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→

Čínská lidová republika1 je ve střední Evropě nováčkem a chybí jí zde potřebná infrastruktura k prosazování přímého vlivu. Tento region je tak zajímavou případovou studií pro mapování strategie a taktiky, které Čína
využívá k prosazování svých zájmů v prostředí, kde se nemůže spolehnout
na předem vytvořené dlouhodobé vazby. Studie zkoumá čínskou strategii
na příkladech odměňování ze strany Číny („cukr“) a na příkladech, kdy
naopak Čína používá k prosazení svých cílů nátlak („bič“).

→

Čína v zemích Visegrádu (V4) nepoužívá jednotný postup. Jejím cílem je
vytvořit si ve všech zemích přátelské prostředí pro své zájmy, ale taktika,
kterou volí, se liší v závislosti na místním politickém klimatu, geopolitickém
významu dané země nebo úrovni vzájemných vztahů.

→

V Maďarsku Čína používá převážně strategii odměn, aniž by musela používat „bič“. V Polsku také používá zejména metodu „cukru“, zatímco v České
republice – zemi s tradicí skeptického přístupu k Číně – využívá především
odměny v kombinaci se stále rostoucím uplatňováním „biče“. Čínský vliv na
Slovensku je relativně nevýznamný a koncept odměn a nátlaku tu má omezenou relevanci, protože zájem o rozvoj vztahů je na obou stranách stále
malý.

→

Čína při etablování svého vlivu v pro ni nezvyklém prostředí spoléhá na místní
politické a ekonomické elity, které mají vlastní zájem na spolupráci s Čínou.

→

Čína svou přítomnost v regionu budovala od počátku především prostřednictvím kontaktů na vysoké úrovni. K rozšíření na další úrovně a diverzifikaci vztahů došlo až v poslední dekádě, jde tedy o relativně nový, ale o to
dynamičtější fenomén.

→

Prvotním nástrojem, který Čína zvolila pro etablování své pozice v regionu,
byly odměny („cukr“). K použití nátlaku („biče“) se uchylovala v otázkách
souvisejících s její teritoriální integritou a suverenitou, zejména v případě
Tibetu nebo Tchaj-wanu. Čína ve středoevropském regionu dosud nepoužila
„bič“ v souvislosti s kritikou v oblasti lidských práv či v případě Huawei.

→

Čína dopředu signalizuje použití „biče“ a nastiňuje jeho dopady s cílem
přinutit protistranu k ústupkům. Efektivita tohoto přístupu závisí na tom, zda
druhá strana věří, že Čína případné hrozby uskuteční, a také na rozsahu
možných škod. V případě střední Evropy by byly škody relativně malé, což
snižuje efektivitu hrozeb.
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→

Nátlakové prostředky se neomezují na odvetná opatření pouze ve stejné
oblasti, kde došlo k rozporu s Čínou (například ve vztazích mezi vládami).
Čína zpravidla přistupuje k protiopatřením v řadě dalších rovin vzájemných
vztahů (například ve vztazích mezi její vládou a zahraničními soukromými
firmami). Toto zjištění podporuje předpoklad, že čínská vláda zasahuje do
všech aspektů bilaterálních výměn.

→

Analýzu použití nátlakových metod ze strany Číny komplikují aktivity místních politických prostředníků. Jsou to právě místní aktéři, kteří spoluformují
obraz Číny a kteří jsou hlavní hybnou silou, jejímž prostřednictvím Čína svůj
vliv v dané zemi šíří. Přinejmenším v českém případě je zjevné, že Čína využívá místní aktéry i ke zprostředkování některých hrozeb a pobídek.

→

Čína k nabízení odměn využívá řadu institucí a aktérů na různých úrovních.
Ukázkovým příkladem je Oddělení mezinárodních styků Komunistické strany
Číny, které je aktivní v navazování a udržování vztahů se současnými i budoucími politiky, i v oblasti vztahů mezi místní a čínskou veřejností.

→

V poslední dekádě je Čína aktivnější v navazování partnerských vztahů mezi
městy a regiony, tj. na nižší než celostátní úrovni. Čínské aktivity v této oblasti
zůstaly do značné míry nepovšimnuty ze strany politiků, odborníků i novinářů.

→

Nejdynamičtěji se vyvíjejícím komponentem čínské aktivity v zemích V4 byla
obecně oblast mezilidských vztahů (i zde platí, že jí nebyla dosud věnována dostatečná pozornost). Akademická spolupráce se vyvíjela bilaterálně
i multilaterálně, rostl i počet Konfuciových institutů v regionu, a to i přes mezinárodní kritiku jejich vlivu na akademickou svobodu a snahu o omezování
kritické diskuze o Číně.

→

Epidemie COVID-19 přitáhla pozornost k čínským aktivitám, jež měly za cíl
ovlivnit veřejné mínění, a také k aktivitám čínské diaspory.

→

Čínské ambasády (s výjimkou té v Maďarsku) publikují v alternativních nebo
okrajových médiích, paralelně se však snaží zvýšit svou přítomnost v mainstreamových sdělovacích prostředcích. Spolupráce s médii, ať již formou
publikovaní speciálních příloh, dohod o sdílení obsahu nebo prostřednictvím vysílání Čínského rozhlasu pro zahraničí v místních jazycích, má za cíl
zlepšovat obraz Číny v regionu. Navzdory četným pokusům ze strany různých čínských entit je mediální dosah těchto aktivit značně omezen a mainstreamová média vykazují značnou odolnost vůči čínskému narativu.

→

Vztahy Číny s Evropskou unií nebo Spojenými státy americkými se výrazně
promítají i do vztahů mezi zeměmi střední Evropy a Čínou. Rostoucí geopolitické soupeření se odráží především v otázce účasti čínských technologických společností na výstavbě sítí páté generace (5G).

→

Česká republika by měla realisticky zhodnotit význam spolupráce s Čínou
v porovnání s významem spolupráce s jinými zeměmi, zejména zeměmi Evropské unie. Atraktivita Pekingu ve velké míře plyne ze značně nadhodnocených představ o Číně jako klíčovém ekonomickém partnerovi ČR.

→

Česká republika by se ve všech oblastech vztahů s Čínou měla držet zlatého pravidla maximální transparentnosti. Zvláštní důraz by měl být kladen
na transparentnost v oblasti investic, půjček a veřejných zakázek, které
mohou vytvářet nežádoucí vztahy závislosti.

→

Česká republika by měla být aktivnější ve (spolu)vytváření politiky vůči Číně
v rámci EU, kde by měla hájit vlastní zájmy a přinášet zkušenosti a příklady
dobré (a špatné) praxe z jednání s Čínou. V rámci platformy států střední
a východní Evropy s Čínou (tzv. 17+1) by ČR měla usilovat o větší transparentnost platformy a o koordinaci postupu středo- a východoevropských
států v souladu se strategií ACT.2

→

Vzhledem k nízké ekonomické závislosti na Číně by se Česká republika (stejně jako další středoevropské země) neměla obávat zapojení se do kritických
diskuzí o Číně, včetně těch týkajících se stavu lidských práv v ČLR.

→

Česko by mělo provést hloubkový audit vztahů s Čínou s cílem zhodnotit
roli jednotlivých institucí i významných politických aktérů a účinnost jejich
přístupu k Číně. Po auditu by měla ČR revidovat svou strategie vůči Číně
tak, aby obsahovala jasné a měřitelné cíle i prostředky k dosažení těchto
cílů. Strategie vůči Číně by měla brát v úvahu jak hospodářský, tak politický
aspekt vztahů s Čínou, včetně stavu lidských práv.

→

Česká republika by měla definovat obecná pravidla, kterými by se při rozvoji vztahů s čínskými partnery mohly řídit místní samosprávy tak, aby byla
omezena možnost zneužití spolupráce na regionální a místní úrovni k dosahování čínských politických cílů. Tato pravidla pro místní samosprávy by
vhodně doplnila národní strategii vůči Číně.

→

Česká republika by měla omezovat možnosti KS Číny vytvářet alternativní
platformy pro mezistranickou diplomacii, kterými Čína obchází standardní
diplomatické kanály, posiluje politickou legitimitu KS Číny jako leninistické
státostrany a narušuje integritu zahraniční politiky České republiky vůči
Číně.
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→

Česko by mělo reflektovat trend využívání bývalých českých politiků, ale
i bývalých zaměstnanců státní správy, jako pročínských lobbistů. Konkrétně
je zapotřebí nastavit pravidla omezující působení vysoce postavených aktérů po skončení výkonu veřejné funkce, a tím omezit riziko zneužití politického
kapitálu bývalých politiků a jejich kontaktů ve prospěch Číny (nebo jiných
zahraničních mocností s autoritářským režimem).

→

Navzdory tomu, že snaha Číny prosadit se v mediálním prostoru nebyla dosud příliš úspěšná, by Česko mělo monitorovat a případně blokovat čínské
investice do sdělovacích prostředků s potenciálem významně ovlivnit veřejné mínění. Česká republika by proto měla urychleně schválit zákon o prověřování zahraničních investic, který je momentálně projednáván v Parlamentu ČR.

