanitární po-
moci, rozvoj ekologie, vzdělání, zdravotnictví, vědy a kultury. zájem o pokrok v ob-
lasti lidských práv, demokracie a dobrého vládnutí (good governance) Čr realizuje 
v rámci kolektivních aktivit eU, osn, v menší míře na nevládní úrovni prostřednic-
tvím nadací a občanských iniciativ. 

v přístupu Čr k zemím Dv vykrystalizovala kontinuita, kterou neovlivňuje stří-
dání vlád. to platí i v případě Číny, která je – kromě severní koreje – vnímána nej-
více kriticky, avšak hlavní proud české politiky je pragmatický a orientovaný zejména 
na ekonomické aspekty. ve sledovaném roce 2007 se to projevilo v podobě častých 
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návště  v politiků vládní oDs v Číně, kterými navazují na trend vytvořený předchozí 
středo -levicovou vládou.

z hlediska českých priorit na Dv se jeví jako důležité vztahy evropské unie s asij-
skými partnery. Česká republika se musí připravit na svou úlohu předsedající země 
v radě eU, která povede mj. obtížnou agendu s Člr. v tomto ohledu je třeba jako 
novou skutečnost ve vztahu eU–Člr uvést pokračující zkomplikování vzájemných 
vztahů v roce 2007, které byly po předchozích letech (2004–2006) ve znamení en-
tuziasmu posléze ochlazeny nezvykle kritickým vyzněním zprávy evropské komise 
z října 2006, kladoucí důraz na plnění vzájemných závazků.6 v roce 2007 se aser-
tivnější postoj eU vůči pekingu realizoval v řadě jednání eurokomisařů7 s jejich čín-
skými vládními protějšky a také na summitu eU–Člr v pekingu v listopadu 2007. 
k nejspornějším tématům náležely zejména nevyrovnaná obchodní bilance, dumping, 
nadměrný import čínského textilu a obuvi, nedostatečná ochrana výrobních tajemství 
a ochranných značek, zdravotní závadnost importovaných výrobků z Člr a v nepo-
slední řadě také stále neuspokojivá situace v oblasti lidských práv a vztah čínských 
úřadů k médiím. eU se také přidala k mezinárodnímu tlaku (Usa, Mezinárodní mě-
nový fond) na peking k uvolnění kurzu jüanu, který kritické hlasy považují za dlou-
hodobě podhodnocený. 

dálný východ v ČesKé zahranIČní PolITIce: 
událosTI, agenda

nejvýznamnější politickou událostí byla v únoru 2007 cesta prezidenta v. klause a mi-
nistra zahraničních věcí k. schwarzenberga do Japonska. prezidenta klause přijal ja-
ponský císař s chotí a posléze také předseda vlády Šinzó abe. v. klaus vyjádřil pod-
poru Čr pro stálé členství Japonska v radě bezpečnosti osn, zatímco japonská strana 
přislíbila podporu Čr pro post nestálého člena rB osn.8 při setkání na nejvyšší úrovni 
se jednalo o obchodních vztazích, v nichž existují na japonské straně netarifní překážky 
pro exporty, k japonským prioritám patří přípravy mezistátní dohody o sociálním za-
bezpečení. součástí doprovodu českého prezidenta byla i mise podnikatelů. v průběhu 
návště  vy byla v tokiu otevřena pobočka hospodářské komory, která má napomáhat 
českým firmám v přístupu na japonský trh, který patří k obtížným exportním terito-
riím. v. klaus a k. schwarzenberg se také setkali s představiteli místní podnikatelské 
federace nikkei keidanren a s vedoucím tajemníkem japonské vlády Jasuhisou Šioza-
kim. cílem setkání z české strany bylo usměrnit vzájemný obchod, ve kterém narůstá 
deficit České republiky. k otevřenosti českého trhu pro japonské výrobky neexistuje 
v Japonsku reciprocita, ani s ohledem na platná pravidla mezi eU a Japonskem, které 
se zavázalo uznávat certifikáty eU, ale v některých případech tak nečiní.9 

téma hospodářských vztahů a zejména obchodních podmínek bylo také důvodem 
jedenáctidenní cesty delegace senátorů z výboru pro veřejnou správu do Japonska, jež 
následovala o měsíc později. konkrétní výsledky nejsou autoru známy.