→

Česká republika by měla významně (násobně více než dosud) podpořit
vzdělávání nové generace odborníků na Čínu, zvýšit financování výzkumu
na Čínu a alibisticky nespoléhat na zahraniční financování výzkumu čínské
zahraniční a domácí politiky, včetně čínského působení v Česku. Cílem by
mělo být podpořit domácí komunitu nezávislých odborníků a vytvořit vlastní
silnou expertízu na Čínu.

→

České univerzity musí při jednání se svými čínskými protějšky postupovat
obezřetně s vědomím potenciálu bezpečnostních rizik a zneužívání zdánlivě
akademické spolupráce pro zpravodajské nebo propagandistické cíle ČLR.

→

Podpora nezávislé žurnalistiky má zásadní význam pro zvyšování informovanosti veřejnosti o přínosech a rizicích spolupráce s Čínou.

Čína je jako rostoucí aktér mezinárodních vztahů stále více vnímána prizmatem
mocenské politiky, včetně pokusů o vytváření svých vlastních sfér vlivu. Tyto obavy se
v minulosti týkaly především východní Asie a širšího asijsko-tichomořského regionu,
ale v kontextu čínské iniciativy Pásu a Stezky (Belt and Road), kterou Čína vyhlásila
v roce 2013, se dnes dotýkají i vzdálenějších oblastí, jakými jsou subsaharská Afrika,
Latinská Amerika nebo Evropa.
V některých regionech je Čína nováčkem a chybí jí tak potřebná infrastruktura
k prosazování přímého vlivu. Takovým případem je i střední Evropa, která může být
zajímavou případovou studií pro mapování strategie a taktiky, které Čína od počátku
používá k prosazování svých zájmů v prostředí, kde se nemůže spolehnout na předem
vytvořené dlouhodobé vazby.
Čína pochopitelně může uplatňovat některé podoby své moci přímo i v regionu
střední Evropy. Dopady využití mocenských nástrojů však budou omezené vzhledem
k velké geografické vzdálenosti střední Evropy a její geostrategické poloze (což – na
rozdíl od jiných regionů – prakticky vylučuje použití čínské vojenské síly), relativně
nízké úrovni vzájemné obchodní výměny (což omezuje účinky možných ekonomických
sankcí) a vzhledem k donedávna omezené úrovni bilaterálních politických vztahů
a absenci sdílených cílů prosazovaných na mezinárodním poli (což výrazně omezuje
dopady možných politických postihů).
Tato publikace představuje vůbec první pokus o systematické zmapování nástrojů, které Čína používá k získávání vlivu v České republice.3 Studie zkoumá čínskou
strategii na příkladech odměňování ze strany Číny („cukr“) a na příkladech, kdy naopak Čína používá k prosazení svých cílů nátlak („bič“). Zaměřuje se na širokou škálu
nástrojů tradiční a veřejné diplomacie ze strany Číny a posuzuje jejich účinnost. Hlavní
hodnota této studie spočívá v pečlivém a důkladném výzkumu zaměřeném na projevy
diplomatického úsilí Číny za posledních patnáct let. Opírá se mimo jiné o výměnu
informací o podobách čínského působení ve střední Evropě v rámci projektu MapInfluenCE,4 který vytvořila a koordinuje Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).
Studie čerpá z typologie vztahů, kterou navrhl Jarol B. Manheim.5 Manheim
rozděluje diplomacii na tradiční a veřejnou podle toho, kteří aktéři se v ní angažují.6
Tato studie však Manheimovu koncepci upravuje a mírně se od ní odchyluje, neboť
se spíš než na vztahy mezi diplomaty zaměřuje na paradiplomacii (diplomacii na
nižší než celostátní úrovni, například mezi kraji a obcemi). Vztahy mezi diplomaty
jsou vnímány jako součást širšího typu mezivládních vztahů. Studie také rozšiřuje
původní dělení o další dva typy vztahů (vztahy mezi čínskými firmami a místní
veřejností a mezi čínskými firmami a místní vládou). Tyto vztahy byly zahrnuty
v reakci na diplomatické kroky, které Čína uskutečňuje prostřednictvím svých státních společností (např. CITIC) nebo nominálně soukromých společností, které mají
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ovšem silné vazby na čínskou vládu (např. Huawei). Vzhledem k tomu, že text vznikal
během koronavirové krize, rozhodli se autoři zahrnout i projevy čínské „rouškové
diplomacie“, kterou Peking používal v České republice během epidemie COVID-19.
Všechny státy samozřejmě používají tradiční nebo veřejnou diplomacii k podpoře
svých cílů v zahraničí. Na rozdíl od demokratických zemí však Čína představuje
zvláštní případ, protože všechny typy diplomatických vztahů, a to včetně vztahu mezi
občany Číny a Česka (tedy mezilidských vztahů nebo people-to-people), nějakým
způsobem zahrnují i vládu, která tyto vztahy v první řadě umožňuje a často také
poskytuje zdroje pro jejich uskutečnění. Čínský stát a strana pronikají do všech domén
vztahů, ať už se jedná o vztahy na nižší než celostátní úrovni, mezilidské vztahy nebo
působení čínských firem v cizích zemích. Tato studie přesto rozlišuje mezi různými
typy vztahů na základě subjektů, které se na nich podílejí. Klasifikace různých typů
vztahů (viz níže) odráží čínskou rétoriku, která je taktéž rozlišuje (přinejmenším
verbálně a v případě, že to vyhovuje čínským zájmům). V určitých situacích může být
určení typu vztahu značně obtížné. Příkladem může být zavedení přímých dopravních
spojení mezi Čínou a zeměmi střední Evropy (kde připadá v úvahu klasifikace tohoto
vztahu jako mezivládní, paradiplomatický, nebo jako vztah mezi čínskou společností
a místní veřejností) nebo jednání o zapůjčení pand. Pro přehlednost a strukturovanost
textu bylo – i přes spornost některých případů, které by teoreticky mohly spadat do
různých typů vztahů – nezbytné zařadit příklady odměn nebo postihů do pouze jedné
kategorie, která nejlépe odpovídá většině případů, jak je známe z regionu střední Evropy. Zařazení rovněž komplikuje existence a činnost místních prostředníků a aktérů,
kteří komunikují jménem čínských subjektů (ať už to dělají otevřeně, či to lze pouze
nepřímo dovozovat). Studie na to upozorňuje a jasně označuje případy, kdy byl „cukr“
nebo „bič“ oznámen veřejnosti pouze místními aktéry a nikoli čínskými entitami.
Studie se zaměřuje na případy použití nástrojů čínské tradiční a veřejné diplomacie
z veřejně dostupných zdrojů. Záměrně také nebere v úvahu podobná nebo reciproční
opatření přijatá Českou republikou vůči Číně. Vztahy mezi Čínou a zeměmi střední
Evropy jsou komplexní a reaktivní, což ukazuje například čínské rozhodnutí zrušit
koncerty českých hudebních souborů, které se měly konat v Pekingu. Toto rozhodnutí
bylo úzce spojeno s činnostmi primátora města Prahy, které tomuto zrušení předcházely. Studie se však zaměřuje pouze na čínské aktivity a poskytuje tak důkladný,
i když ne úplný výčet bilaterálních interakcí mezi Českou republikou a Čínou.
Následující tabulka shrnuje různé typy vztahů podle aktérů, kteří se jich účastní,
a uvádí příklady nástrojů, které Čína používá k dosažení svých cílů ve střední Evropě.
„Cukr“ označuje odměny, neboli Čínou využívané nástroje, které jsou vnímány jako
pozitivní a atraktivní pro místní aktéry, zatímco „bič“ reprezentuje nátlak, negativní
nástroje, které mají trestat místní úřady nebo veřejnost.

TABULKA 1: PŘEHLED NÁSTROJŮ TRADIČNÍ A VEŘEJNÉ DIPLOMACIE, KTERÉ ČÍNA
POUŽILA VE STŘEDNÍ EVROPĚ7

VZTAH MEZI
ČÍNSKOU VLÁDOU
A MÍSTNÍ VLÁDOU
(MEZIVLÁDNÍ
VZTAH)

Odměna („cukr“)
→
→

→
→
→
→
→
→

PARADIPLOMACIE

→
→
→
→
→
→
→

VZTAHY MEZI
ČÍNSKOU
A MÍSTNÍ
VEŘEJNOSTÍ
(MEZILIDSKÉ
VZTAHY, PEOPLETO-PEOPLE)

→
→

→

→
→
→
→
→
→

→

Nátlak („bič“)

zvýšená diplomatická výměna, návštěvy
na vysoké úrovni (na úrovni prezidenta,
předsedy vlády, ministrů apod.)
(částečně) sponzorované cesty politiků
(např. pozvání prostřednictvím „skupiny
přátel“ Čínské lidové republiky, které existují
na parlamentní úrovni)
podpis dohod na vysoké úrovni
(např. strategická partnerství)
posilování vztahů mezi politickými stranami
zřízení přímých dopravních linek (pro
politické účely)
příslib čínských investic
„roušková diplomacie“ při epidemii
COVID-19
podpora na mezinárodních fórech
(např. snaha slovenského zástupce získat
čínskou podporu během volby generálního
tajemníka OSN)