politické bilaterální vztahy Čr s Člr jsou navenek korektní, leckdy spíše chladné 
a ambivalentní. přesto se právě Člr stala v roce 2007 z české strany ve sledované 
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oblasti Dv nejčastěji navště  vovanou zemí. Do Člr se v dubnu vypravila delegace 
hejtmanů, vedená středočeským zástupcem p. Bendlem (oDs), poté ministra země-
dělství p. Gandaloviče (květen), v témže měsíci následovala také cesta ministra prů-
myslu a obchodu M. Římana za účasti skupiny podnikatelů. za cíl zahraniční cesty si 
Člr vybrala také skupina senátorů (červen), vedená místopředsedou senátu J. liš-
kou a předsedou hospodářského výboru senátu i. adamovičem (oba oDs). společ-
ným tématem všech těchto hospodářských delegací bylo řešení nevyrovnané obchodní 
bilance a konkrétní hospodářské projekty. Do Člr také později zamířila delegace 
ČssD, vedená předsedou J. paroubkem. 

v roce 2007 úspěšně pokračovala česká diskrétní diplomacie s tchaj -wanem. ač-
koli Čr udržuje oficiální diplomatické styky pouze s Člr v duchu tzv. „politiky jedné 
Číny“, kontakty s ostrovní zemí jsou velmi aktivní a plodné. v roce 2007 navštívili 
postupně tchaj -wan předseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin evropského parlamentu M. ouzký (dříve místopředseda ep), který 
byl přijat prezidentem Čchen Šuej -pienem.10 později na tchaj -wan zavítala také de-
legace senátu parlamentu Čr vedená jeho místopředsedou, p. pithartem, a koncem 
roku také poslankyně poslanecké sněmovny k. Jacques. předsedkyně poslaneckého 
klubu strany zelených (sz) pro genderový internetový magazín Gita vyjádřila pod-
poru tchaj -wanu pro přijetí do osn, ostatní česká média toto testování bdělosti čín-
ské ambasády v praze nenapodobila.11 

ačkoli vietnam nenáleží do oblasti Dálného východu, nelze se o vztazích s touto 
zemí nezmínit. Do Čr zavítal v září 2007 vietnamský předseda vlády nguyen tan 
Dung, kterého přijali předseda poslanecké sněmovny parlamentu M. vlček a také 
předseda vlády M. topolánek a prezident v. klaus. vietnam v roce 2007 vykazo-
val 8% růst hDp, v témže roce také vstoupil do Wto a v důsledku toho učinil řadu 
opatření usnadňujících vstup zahraničních podnikatelů. Česká exportní strategie řadí 
vietnam k prioritním zemím v asii, v Čr také žije zhruba 40 000 vietnamců, kteří 
představují třetí největší skupinu cizinců a nejpočetnější asijskou menšinu v Čr. viet-
namská menšina je ekonomicky úspěšná a životním stylem nejvíce (z asijských mi-
norit) komunikativní vůči majoritní společnosti.12 při státní návště  vě v praze se jed-
nalo o výstavbě elektrárny ve vietnamu (jižní provincie tran vinh), které oba premiéři 
vyslovili podporu. projekt Čez (prostřednictvím dceřiné firmy Škoda praha) šesti 
500 MGW bloků v odhadované hodnotě 90 mld. kč stojí před vypracováním feasibi‑
lity study. Čr a vietnam si také navzájem přislíbily podporu v kandidatuře nestálého 
členství rB osn. o významu vietnamu v české strategii svědčí otevření pobočky 
czechtrade v ho Či Minově Městě (listopad) a záměr eGap a České exportní banky 
o zapojení do investičních projektů. 

Hospodářský rozměr české zahraniční politiky vůči zemím Dálného východu
hospodářský přínos zemí Dv pro Čr spočívá především v investicích. Japonsko, 
Jižní korea a tchaj -wan patří k významným zahraničním investorům. Japonsko bylo 
od devadesátých let nejvýznamnějším asijským investorem v Čr, následováno tchaj-
-wanem. v roce 2007 se na první místo (v rámci celé asie) dostala Jižní korea v sou-
vislosti s realizací automobilky hyundai v nošovicích (hyundai Motor co.), jejíž 
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stavba započala v březnu 2007 a jejíž spuště  ní zkušební výroby se plánuje na září 
2008. 

Česká národní banka vykazuje za rok 2007 v kategorii přímých zahraničních in-
vestic (pzi) následující výsledky: 1. Jižní korea 6,735 mld. kč, 2. Japonsko 1,726 
mld. kč, 3. indie 0,338 mld. kč, 4. Člr 0,257 mld. kč.13 tchaj -wan vykazuje ve sta-
tistice ČnB záporné hodnoty v důsledku reinvestovaného zisku, zatímco Čínská li-
dová republika se v roce 2007 poprvé stala v pzi významná, když do té doby její in-
vestice v Čr byly o číselný řád nižší ve srovnání s malou zemí tchaj -wanem. v relaci 
pzi z asie celkem (r. 2007) – 8,693 mld. kč je podíl Jižní koreje rozhodující.14 vzrůst 
podílu Člr a zejména Jižní koreje lze připočíst na vrub obecně dobrým referencím 
Čr u investorů Dv a také cílené podpoře vládních institucí, zejména czechinvestu. 

v oblasti obchodu se zeměmi Dv výrazně převažují importy zboží do Čr nad 
exporty. tento trend je společný všem zemím Dv, které tradičně uplatňují vyso-
kou míru ochrany vlastních trhů a praktikují proexportní politiku s podporou státu.  
Exportní strategie České republiky pro období 2006–2010 explicitně doporučuje Člr, 
indii a vietnam jako prioritní země, na které by se měla Čr v asii (mimo přední vý-
chod) orientovat. 

v návaznosti na tuto strategii existují další materiály ministerstva práce a ob-
chodu, z nichž pro Dv je významná Strategie pro prosazování dlouhodobých zá‑
jmů ČR v Číně. v souladu s touto koncepcí se postupně rozšiřuje pokrytí území Člr 
a klade se větší důraz na práci na úrovni regionů. konkrétním činem bylo otevření 
druhé pobočky czechtrade v Číně v Čcheng -tu, hlavním městě provincie s’ -čchuan. 
cílem je využít boomu v středo -západním regionu, kde čínská vláda počítá s prodlou-
žením podpory zahraničních investic, která v přímořských provinciích musí být prů-
běžně rušena v návaznosti na přijatá pravidla Wto. v případě Japonska, Jižní koreje 
a tchaj -wanu je relativně malý objem realizovaných exportů pochopitelný s ohle-
dem na tradiční ochranu místních trhů a ekonomický nacionalismus. podobnou po-
litiku uplatňuje také Člr, která ovšem s ohledem na svou lidnatost představuje po-
tenciálně větší trh. 

Údaje Českého statistického úřadu (ČsÚ) o zahraničním obchodě za rok 2007 
jasně dokladují nízký podíl českých exportů do zemí Dálného východu, kde zejména 
0,6 % na celkových vývozech Čr v případě Číny (Japonsko 0,4 %, Jižní korea 0,2 %, 
tchaj -wan 0, 1%, vietnam 0,0) je neuspokojivý výsledek. příslibem pozitivní změny 
je meziroční vzrůst českých exportů do Člr (z 0,4 % na 0,6 %), podle odhadů český 
export do Člr vzrostl o 70 %.15 rubem této skutečnosti je markantní přírůstek defi-
citu obchodu s Člr, v roce 2007 7,46 mld. UsD, s pokračujícím trendem masivního 
nárůstu importů z Člr, podobně jako v celé eU i u většiny členských zemí eU.16 