→

kultivace vazeb na nižší než celostátní úrovni
přísliby investičních projektů
(částečně) sponzorované cesty zástupců
krajů či obcí do Číny
sesterské smlouvy mezi městy
„pandí diplomacie“**
„roušková diplomacie“ při epidemii
COVID-19 (na nižší než celostátní úrovni)
zřízení dopravních linek (na základě dohod
mezi kraji a čínskými provinciemi, např.
železniční spojení mezi polskou Lodží
a čínským Čcheng-tu)

→

zakládání a fungování Konfuciových
institutů a Konfuciových tříd
šíření pozitivního narativu o Číně
(např. mediální spolupráce ve formě
publikování speciálních příloh, vysílání
Čínského rozhlasu pro zahraničí v lokálních
jazycích apod.)
(částečně) sponzorované cesty nevládních
aktérů (např. novinářů, pracovníků
neziskového sektoru, akademických
pracovníků)
zintenzivnění akademické spolupráce
sponzorování kulturních akcí
projekty spolupráce mládeže (např. program
„Most pro budoucnost“)
využívání čínské diaspory
„rouškové diplomacie“ na nižší úrovni
(např. mezi čínskými a českými univerzitami)
šíření pozitivního narativu o Číně (např.
sdílení obsahu mezi čínskou tiskovou
kanceláří Xinhua a polskou zpravodajskou
agenturou)
zřizování čínských think tanků (např. ChinaCEE Institute v Budapešti)

→
→

→
→
→
→

→

→
→

vyhýbání se/ignorování
představitelů země
rušení návštěv Číny
omezení/zmrazení
diplomatických vztahů
zastavení jednání
o hospodářské
spolupráci
odložení zřizování
nových/zrušení již
zavedených přímých
dopravních linek/ hrozba
přesměrování přímých
dopravních linek*
hrozba odvetných
opatření proti
zahraničním
společnostem působícím
v Číně
vypovězení dohod
(např. sesterských smluv
mezi městy)
nátlak na komunální
politiky
konec vyjednávání
o zapůjčení pand

rušení pozvání do Číny
demonstrace
organizované čínským
velvyslanectvím/zneužití
čínské diaspory
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VZTAH MEZI
ČÍNSKOU
VLÁDOU A MÍSTNÍ
VEŘEJNOSTÍ

→
→

→
→

VZTAH MEZI
ČÍNSKÝMI
FIRMAMI A MÍSTNÍ
VEŘEJNOSTÍ

→
→
→

→
→
→
→
→
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VZTAH MEZI
ČÍNSKÝMI
SPOLEČNOSTMI
A MÍSTNÍ VLÁDOU/
KRAJEM/OBCÍ

→

→

→

čínská vládní stipendia
obsah spoluvytvářený čínskými státními
zástupci publikovaný v místních sdělovacích
prostředcích (např. komentáře velvyslance,
zvýšená přítomnost čínských státních
subjektů na sociálních sítích apod.)
„roušková diplomacie“ (např. řízená čínským
velvyslanectvím a využívající čínskou
diasporu)
spolupráce čínských státních zástupců
s místními influencery (např. v Polsku)

→

sponzorování akcí (kulturních, sportovních,
akademických apod.)
advertorial (placený článek budící dojem
běžného článku, který propaguje danou
firmu či její názory)
sponzorování nezávisle se tvářících
analýz podporujících zájmy čínské firmy
(např. vyčíslení nákladů, které budou muset
být vynaloženy navíc v případě vyloučení
Huawei z budování 5G sítí v Česku)
akvizice sdělovacích prostředků s cílem
kontrolovat zpravodajství o Číně
investice do místních sportovních týmů
„roušková diplomacie“
finanční podpora na založení a fungování
Konfuciových institutů (např. sponzoring ze
strany Wanhua-BorsodChem v Maďarsku)
odměny za vítězství ve studentských
soutěžích (např. program „Seeds for the
Future“ společnosti Huawei v Polsku nebo
Maďarsku)
spolupráce mezi firmami a akademickou
obcí (např. Huawei Authorized Information
and Network Academy v Polsku, společný
vědecký výzkum Huawei a Slovenské
akadémie vied nebo spolupráce Huawei
s Českým vysokým učením technickým)

→

→

→

kritické komentáře
velvyslance v médiích
útoky na sociálních
sítích (tzv. „diplomacie
vlčích válečníků“)

odstranění negativních
zmínek o Číně ze
zpravodajství po čínské
investici do sdělovacích
prostředků
hrozba stažení investic
(např. z místního
sportovního týmu)*

„roušková diplomacie“ (darování
ochranných prostředků ze strany
čínských firem obcím, krajům nebo např.
zdravotnickým střediskům)
strategická partnerství mezi čínskými
podniky a místními vládami (např. mezi
Huawei a BorsodChem, Yanfeng, Bank of
China nebo Wescast-Bohong v Maďarsku)
otevření regionální centrály podniku
v zemi střední Evropy (jako poskytovatele
pracovních míst a daňového poplatníka,
např. CEFC v Praze)

Zdroj: autoři
Poznámky: * Hrozby zveřejněné místními aktéry ve střední Evropě, nikoli čínskými státními subjekty.
** „Pandí diplomacie“ (nebo-li zapůjčení pand) může spadat do mezivládního typu vztahu, paradiplomacie nebo vztahu
mezi čínskou vládou a místní veřejností (na základě aktérů, kteří do vztahu vstupují). Autoři této studie se rozhodli
umístit diplomacii spojenou se zapůjčením pandy do paradiplomacie na základě polských zkušeností. V českém
případě proběhla jednání za účasti primátorky Prahy, ale čínská strana trvala na tom, aby bylo počáteční kolo jednání
o zapůjčení pand vedeno na nejvyšší možné politické úrovni (tj. na prezidentské úrovni nebo na úrovni předsedů vlád).

Česko představuje zajímavý případ pro analýzu čínského využívání pobídek
(„cukru“) a nátlaku („biče“). Na otázce vztahů s Čínou se profiluje velké množství
českých politiků z téměř všech politických stran. Některá jejich vyjádření a kroky jsou
často spíše než Číně určeny domácímu publiku a jsou spojeny s domácím politickým
bojem. Čína na tyto kroky reaguje (někdy bez zjevné znalosti dynamiky české domácí
politiky) ať již hrozbou trestů nebo odměňováním pro ni „žádoucího“ postoje. Rovněž
řada bývalých politiků a lobbistů hovoří o Číně (někdy i za Čínu), což vede k problému
určení, odkud nátlak přesně vychází, jak se v politickém prostředí šíří a jak zhodnotit
věrohodnost čínského „biče“. Zdá se, že to jsou právě místní aktéři, kteří efektivně
komunikují čínské hrozby nebo se na procesu spolupodílejí. Tito prostředníci také
(spolu)utvářejí narativ o Číně a jejich pozitivní náhled na Čínu je pro místní publikum
stravitelnější, než pokud by tento narativ o sobě šířila pouze Čína.
Posledních 15 let česko-čínských vztahů na mezivládní úrovni lze přirovnat
k sínusoidě, kdy projevy vzájemné náklonnosti na vysoké úrovni střídalo rychlé
ochlazení vztahů. Přístup Číny byl v tomto období z velké části reaktivní, neboť
povětšinou pasivně reagovala na měnící se prostředí na české politické scéně, kde
se v rámci politiky vůči Číně pomyslně derou do popředí dva (pouze zdánlivě protikladné) důrazy na ochranu lidských práv nebo ekonomický pragmatismus. Peking
se nezdráhal trestat české politiky (a Česko), kteří se dotkli „citlivých otázek“, zároveň
také ale odměňoval zájem o posílení vztahů s Čínou zvýšenou pozorností a příslibem
ekonomických výhod. Od roku 2012 jsou vztahy s Českem z čínského pohledu zahrnuty do formátu spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy (tzv. 17+1),8 který
do určité míry vzájemné vztahy ukotvil a pro Čínu zasadil do širších regionálních
souvislostí.
Když v roce 2005 tehdejší čínský premiér Wen Ťia-pao navštívil Českou republiku, šlo o první návštěvu na nejvyšší úrovni od roku 1993. Tato návštěva ohlašovala
zlepšení oboustranných vztahů po bouřlivém období, kdy byly fakticky pozastaveny
politické kontakty na vysoké úrovni kvůli sporům týkajícím se Tchaj-wanu, Tibetu
a porušování lidských práv. Nová vláda vedená Českou stranou sociálně demokratickou
(ČSSD) v čele s premiérem Jiřím Paroubkem projevila zájem o zlepšení spolupráce
s Čínou v očekávání ekonomických přínosů. Paroubek později tvrdil, že se jeho vláda
chystala s Čínou dokonce podepsat dohodu o strategickém partnerství, a to deset let
před tím, než byla tato dohoda skutečně uzavřena.9
V roce 2006 došlo ke změně vlády a „citlivé“ otázky bilaterálních vztahů se vrátily
do centra pozornosti. Velkým tématem se stala situace v Tibetu, na které se profilovala
především Strana zelených a Parlamentní skupina přátel Tibetu, včetně zapojení do
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vyvěšovaní tibetských vlajek na budovách státních institucí.10 Karel Schwarzenberg,
tehdejší ministr zahraničních věcí, otevřeně vyzval k bojkotu olympijských her v roce
2008 v Pekingu, srovnávaje je s olympijskými hrami v nacistickém Německu.11 Na
základě společného postoje, na kterém se shodl český kabinet, premiér Mirek Topolánek olympijské hry v Číně navštívil jen jako soukromá osoba.12
K největšímu vyhrocení vztahů došlo v roce 2009, kdy se Topolánkův nástupce
Jan Fischer setkal s dalajlamou, což vedlo k tvrdé kritice ze strany Číny a ke zmrazení
kontaktů na vysoké úrovni. V důsledku toho musel Fischer zrušit svou plánovanou
návštěvu na výstavě EXPO v Šanghaji v roce 2010, kde se s ním údajně nebyl ochoten
setkat žádný čínský představitel na vysoké úrovni.13 Kontakty zamrzly i na dalších
úrovních – činnost Ekonomického smíšeného výboru, který vznikl na podporu vzájemné hospodářské spolupráce, byla v letech 2009 až 2014 pozastavena.14
Kontakty na vysoké úrovni byly obnoveny až v roce 2012, kdy Peking na summitu
ve Varšavě zahrnul do své iniciativy 16+1 i Českou republiku. Zájem Číny o region
střední a východní Evropy přišel shodou okolností v době, kdy také česká vláda začala
přehodnocovat svůj přístup k Pekingu.15 Zahraniční politiku založenou na lidských
právech, která představovala jeden z úhelných kamenů v předchozích dvaceti letech,
chápal premiér Petr Nečas jako škodlivou pro vztahy s Čínou a nazval ji pejorativně
„dalajlamismem“.16 Brzy poté byl novým českým prezidentem zvolen Miloš Zeman,
který v roce 2013 jmenoval úřednickou vládu v čele s Jiřím Rusnokem, což vedlo
k zásadní změně kurzu politiky vůči Číně. „Restart vztahů“ byl dokonán po zformování
nové vlády ČSSD vedené Bohuslavem Sobotkou v lednu 2014.
Čína reagovala na změnu politiky na české straně obnovením bilaterálních kontaktů, z části v souvislosti s vytvořením a činností platformy 17+1. Během návštěvy
ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka v Pekingu v dubnu 2014 bylo vydáno společné tiskové prohlášení volající po „novém impulsu“ ve spolupráci. V tomto
komuniké česká strana výslovně vyjádřila podporu politice jedné Číny ve vztahu
k Tibetu.17 V listopadu 2015 podepsaly obě země memorandum o porozumění týkající
se spolupráce v rámci iniciativy Pásu a Stezky. Následná zkušenost ČR i jiných zemí
ukázala, že tento krok byl především politickým sdělením a nikoli zárukou reálné
ekonomické spolupráce.
Zdánlivě zlaté období vztahů vyvrcholilo v roce 2016 návštěvou prezidenta Si
Ťin-pchinga v České republice. Historicky první návštěva čínského prezidenta byla
patrně odměnou za znovunavázání vztahů a také za účast prezidenta Miloše Zema
na na oslavách konce druhé světové války v Asii (Zeman cestu podnikl navzdory
domácí i mezinárodní kritice a učinil tak jako jediná hlava státu ze zemí Evropské
unie). Fakt, že Česko bylo první zemí v regionu, kterou Si Ťin-pching od nástupu do
úřadu navštívil, čínská strana značně zdůrazňovala a bilaterální vztahy označila za
nejlepší v dějinách obou zemí. Během návštěvy prezidenti obou zemí podepsali dohodu o strategickém partnerství18 a také 23 investičních a vývozních dohod v celkové
hodnotě 12 miliard EUR.19 Jedna z dohod se týkala spolupráce na analytické studii
výstavby vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe, mimořádně nákladného projektu
prosazovaného českým prezidentem. Zdálo se tedy, že Čína byla připravena odměnit
Česko za odložení „citlivých“ politických otázek na druhou kolej a za vyhnutí se
krokům v otázkách suverenity Číny a kritice stavu lidských práv.
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Většina tehdejších debat se týkala ekonomického přínosu vztahů s Čínou. Prezident Zeman například sliboval do roku 2020 čínské investice v hodnotě přes 200 mi
liard Kč. Nejvíce pozornosti však vzbudily akvizice soukromé společnosti CEFC se
sídlem v Šanghaji, která si zřídila evropskou centrálu v Praze a zaměstnala bývalé
české politiky a lobbisty.20 V období 2015-2017 nabyla CEFC široké portfolio aktiv
v oblasti nemovitostí, pivovarnictví, strojírenství, sportu a médií. Předseda CEFC
Jie Ťien-ming se dokonce (značně bezprecedentně, vezmeme-li v úvahu postoj bezpečnostní komunity a NATO k Číně) stal čestným poradcem prezidenta Zemana.
Na první pohled přinesl nový přístup vůči Číně zlepšení postavení i pro (některé)
české společnosti na čínském trhu. V době, kdy proběhl „restart“ české zahraniční
politiky vůči Číně, získala společnost Home Credit ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera celostátní licenci k poskytování maloobchodních úvěrů v Číně.21
Společnost PPF je propojena s prezidentem Zemanem a lobbisty aktivně se pozitivně
vyjadřujícími o Číně v Česku, a spekuluje se, že hrála významnou roli v prosazování
zmíněného „restartu“.22 Vzhledem k tomu, že je PPF registrována v Nizozemí (v České
republice tedy neplatí daně), jsou přínosy úspěchu této společnosti v Číně pro českou
ekonomiku přinejmenším diskutabilní.
Peking také podpořil české priority v rámci platformy 17+1. V rámci této iniciativy
se Česko stalo centrem pro finanční spolupráci, civilní letectví a spolupráci v oblasti
zdravotnictví. V roce 2013 bylo do platformy 17+1 začleněno Čínské investiční fórum
(sponzorované společností CEFC), jež se poprvé konalo v roce 2010 a jež se stalo vlaj
kovou lodí zapojení Česka do této platformy. Na pobídku ze strany čínské vlády poté
v Praze otevřely své pobočky Bank of China (2015), Industrial and Commercial Bank
of China (2017) a Bank of Communications (2019). Česká republika v roce 2018 hostila
první ročník Fóra pro civilní letectví ve formátu spolupráce zemí střední a východní
Evropy s Čínou. Funkci Česka jako leteckého dopravního uzlu podpořilo zřízení tří
přímých česko-čínských letů do Čcheng-tu, Pekingu a Šanghaje (s mezipřistáním
v Si-anu), otevřených po roce 2015.23 Zdá se, že ke zřízení leteckých spojení došlo
přímo na žádost české strany, spíše než na základě ekonomických cílů samotných
společností (naopak některé čínské letecké společnosti měly určité pochybnosti
o profitabilitě letů do Česka).24