Kulturní rozměr ČZP na Dálném východě 
v Jižní koreji, v Japonsku a na tchaj -wanu je turistická návště  va prahy módním hi-
tem, roste počet vydaných víz do Čr. Japonci, tchajwanští Číňané a jižní korejci pro-
jevují rostoucí zájem o českou kulturu. v tokiu existuje první České centrum v asii 
(od října 2006), které spadá pod správu Českých center při Mzv, česká kultura je na-
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víc v Japonsku tradičně známa a ceněna, podobně jako naopak japonská kultura v Če-
chách, neboť kontakty nebyly v době studené války narušeny. z korejského soulu již 
existuje přímé letecké spojení do prahy (korean air), v roce 2007 bylo dojednáno 
otevření další přímé linky z tchajwanské tchaj -peje, které zahájí provoz v roce 2008. 
Jednání zprostředkovaly taipei economic and cultural office v praze a Česká eko-
nomická a kulturní kancelář v tchaj -peji a dále obě ministerstva dopravy mezi letec-
kou společností china airlines, letiště  m praha a Českými aeroliniemi. Český Úřad 
pro civilní letectví podepsal s tchajwanskými partnery Dohodu o výměně přeprav‑
ních leteckých práv. i když jde de facto o dohodu mezivládní, neexistence oficiálních 
styků s tchaj -wanem vyžadovala uzavření smlouvy jen na úrovni příslušných letec-
kých úřadů.17 tchaj -wan v září 2007 také zrušil vízovou povinnost pro občany Čr 
pro pobyt do 30 dnů. 

IdenTIfIKace a charaKTerIsTIKa aKTérů 
ČesKé zahranIČní PolITIKy vůČI dálnéMu východu

z hlediska podílu jednotlivých aktérů české politiky vůči uvedeným asijským zemím 
je třeba se na prvním místě zmínit o vládních institucích Čr. kromě běžné exekutivní 
agendy je jejich posláním plnit reprezentativní funkci ceremoniálního charakteru, na 
kterou se v asijské politické kultuře klade důraz více než na západě. politická sféra 
na Dv je také více prolnuta s ekonomikou a staví na tradici osobních známostí a ga-
rancí. Úspěšnost českých vlád zaštítit významné ekonomické projekty, zejména v ob-
lasti investic do energetiky, průmyslových podniků, bankovních a jiných finančních 
institucí, lze změřit jen obtížně a s odstupem – ekonomickými výsledky. 

Dalším důvodem angažmá prezidenta, vlády, ministerstev (Mzv, MF, Mpo, Mz) 
a obou parlamentních komor je pokus nastolit nerovné podmínky v obchodě jako téma 
jednání na nejvyšší úrovni. všechny asijské země Dv, včetně navíc zmíněného viet-
namu, uplatňují ochranářskou politiku a očekávat jejich ústupky jen na základě ver-
bálního apelu nemá naději na úspěch bez odvetných opatření a bez úsilí na úrovni in-
stitucí eU. v tomto směru lze hodnotit úsilí české strany na vládní úrovni jako stejně 
neúspěšné jako v předchozích letech. státní oficiální návště  vy na nejvyšší úrovni 
tak jen formálně dovršují agendu, kterou připravila resortní ministerstva a Mzv, tím 
méně lze soudit o praktických výsledcích návště  v poslanců poslanecké sněmovny 
a senátu. 

obecně ve vztazích Čr a jednotlivých zemí Dv krystalizuje zajímavý kontrast, 
který jednak odráží stále lepší a srdečnější vztahy s Japonskem, tchaj -wanem a Jižní 
koreou (a také již s vietnamem), a na druhé straně s Čínou, která se jeví v českém 
politickém a mediálním diskurzu problematicky. 9. 3. 2007 uspořádala v poslanecké 
sněmovně parlamentní „skupina přátel tibetu“ konferenci v rámci festivalu „Dny 
tibetu“, které se také zúčastnil vyslanec dalajlámy.18 U příležitosti výročí potlačení 
tibetského povstání v roce 1959 se 10. března také konala každoroční pietní akce 
„vlajka pro tibet“, kterou podpořilo doposud nejvíce obecních zastupitelství (319). 
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tibetskou vlajku před vládním úřadem (MŽp) i přes oficiální protest velvyslanectví 
Člr osobně vztyčil ministr pro životní prostředí a místopředseda vlády M. Bursík 
(sz) v přítomnosti vyslance dalajlámy. Mzv Čr prostřednictvím své mluvčí vyjád-
řilo podporu požadavku kulturní autonomie tibetu a odmítlo oficiální protest Člr.19 
Jako projev určitého napětí lze chápat i odmítnutí vstupu pražskému primátoru čín-
skou pohraniční stráží do tibetu. pro svůj výstup na Mount everest (červen) musel 
pavel Bém i přes platné vízum Člr zvolit trasu přes nepál. 

v oblasti českého exportu do Člr ovšem statistika naznačuje oživení, které lze 
přičíst lepší nabídce českého zboží, aktivní pomoci czechtrade (informační servis, or-
ganizace veletrhů, aktivní propagace českých firem, zprostředkovatelský a asistenční 
servis za státem dotovanou cenu, vytváření vlastní sítě osobních kontaktů pracovníků 
czechtrade, cenné osobní zkušenosti). pozitivem je rozšíření českého sortimentu 
a zkvalitnění nabídky.