Období oteplení bilaterálních vztahů, které dosáhlo vrcholu v době návštěvy
Si Ťin-pchinga v roce 2016, však brzy skončilo. Nenaplněné přísliby čínských investic ukázaly, že spoléhání se na klientelistické politické vazby ze strany Číny
není pro dlouhodobé udržení vztahů dostačující (viz níže). Bublina nového startu
ekonomické spolupráce splaskla poté, co společnost CEFC, která většinu čínských
investic zastřešovala, upadla do finančních problémů a její předseda Jie Ťien-ming
zmizel během vyšetřování korupčního skandálu v Číně.25 Ukázalo se, že CEFC financovala své aktivity půjčkami, a její aktiva přebrala čínská státní společnost CITIC.26
Je dobré upozornit na to, že očekávání ohledně čínských investic (včetně kon
krétních čísel) aktivně v médiích vytvářeli čeští aktéři, kteří sledovali vlastní politické
a ekonomické zájmy. Vytvořením nerealistických představ o ekonomické spolupráci,
které Peking nemohl (nebo nechtěl) splnit, tak paradoxně čeští prostředníci přispěli
k následnému zhoršení pozice a reputace Pekingu v Česku. Jako investiční destinace není Česko – stejně jako všechny ostatní země střední a východní Evropy – ve
srovnání se západoevropskými zeměmi tak lákavé kvůli nedostatku globálně známých
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značek, do nichž by Čína chtěla investovat, relativně nižší úrovni know-how a podílu
vyspělých technologií a výzkumu, o který má Čína ve své ekonomické expanzi zájem.27
Čínské investice v posledních letech proudily převážně do západní Evropy. I zde ale
došlo v důsledku přísnějších kontrol exportu kapitálu na čínské straně a také kvůli
novým opatřením pro prověřovaní zahraničních investic a vyššímu povědomí o bezpečnostních rizicích čínských investic v zemích Evropské unie k poklesu přímých
zahraničních investic.28
Po volebním vítězství hnutí ANO a zformování nové vlády v roce 2017 ztratila
Čína velkou část předchozí politické podpory. Sociální demokraté byli odsunuti na
pozici menšinového koaličního partnera a po přesunech v rámci strany byli viditelní
představitelé ČSSD z důvodu nenaplněných ekonomických slibů k další spolupráci výrazně méně entuziastičtí. Otázky lidských práv, Tchaj-wanu a Tibetu znovu
nabyly na síle jako protiváha k politice ekonomického pragmatismu prosazovaného
předchozí vládou. Tyto změny se projevily již koncem roku 2016, kdy byl dalajlama
během své návštěvy v Praze přijat skupinou politiků z Křesťanské a demokratické
unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL), včetně členů vlády. Čínská strana
hrozila odvetnými opatřeními. V reakci na to vzniklo společné prohlášení vrcholných
ústavních činitelů České republiky, které zdůraznilo respekt uzemní celistvosti Číny,
včetně Tibetu.29 Nicméně Čína i tak zrušila plánovanou návštěvu českého ministra
zemědělství.30
V posledních letech se novým tématem v česko-čínských vztazích stala také
otázka bezpečnosti související zejména se společností Huawei a jejími produkty poté,
co Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před
využíváním služeb čínských společností Huawei a ZTE koncem roku 2018. Česko se
tak stalo jedním z prvních kritických hlasů v evropské debatě o bezpečnosti sítí páté
generace (5G).31 V této oblasti Česko úzce spolupracuje se Spojenými státy americkými,
což dokládá i společná deklarace premiéra Andreje Babiše a amerického ministra
zahraničí Mika Pompea z května 2020, vůči níž se Čína ohradila.32
Na měnící se prostředí na české straně po roce 2017 reagovala Čína častějším
používáním nátlaku („biče“). Čínské velvyslanectví, v čele s novým velvyslancem
Čang Ťien-minem, který tuto pozici zastává od roku 2018, se začalo chovat nebývale
asertivně. Svou kritiku cílilo na české politiky i média, která se vyjadřovala k otázkám Tchaj-wanu, Hongkongu nebo rizikům spojeným s čínskými technologickými
společnostmi. Pro české prostředí značně průbojný styl velvyslance Čanga vedl k veřej
ným konfliktům s premiérem Andrejem Babišem a ministrem kultury Lubomírem
Zaorálkem (bývalým ministrem zahraničí a propagátorem čínského „restartu“ ve
vládě ČSSD).33 Čang také tlačil na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou
a na primátora města Prahy Hřiba, aby vyloučili ředitele Tchaj-pejské hospodářské
a kulturní kanceláře (TECO) z akcí, kterých se účastnili i čínští zástupci.34
Čína neváhala přijmout konkrétní opatření, aby české politiky „potrestala“.
V návaznosti na zrušení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem v říjnu 2019 (viz
níže) odložila Čína přípravy na otevření plánované páté přímé linky mezi Českem
a Čínou (Šen-čen – Praha) a údajně také uvažovala o ukončení financování fotbalového
klubu Slavia.35
Zhoršující se vztahy se projevily i v diplomatické sféře. Podle uniklé diplomatické
korespondence se čeští diplomaté setkali s přezíráním ze strany čínských protějšků.
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Velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík byl například nucen dlouho čekat na reakce
na své žádosti o schůzky a nakonec byl přijat pouze úřednicí ministerstva zahraničí na
nižší úrovni.36 Čeští diplomaté rovněž informovali o čínském zdržování projednávání
smluv týkajících se prodeje českých lehkých letadel a otevření obchodní kanceláře
v jihočínském Kantonu, citujíce „šikanu, zastrašování a trestání“ ze strany Číny.37
Od března 2020 bylo také zrušeno přímé letecké spojení mezi Prahou a Pekingem.38
Tento krok s největší pravděpodobností vyplynul z finančních potíží společnosti
Hainan Airlines, které Peking dovolil toto ekonomicky nerentabilní spojení s klesajícím počtem cestujících zrušit.39 Samotné zavedení spojení přitom bylo ukázkovým
příkladem využití metody „cukru“.
Navzdory negativní reakci ze strany některých českých politiků, médií i části
veřejnosti na již tak vyhrocený postup Čína přitvrdila s užitím hrozeb v souvislosti
s plánovanou cestou předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Podobně jako
v jiných případech nebyla nejhlasitějším veřejným kritikem plánované návštěvy
samotná Čína, ale její místní prostředníci v čele s Kanceláří prezidenta republiky.
Prezident Zeman varoval, že návštěva poškodí české ekonomické zájmy.40 Zdánlivý
konec roztržky s Čínou přinesla nečekaná smrt Jaroslava Kubery v lednu 2020, která
přerušila plánování cesty. Po smrti předsedy Senátu česká média přinesla zprávu,
že Kubera krátce před svou smrtí obdržel od čínského velvyslanectví dopis, který
vyhrožoval českým firmám podnikajícím v Číně odvetou (konkrétně Škodě Auto,
Home Credit Group a výrobci klavírů Klavíry Petrof), pokud se jeho návštěva na
Tchaj-wanu uskuteční.41 Klíčovou roli sehrála podle médií Kancelář prezidenta republiky, jež zprostředkovala doručení dokumentu Kuberovi spolu s vlastním zhodnocením situace a varováním, že cesta může vyústit ve stejné zmrazení kontaktů na
vysoké úrovni, jako tomu bylo po roce 2009.42 Dopis čínské ambasády vzbudil značnou pozornost nejen kvůli obsahu a způsobu doručení, ale i formě – dokument byl
sepsán velmi otevřeně a neobsahoval tradiční diplomatické formulace. Tato epizoda
podtrhla varování Bezpečnostní informační služby (BIS), jež ve své výroční zprávě
upozornila na čínskou „snahu narušovat politické i ekonomické česko-tchajwanské
vztahy“, zjevně za silné asistence ze strany domácích aktérů.43
Nátlak ze strany Číny vyvolal silnou reakci. Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil
navázal na záměr svého předchůdce a rozhodl se návštěvu Tchaj-wanu uskutečnit.
Dne 11. března 2020 se konalo setkání čtyř nejvyšších ústavních činitelů (prezidenta
Zemana, předsedy vlády Babiše, předsedy Senátu Vystrčila a předsedy Poslanecké
sněmovny Vondráčka), na němž byl Vystrčil přehlasován v bodech, kde navrhoval,
aby byl čínský velvyslanec Čang vyměněn a čínská ambasáda se za své hrozby omlu
vila.44 Prohlášení vydané po schůzce bylo doposud nejsilnější zveřejněnou reakcí na
čínské hrozby a představovalo značnou změnu od předchozího „prohlášení čtyř“ z roku
2016.45 Nové prohlášení se vyslovilo pro „vzájemně výhodné“ vztahy mezi oběma
zeměmi a zdůraznilo nespokojenost s dosavadními ekonomickými výsledky. Nejvyšší
ústavní činitelé také „odmítli jakoukoliv formu nátlaku a odsoudili vyhrožování
odvetnými opatřeními“ a zdůraznili zájem „rozvíjet ekonomickou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem“.
Epidemie koronaviru znovu zamíchala česko-čínskými vztahy. Premiér Andrej
Babiš zpočátku odmítl poskytnout Číně zdravotní pomoc, a to i přes oficiální žádosti
čínského velvyslance s odůvodněním, že zdravotnický materiál bude zapotřebí doma.46
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Po negativní reakci ze strany české veřejnosti Babiš svou pozici přehodnotil a přislíbil
podporu v hodnotě 10 milionů Kč. Přibližně 6 milionů Kč bylo poskytnuto Světové
zdravotnické organizaci (WHO) a 3 miliony Kč byly použity na nákup zdravotnického
materiálu pro Čínu.47 První dodávka humanitární pomoci odešla přes Rakousko
13. února 2020. Další část zásob – konkrétně 5 tun materiálu, tentokrát zaslaného
českým armádním letounem – byla Číně poslána až 1. března, kdy měla Čína vrchol
epidemie již za sebou.48 Zdravotnické potřeby v této druhé dodávce shromáždily
a darovaly české kraje a města, vysoké školy a také firmy, včetně PPF a Škoda Auto.
Vzhledem k nedostatku tohoto zboží v České republice byly zásoby nakoupeny nikoli od domácích dodavatelů, ale v ostatních zemích EU.49 Přibližně 4 tuny nákladu,
které se do letounu nevešly, darovala následně Čína zpět České republice poté, co se
epidemie rozšířila do Evropy.
Jen několik dní před tím, než byla doručena druhá dodávka materiálu, Čínu
navštívili hradní kancléř Vratislav Mynář, poradce prezidenta Martin Nejedlý a lobbista a člen představenstva CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík. Mynář se během
této cesty setkal s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuem.50 Podle Kanceláře
prezidenta republiky bylo důvodem této návštěvy osobní předání darovací listiny
k humanitární pomoci a prezidentova dopisu vyjadřujícího jeho záměr zúčastnit
se summitu 17+1 v Pekingu, který se měl konat v dubnu. Zeman nejprve tvrdil, že
vzhledem k nesplněným čínským slibům investic na summit nepojede, později však
změnil názor a byl rozhodnut se události zúčastnit, a to i přesto, že již bylo jasné, že
se summit nebude kvůli epidemii konat.51
Dne 1. března byl v Česku nahlášen první případ onemocnění COVID-19, přičemž
počet nakažených do konce měsíce vzrostl na více než 2000. České republice najednou
začaly scházet zdravotnické pomůcky včetně roušek, respirátorů a ochranných oděvů.
Vzhledem k tomu, že Čína byla největším dodavatele těchto materiálů a měla již nej
horší fázi šíření nemoci za sebou, začala česká vláda nakupovat zásoby právě v Číně.
Významnou úlohu znovu sehráli čínští prostředníci v rámci Smíšené česko-čínské
komory obchodní spolupráce vedené Tvrdíkem.52 Nákupem ochranných materiálů
bylo po ministerstvu zdravotnictví pověřeno ministerstvo vnitra v čele s předsedou
ČSSD Janem Hamáčkem, který dokonce zaslal osobní dopis stranickému tajemníkovi
městského výboru Šanghaje s prosbou o pomoc v této záležitosti. Proces jednání
o dodávkách se však neobešel bez problémů. Ministerstvo zdravotnictví totiž za
dodávku materiálů ihned nezaplatilo a premiér Babiš v televizi prohlásil, že Číňané
„Čechy podvedli“.53 S odesláním platby nakonec asistovala Česká národní banka
a také pražská pobočka Bank of China. Babiš se poté setkal s velvyslancem Čangem,
aby objasnil nedorozumění, ke kterému došlo, a aby mu poděkoval za to, že ambasáda
v záležitosti pomohla. Do situace se prý vložil i prezident Zeman prostřednictvím
kancléře Mynáře.54
První letoun s dodávkou respirátorů 20. března 2020 přivítali na letišti premiér
Babiš, ministr vnitra Hamáček a čínský velvyslanec Čang. Čínský velvyslanec zdůraznil, že stejně jako Česká republika v boji proti této epidemii podpořila Čínu, tak Čína
nyní také „pomůže dle svých nejlepších schopností“, i když šlo o zakoupený materiál
a nikoli o humanitární pomoc.55
Úspěšné nákupy zdravotnických pomůcek z Číny využili někteří politici a prostředníci k obhajobě svých předchozích přátelských gest vůči Pekingu. Kancléř Mynář
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uvedl, že v Číně vyčlenili jednu fabriku, která měla vyrábět ochranné prostředky
speciálně pro Česko.56 Dodal, že jeho únorová návštěva Pekingu rovněž přispěla
k čínské ochotě Česku pomoci. Prezident Zeman v televizním projevu prohlásil, že
Čína byla jedinou zemí, která Česku v boji s epidemií pomohla (podobné prohlášení
udělal také srbský prezident Vučić).57 Premiér Babiš ocenil pomoc poskytovanou
čínskou ambasádou a v kontextu probíhající krize vyzdvihl důležitost a užitečnost
kontaktů, které Zeman v Číně navázal.58
I když Čína komerční dodávky zdravotnického materiálu otevřeně neprezentovala
jako politicky podmíněné, premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček vyjádřili obavy, že
by jejich pokračování mohla ohrozit cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan.59
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Jedním z nejdůležitějších pilířů čínského působení v České republice jsou čínské
vazby s českými politickými elitami, jež jsou navazovány a udržovány prostřednictvím
pozvání do Číny, nabídkami rozhovorů v čínských státních médiích apod. Tradičním
partnerem Komunistické strany Číny (KS Číny) je v Česku Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM) s vazbami od 90. let minulého století. KSČM je stabilním zastáncem českých vztahů s Čínou a její členové zemi pravidelně navštěvují a objevují se
na propagandistických akcích. Příkladem může být např. účast místopředsedy KSČM
Václava Orta na konferenci o čínských národnostních menšinách, která se konala
v únoru 2019 v Sin-ťiangu. Na této konferenci se přes 50 účastníků ze 20 zemí od
organizátorů z KS Číny učilo, jak „zvládat“ etnické menšiny v mnohonárodnostních
státech.60 Kromě pomoci při šíření čínského narativu v Česku je nicméně schopnost
českých komunistů aktivně utvářet politiku vůči Číně v rámci českých vlád značně
omezená.
Důležitějším zastáncem pročínského kurzu je proto spíše ČSSD, jejíž vazby s KS
Číny mají rovněž hluboké kořeny.61 I když byla ČSSD po roce 2006 v opozici, KS Číny
pracovala na zachování vzájemných vztahů, například prostřednictvím pozvání tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka na návštěvu Oddělení mezinárodních styků
(OMS) ústředního výboru Komunistické strany Číny v Pekingu.62 V roce 2012 obě
strany podepsaly memorandum o spolupráci, o němž informovala pouze čínská média
a jehož přesný obsah není znám.63 Roli ČSSD v „restartu“ české zahraniční politiky
po roce 2013 vyzdvihnul náměstek ministra OMS Čou Li, který ČSSD označil za
vstupní bránu k české společnosti ze strany KS Číny „prostřednictvím blízkých
kontaktů a cílené výměny názorů a komunikace“.64
Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že bývalí sociálně demokratičtí politici,
kteří se po skončení své politické kariéry stali lobbisty, aktivně zasahovali do podoby
česko-čínských vztahů. Patřili sem například bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík,
bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kohout nebo bývalý eurokomisař Štefan Füle.65
Na pravidelné návštěvy Číny je zván bývalý premiér Jiří Paroubek, a to i přesto, že
jeho vliv na současnou politiku je minimální.66 Bývalý premiér Bohuslav Sobotka
byl – po skončení svého působení ve funkci – rovněž pozván na schůzku v sídle
OMS v Pekingu.67
Čína se ve stranické diplomacii neomezuje pouze na levicové strany, ale navazuje vazby napříč politickým spektrem. Bývalý premiér Petr Nečas (za Občanskou
demokratickou stranu, 2010-2013) je také zapojen do lobbistické činnosti se vztahem
k Číně a během krize v česko-čínských vztazích v roce 2019 se projevil jako výrazný hlas hájící Čínu ve veřejné debatě.68 Dalšího představitele ODS, Jana Zahradila,
který předsedá Skupině přátelství mezi EU a Čínou v Evropském parlamentu, často
citují čínská média jako „oficiálního“ reprezentanta evropského přístupu k Číně.69 KS
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Číny se poslední dobou také snaží navazovat vztahy s ANO.70 Ačkoli ANO vzájemné
kontakty na oficiální úrovni popřelo, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a místopředseda ANO Radek Vondráček se sešel s OMS v listopadu 2019.71 KS Číny
s nabídkou spolupráce kontaktovala i pravicové hnutí Svoboda a přímá demokracie
(SPD).72
Dalším katalyzátorem pro mezistranické kontakty jsou summity v rámci platformy 17+1 organizované OMS v letech 2016 a 2017. Členové KSČM se zúčastnili
obou setkání, ČSSD a ODS každá alespoň jednoho z nich. Zástupci ČSSD a KSČM
byli rovněž přítomni na Světovém dialogu politických stran v Pekingu v roce 2017,
jehož cílem bylo posílit legitimitu KS Číny a také čínského konceptu „komunity
společného osudu lidstva“.73 Je rovněž zajímavé, že po „restartu“ vzájemných vztahů
navštěvovali Česko nejen státní představitelé, ale také významní aparátčíci KS Číny
bez státních funkcí. Jedním z nich byl například Liou Jün-šan, šéf čínského propagandistického aparátu,74 jenž sice postrádál jakoukoli státní funkci, ale byl přítomen
na Čínském investičním fóru pořádaném v Praze v roce 2017. Samotné fórum bylo
spoluorganizováno Čínským centrem pro hospodářské kontakty (China Economic
Contact Center), jež spadá pod OMS.75
V rámci přístupu „cukru a biče“ hraje mezistranická diplomacie Pekingu vůči České
republice roli, protože jí umožňuje budovat vazby, které přetrvají případnou změnu
vlády. Čína se zaměřuje – nejen v České republice, ale v Evropě jako celku – na
stávající i bývalé významné politické představitele a poskytuje jim příležitost k rea
lizaci a udržení osobní prestiže. Řada bývalých premiérů a dalších bývalých vysoce
postavených politických představitelů se dnes pohybuje v lobbistickém prostředí,
kde mezi jejich klienty patří i čínské společnosti.76
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Pod svícnem bývá tma: čínská
paradiplomacie v Česku