Jako opatření s praktickým dopadem pro celý Dv z iniciativy Mpo (v návaznosti 
na Exportní strategii ČR) je třeba vyzvednout plošné rozšíření působnosti czechtrade 
a czechinvest. nové kanceláře czechtrade byly otevřeny v Čcheng -tu, v ho Či-
-Minově Městě. kromě toho dvě nové pobočky hospodářské komory Čr vznikly 
v soulu a v tokiu. czechinvest, klíčový aktér v hledání investorů v roce 2007, spus-
til v roce 2007 svoje webové stránky v korejštině. 

růst českých exportů do Člr je současně provázen boomem nekontrolovaných im-
portů z Číny, kterým česká strana z nepříliš známých příčin nikdy od roku 1989 nebrá-
nila. Člr i po stupu do Wto uplatňuje ochranu svého trhu prostřednictvím nepřímých, 
netarifních nástrojů, stejně jako všechny ostatní země na Dálném východě. autorovi 
není známo, že by kdy některá vládní instituce jen zauvažovala o odvetných opatře-
ních. na oficiální úrovni česká strana pouze neustále vysvětluje své problémy s ros-
toucím obchodním deficitem, na což Člr ani další asijští partneři nereagují. liberální 
obchodní přístup vůči Člr zachovává Čr i na půdě eU, i když některé členské země 
upřednostňují jiný postup. když ovšem české vrcholné vládní a ministerské delegace 
naléhají na své asijské protějšky, aby napomohly vyrovnání českého deficitu, nemají 
šanci na podporu, protože vlády partnerských států stejně nemají moc účinně zasahovat 
do průběhu obchodu. v souběhu s podporou vládních institucí existují vlastní iniciativy 
jednotlivých ekonomických subjektů, které si s doporučením vládních agentur sjed-
návají vlastní kontrakty s asijskými partnery. oživení zdola lze hodnotit jako nadějné, 
zvláště   například v případě Číny, kde se české podniky začínají více prosazovat.

Česká liberální obchodní politika s Člr na půdě eU zůstává nadále zachována,20 
bilaterální spory v obchodní agendě se přesunuly na úroveň evropské komise, kde 
lze uplatnit stížnosti na nekorektní obchodní praktiky, dumping a porušování autor-
ských práv. významnější roli v tomto směru začínají hrát česká média a také úsilí – 
zatím ojedinělé – poslankyně ep z. roithové, která se angažuje v kauzách tohoto 
typu. varováním do budoucna je vstup čínských automobilů na český trh. zatímco 
textilní průmysl a podstatná část kožedělné a obuvnické výroby byly českou politi-
kou obětovány, dovoz velmi laciných strojírenských výrobků do Čr představuje kon-
kurenci v tradičně silné oblasti české ekonomiky. České automobily Škoda pronikly 
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ve větší míře na čínský trh jen díky zahájení výroby typu octavia v rámci pobočky 
volkswagenu v Šanghaji,21 tedy s pomocí silného německého partnera. předtím mu-
sela Čr žádat každoročně o udělení dovozní licence, zato import levných čínských 
automobilů (firma charouz, 2007) ničím omezen není. systém česko -čínských ob-
chodních vztahů je tedy nastaven způsobem, který raketový růst českého deficitu 
umožňuje. Mpo problém deficitu nepokládá za natolik závažný, jak se na první po-
hled jeví, a zohledňuje především zájem českých dovozců, kteří importované kom-
ponenty a materiál z Člr vyvážejí dále do zemí eU.22 

Mpo nesignalizuje, že by liberální obchodní politika měla být přehodnocena,  
trvajícím argumentem kromě výše uvedeného je možnost odbytu v dalších regionech 
Člr (střední a západní Čína).23 Je otázka, zda se tato hypotéza naplní a do jaké výše 
bude deficit s Člr akceptovatelný. vláda a Mpo se může časem dostat do situace, 
kdy bude muset jasně rozhodnout, do jaké míry je daný systém pro Čr výhodný, ze-
jména pokud jednotliví aktéři vyvinou politický nátlak (představitelé výrobních od-
větví, jednotlivé firmy, odbory). 