24

Zajímavou kapitolu česko-čínských vztahů tvoří paradiplomacie, tady vztahy
na nižší než celostátní úrovni. Tento typ diplomatických vztahů je také důležitou
součástí spolupráce ve formátu 17+1. Z 18 stávajících partnerství českých krajů a jejich
největších měst (krajských sídel) s čínskými protějšky bylo 12 uzavřeno od založení
platformy 17+1 v roce 2012.77 České kraje však projevily zájem o spolupráci s Čínou
již dříve. I v období zmrazení vzájemných vztahů (2009-2012) byly návštěvy českých
místních představitelů jednou z mála forem kontaktů, které stále probíhaly. Místní
spolupráce se také stala jednou z českých prioritních oblastí v rámci formátu 17+1.78
V srpnu 2014 se v Praze konal druhý summit představitelů regionů zemí střední
a východní Evropy a Číny, jehož výsledkem bylo založení Asociace představitelů
regionů zemí střední a východní Evropy a Číny. Jedním z prezidentů této asociace,79
jejíž fungování v praxi zůstává z velké části veřejnosti neznámé, se stal hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Třetí summit tohoto formátu se konal
v roce 2016 v čínském městě Tchang-šan a zúčastnil se ho český premiér Bohuslav
Sobotka, přičemž zdůraznil význam, který česká vláda této agendě přisuzuje.
Pokud jde o Čínu, ústřední vláda pobízí čínské provincie k tomu, aby navazovaly
partnerství s kraji a městy střední a východní Evropy. Spolupráce má diverzifikovat
vztahy i na jinou než vládní úroveň a dát reálnou náplň platformě 17+1. V českém
prostředí je jedním z nejviditelnějších výsledků spolupráce na úrovni krajů plánovaný lázeňský komplex Pasohlávky v Jihomoravském kraji.80 Kontakt mezi čínskou
firmou zapojenou do projektu, jež chtěla expandovat do zahraničí, a českou stranou
zprostředkovala provincie Che-pej, která má od roku 2016 s Jihomoravským krajem
podepsanou partnerskou smlouvu.81 Jak však ukázal předchozí výzkum, ve většině
případů spolupráce mezi čínskou a českou stranou vycházela spíše z iniciativy českých
krajů.82 Je dost možná jen náhoda, přesto vhodná pozornosti, že většina místních
představitelů, kteří navazovali vztahy s čínskými provinciemi (mimo jiné například
již zmiňovaný Michal Hašek, tou dobou předseda Asociace krajů České republiky)
byli (opět) zástupci ČSSD, propagující obrat české zahraniční politiky vůči Číně.
Jedním ze zajímavých případů místní spolupráce je vazba mezi Olomouckým
krajem a provincií Fu-ťien. Tato spolupráce začala v roce 2014 z podnětu Sekretariátu
pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy (Sekretariátu 17+1). Ve stejném
roce byl ve městě Fu-čou otevřen Styčný úřad Olomouckého kraje.83 Provoz této
kanceláře převzal James Wu, čínský podnikatel s mnoha vazbami na Česko, který je
od roku 2019 rovněž vedoucím Česko-fuťienské obchodní asociace. Ukázalo se však,
že otevření zastupitelského úřadu nepřineslo Olomouckému kraji žádné konkrétní
výsledky a vedení kraje zvažovalo zrušení oficiální záštity.84 V tomto případě byla
místní spolupráce podle všeho zneužita pro soukromé obchodní účely čínského
podnikatele.
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Místní spolupráce je zdánlivě apolitická, ale i přesto se ukázalo, že může být
kontroverzní jako v případě sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, která byla
podepsána během návštěvy Si Ťin-pchinga v Praze v březnu 2016. Dohoda obsahovala
článek, v němž Praha potvrzovala svou podporu politice jedné Číny. Čínská strana
se dokonce údajně do smlouvy neúspěšně pokusila „propašovat“ klauzuli, podle níž
by Praha podpořila čínský požadavek na udělení statutu tržní ekonomiky.85 Někteří
autoři však uvádějí, že návrh zařadit do dohody článek uznávající politiku jedné Číny
vycházel z české strany a nebyl výsledkem čínského tlaku.86
Po volbách v Praze v roce 2018 se nová vládnoucí koalice vedená primátorem
Zdeňkem Hřibem rozhodla k provedení změn v sesterské smlouvě, ze které chtěla
odstranit článek o jedné Číně. Smlouva podle Hřiba neměla řešit zahraničněpolitické
otázky a stala se symbolem podřízenosti Číně.87 Kromě této kauzy se Hřib začal
profilovat v tradičních otázkách „havlovského odkazu“ české zahraniční politiky
vůči Číně – setkal se například s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a také
s předsedou tibetské exilové vlády.
Poté, co Peking nereagoval na požadavky Prahy na opětovné projednání sesterské
smlouvy, pražská rada na začátku října 2019 rozhodla o jejím vypovězení.88 Předtím,
než tak Praha mohla formálně učinit, ukončení dohody oznámila čínská strana. Projevy čínského „biče“ se objevily ještě před finálním rozpadem tohoto partnerství.
Některé byly cílené přímo na Prahu, jako např. zrušení domluvených vystoupení
pražských hudebních souborů,89 většina ale nebyla adresná a zasáhla bilaterální vztahy
obecně. Poté, co Praha v lednu 2020 uzavřela novou dohodu o partnerství s Tchaj-pejí,
oznámila přerušení oficiálních vazeb s Prahou také Šanghaj z důvodu „vměšování se
do čínských vnitřních záležitostí“.90 Tato epizoda ukazuje, že i v případě vztahů na
nižší než celostátní úrovni mají vazby s Čínou vždy politické podtóny, které je třeba
vzít v potaz.
Se sesterskou smlouvou Prahy a Pekingu byl spjat ještě jeden případ čínského
„cukru“, který poměrně rychle vyšuměl. Zastupitelstvo hlavního města, jež podepsalo
smlouvu s Pekingem, tvrdilo, že dohoda je předpokladem nejen pro hospodářskou
spolupráci, ale že díky ní získá pražská zoologická zahrada ohroženou pandu velkou.91
S tímto očekáváním vypsala Zoo Praha veřejnou soutěž na vybudování pavilonu
v hodnotě 200 milionů Kč. Čínská strana ale nakonec pandu Praze nezapůjčila.
Pražský primátor i ředitel pražské zoo z toho vinili prezidenta Zemana, který prý
Čínu o pandu oficiálně nepožádal. Zeman pro změnu nařkl magistrát a ředitele pražské
zoo z nedostatečné aktivity při získávání pandy.92 Pražský radní Petr Hlubuček na
svém twitterovém účtu uvedl, že nevidí důvod „proč platit Číně 20 milionů ročně
za pronájem, když Čína ty peníze nejspíš použije na průmyslovou špionáž proti nám
(…)“.93 Případ slouží jako zajímavý doklad dynamiky domácí politiky a jejího vlivu
na vztahy s Čínou i nepochopení (nebo z domácích důvodů nerespektování) běžné
praxe jednání s Čínou. Praxí „pandí diplomacie“ skutečně je, že o zapůjčení pandy
státy žádají na nejvyšší úrovni.
Další případ aktivace vztahů na místní úrovni přinesla epidemie COVID-19.
Minimálně pět českých krajů (Pardubický, Olomoucký, Jihomoravský, Karlovarský
a Vysočina) a jedno město (Třebíč) svým partnerům v Číně darovaly potřebný zdravotnický materiál. Tyto zásoby byly do Číny zaslány v rámci druhé dodávky humanitární
pomoci z Česka počátkem března 2020 a dodávku koordinovala Asociace krajů ČR.
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Zásoby, které se do letadla nevešly, Čína následně darovala zpět České republice, neboť
se místní situace v Číně mezitím zlepšila.94 Navzdory mediální zkratce, Čína skutečně
část pomoci České republice darovala i později. V polovině dubna 2020 poskytly
Česku dary provincie Che-pej, Kuang-tung, Chaj-nan, Če-ťiang, Chu-nan a i několik
čínských měst.95 Čínská strana patrně dodávky zdravotnického materiálu chápala
jako reciproční krok, ale také jako možnost oživit vztahy na místní úrovni a zavázat
si české partnery pro další spolupráci.
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Jedním z příkladů snahy o rozvoj vztahů a vytvoření přátelštějšího prostředí pro
čínské zájmy v Česku (tedy metody „cukru“) je zakládání a fungování Konfuciových
institutů (KI). Pokusy o zřízení KI se v Česku setkaly v minulosti s obavami a skepsí.
Když se Čína ucházela o založení KI na Univerzitě Karlově, univerzita čínskou nabídku
odmítla. Ostatní pražské vysoké školy následovaly jejího příkladu. Nakonec byl KI
zřízen v roce 2007 na Univerzitě Palackého v Olomouci.96 Opakované pokusy založit KI
v hlavním městě ale byly nakonec úspěšné a v roce 2018 KI otevřela soukromá Vysoká
škola finanční a správní.97 Kromě plnohodnotných institutů také od roku 2018 funguje
v Česku jedna Konfuciova třída na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě.98
Akademická spolupráce mezi čínskými a českými vysokými školami se v posledních letech výrazně rozvinula a probíhá jak na celouniverzitní, tak na fakultní
úrovni, na úrovni jednotlivých institutů či center. Zvýšilo se i množství nabízených
čínských stipendií a celkově mají čeští studenti více příležitostí ke studiu v Číně.
Kromě stipendií poskytovaných na bilaterální úrovni mohou čeští zájemci o studium
v Číně také zažádat o stipendia „EU Window“ či stipendia poskytovaná na základě
platformy 17+1. Stipendia nabízí i Konfuciovy instituty, čínské univerzity, provincie