Čínská lidová republika je některými představiteli (krajští hejtmani) kupodivu 
pokládána za významného investora, i když jasně větší investice doposud přicházely 
z Japonska, Jižní koreje a tchaj -wanu. nic sice nebrání pozitivní změně,24 která však 
platí i v případě již zmíněných zavedených investorů. Mírné oživení české podnika-
telské činnosti v Člr25 lze považovat za příslib, prosadit se více v Číně bude před-
stavovat dlouhodobý proces a vyžádá si pokračování v racionálních formách státní 
podpory.26 

ČesKá zahranIČní PolITIKa vůČI dálnéMu východu 
ve veřejnéM, PolITIcKéM a MedIálníM ProsToru

i přes veřejná prohlášení a mediální ohlas existuje evidentní shoda a kontinuita 
v enormním zájmu obou velkých stran – oDs a ČssD a také zejména ksČM o Čínu, 
vycházející z lobbistických zájmů,27 v případě ksČM spíše omylem také z důvodů 
ideologických.28 Mezi častými cestami do Číny a reálnými výsledky této „ceremo-
niální činnosti“ je však minimální prokazatelná souvislost. Dojednávání smluv, do-
poručování a osobní garance spadají do oblasti tajemství, která jsou součástí konexí 
v asijském stylu. značná pozornost byla věnována výpravě delegace sociálně demo-
kratické strany (září) vedené předsedou ČssD J. paroubkem do Člr, kterou vět-
šina tisku hodnotila sarkasticky a která byla ještě   doprovázena osočením oDs.29 ex-
premiér paroubek vyjádřil obavy, že současná vláda podceňuje význam Číny a maří 
úsilí předchozí vlády, která dosáhla zlepšení vztahů s pekingem.30 Česká média uvá-
děla čínskou diplomatickou aktivitu v osn jako jednu z hlavních příčin neúspěchu 
Čr v úsilí o místo nestálého člena rady bezpečnosti osn.31 z těchto projevů čes-
kého mediálního diskurzu lze vyvodit, že se Čína a vztah českých politických stran 
k ní stává vnitropolitickým tématem a pokračuje tak trend, který předcházel parla-
mentním volbám v roce 2006. 
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závěr

obecně lze hodnotit vztahy České republiky se zeměmi Dálného východu v roce 2007 
jako bezkonfliktní, většinou přátelské, s pokračujícím přílivem investic (Jižní korea, 
Japonsko) a směřující k mírnému nárůstu českých exportů. z hlediska podílu jed-
notlivých aktérů plnily vládní instituce nezbytnou reprezentativní roli, zatímco nej-
větší zásluhu na ekonomických výsledcích mají vládou zřízené agentury czechtrade 
a czechinvest. Jako příznivý trend lze zhodnotit rostoucí decentralizaci (role obcí, 
regionů při jednání s asijskými partnery) a aktivitu jednotlivých ekonomických sub-
jektů, které si s pomocí vládních agentur nebo i bez nich dokáží hledat partnery samy 
a dokáží se lépe než v předešlých letech orientovat v terénu, jak dokládá zejména 70% 
růst exportů do Člr.

zájem asijských investorů a obchodních partnerů zatím trvá, pozice Čr v oblasti 
turismu a kultury posiluje. existuje tedy příležitost pokračovat v započatém trendu 
a naučit se lépe využívat možností. pro posílení českých exportů je největší výzvou 
Člr, mimo oblast Dv zejména indie a vietnam. negativem je obchodní deficit se 
všemi partnery z oblasti Dv a jejich exportní konkurence, ohrožující česká produk-
tivní odvětví. z hlediska českého vnitropolitického vývoje lze konstatovat, že se Čína 
stává politickým tématem – jako jediná země z celého sledovaného regionu Dv. 
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