apod. Podle informací čínského velvyslanectví v Praze (z roku 2018) studovalo v Číně
v rámci různých programů přibližně 400 českých studentů, 90 z nich na základě
stipendia poskytnutého ambasádou.99 Je zajímavé, že navzdory mnoha příležitostem
a politickým pobídkám se zájem českých studentů o studium čínštiny ve skutečnosti
snižuje.100 To lze přičítat vzrůstajícímu množství jiných studijních příležitostí, případně
negativnímu vnímání Číny v zemi.
Zajímavá je i čínská podpora studia českého jazyka v Číně. Kromě již zavedeného
studijního programu na Beijing Foreign Studies University se v posledních letech
výuka bohemistiky a kurzy českého jazyka rozšiřují i do dalších částí Číny. Český
jazyk lze nyní studovat na více než deseti čínských vysokých školách.101 Tento vývoj
souvisí se širší snahou poskytnout čínským studentům znalosti reálií a jazyka zemí,
jimiž probíhá Pás a Stezka a kde funguje platforma 17+1. Lze předpokládat, že čínské
univerzity otevírají tyto jazykové kurzy proto, aby mohly využít finančních pobídek
nabízených ústřední vládou. Zda jsou investice do vzdělání velkého množství čínských
odborníků na region střední a východní Evropy v souladu se skutečnými požadavky
trhu práce, je přinejmenším sporné.
Až donedávna se zdálo, že české univerzity téměř nevnímaly možná rizika spojená
se spoluprací s Čínou a jejími entitami. Zřízení Česko-čínského centra při Univerzitě
Karlově, nejstarší a stále nejprestižnější české univerzitě, tuto situaci značně změnilo.102
Mezi aktivity centra spadaly výroční konference umožňující jejím čínským účastníkům nekriticky (a většinou bez opozice) prezentovat postoje čínské vlády k otázkám
bezpečnosti, modelu čínského rozvoje a dalším tématům. Za spolupořádání konferencí
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a za vyučování kurzu věnovaného iniciativě Pásu a Stezky vystavovali akademici
pracující na Univerzitě Karlově faktury prostřednictvím své soukromé společnosti
čínskému velvyslanectví. Tito akademici také vybírali své kvalitní studenty a doporučovali je k cestě do Číny v rámci čínského programu Most pro budoucnost.103
Oprávněné obavy vyvolává i spolupráce českých univerzit s čínskými partnery napojenými na vojenský výzkum.104
I když je celkový počet čínských studentů v Česku stále relativně nízký,105 jeho
vývoj je za posledních pět let značně dynamický – nárůst počtu studentů dosáhl
267 %, což představuje zdaleka největší navýšení ve srovnání s dalšími zeměmi V4.
Čína má po Rusku také druhý nejvyšší počet institucionálních dohod s českými
státními univerzitami.106 I přes tyto rostoucí počty jsou čínští studenti většinou
považováni českými vysokými školami za bezproblémovou součást internacionalizace
vysokoškolského vzdělávání a také za další zdroj příjmů. Donedávna si pracovníci
univerzit nebyli vědomi toho, že čínské velvyslanectví v Praze monitoruje činnosti
čínských studentů v Česku (stejně jako názory, které tito studenti při studiu vyjadřují).107 Čínská ambasáda také pořádá pravidelné debriefingy s čínskými studenty
a hostujícími akademiky z Číny. I v Česku existují uzavřené skupiny na platformě
WeChat, které sdružují studenty a zástupce velvyslanectví.108
Také činnost v zahraničí známé Asociace čínských studentů a akademických pracovníků (Chinese Students and Scholars Association – CSSA) zůstala zatím z velké
části bez povšimnutí. CSSA má v Česku svou pobočku, ale o jejím působení není
mnoho dostupných informací. Jedním příkladem jejích aktivit je promítání vlasteneckého propagandistického filmu „Já a má vlast“ (我和我的祖国).109 Teprve epidemie
COVID-19 umožnila nahlédnout do fungování místní pobočky CSSA a osvětlit její
vazby na čínské velvyslanectví v Praze. Během epidemie ambasáda nabídla čínské
diaspoře v Česku roušky, dezinfekci a rukavice s tím, že se stará o své občany v nelehké
situaci (a nepřímo tím také implikovala, že český stát se o tyto potřeby čínské diaspory
nezajímá). Pokud jde o čínské studenty, ambasáda pověřila distribucí pomůcek právě
místní CSSA, která údajně po studentech výměnou za přístup ke zdravotnickému
materiálu vyžadovala jejich osobní údaje (včetně informací o jejich rodinách v Číně).110
I když je čínská diaspora v Česku relativně malá (přibližně 7000 osob),111 její role
v čínském přístupu k Česku není úplně zanedbatelná. V čínské diaspoře v Česku
funguje pestrá mozaika různých organizací, přičemž některé z nich jsou napojené
na Jednotnou frontu KS Číny, propracovaného systému zaměřeného na kooptaci
nekomunistických sil po celém světě.112 V roce 2004 byla založena česká pobočka
Asociace pro podporu mírového sjednocení Číny, která je přímo podřízena Oddělení
jednotné fronty ústředního výboru KS Číny. Asociace pravidelně zveřejňuje prohlášení
podporující postoje čínské vlády, například odsouzení protestů v Hongkongu v roce
2019, čímž vytváří dojem, že se čínská diaspora en bloc ztotožňuje s postoji KS Číny.113
Využívání (až zneužívání) čínské diaspory k dosažení čínských politických cílů v Čes
ku vedlo v několika případech ke kontroverzím. Nejznámějším případem jsou střety
mezi čínskými „vítači“ s napojením na čínskou ambasádu a českými demonstranty
během návštěvy Si Ťin-pchinga v Praze v roce 2016.114 Kromě tohoto incidentu čínská
ambasáda také mobilizovala místní čínskou komunitu k ostrakizaci skupiny čínských
křesťanů, kteří v roce 2016 v Česku požádali o azyl.115 Někteří žadatelé o azyl například
přišli o práci v čínských restauracích na podnět čínského velvyslanectví poté, co byla
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odhalena jejich totožnost.116 Zástupci velvyslanectví rovněž údajně po úřednících
z českého Ministerstva vnitra požadovali čísla pasů žadatelů o azyl.117
Místní čínská diaspora se dostala do centra pozornosti také během epidemie
COVID-19. V březnu 2020 byla v Lovosicích zabavena zásilka 680 000 roušek údajně
na základě toho, že se překupník snažil prodat zdravotnické pomůcky Ministerstvu
zdravotnictví ČR za zvýšenou cenu.118 Brzy se však ukázalo, že část dodávky byla
součástí humanitární pomoci Červeného kříže z Čching-tchienu určené čínským
krajanům v Itálii. Tyto roušky původně dovezl předseda krajanského sdružení
Čching-tchienu v Česku Čou Ling-ťien,119 vlivná postava v rámci čínské komunity.120 Čou řekl, že větší část roušek prodal místní firmě za běžné ceny a zbytek chtěl
poslat do Itálie. Přitom to byl právě Čou a jeho organizace, kdo jen měsíc předtím
organizoval velký nákup zdravotnických pomůcek, které měly být zaslány opačným
směrem, tedy z Česka do Číny, na pomoc v boji proti epidemii COVID-19. Nákup
pomůcek v Česku organizovaly skupiny zapojené do Jednotné fronty s podporou
čínského velvyslanectví. Česká vláda byla na nákupy dokonce upozorněna Bezpečnostní informační službou.121 Někteří členové čínské komunity zpochybnili
tvrzení Čou Ling-ťiena o tom, že všechny pomůcky byly poslány do Číny, a místo
toho tvrdí, že je Čou v Česku přeprodal.122 Čou také údajně nabízel 50 roušek
čínským rodinám v Česku výměnou za to, že zaplatí poplatky spojené s členstvím
v Krajanském sdružení Čching-tchien.123
Do kategorie mezilidských vztahů spadá také snaha Číny ovlivňovat mediální
a veřejný diskurz o Číně v Česku. Čínský vliv na česká média má celou řadu podob.
Analýza mediálního diskurzu v rámci projektu MapInfluenCE – založená na velkém
vzorku mediálních výstupů o Číně zveřejněných v České republice v období od roku
2010 do poloviny roku 2017 – odhalila, že od roku 2015, kdy čínská společnost CEFC
investovala do české Empresa Media, došlo ke značné změně ve zpravodajství o Číně
v médiích (spolu)vlastněných Empresou. Před vstupem čínského investora obsahovalo
zpravodajství a publicistika o Číně ze strany TV Barrandov a časopisu Týden pozitivní,
negativní i neutrální texty. Po vstupu čínské CEFC tato média začala informovat o Číně
výhradně pozitivním způsobem (negativní i neutrální zprávy o Číně z TV Barrandov
a Týdne zmizely).124 Nezměnil se navíc pouze sentiment textů, ale také zaměření
zpráv, a to zejména v případě TV Barrandov. Tato stanice začala informovat o čínské
iniciativě Pásu a Stezky s výrazně vyšší frekvencí, než s jakou pokrývalo toto téma
40 dalších českých (soukromých i veřejnoprávních) médií zahrnutých do výzkumu.
Čína v České republice využívá také taktiku sdílení mediálního obsahu. V souvislosti se 70. výročím navázání bilaterálních diplomatických vztahů sponzorovala
čínská ambasáda osmistránkovou přílohu, která vyšla v celostátním deníku Právo
pod vágním označením „tematická a komerční příloha“. Články v příloze byly vůči
Číně výhradně pozitivní a byly podepsány novináři Práva, což mohlo čtenáře vést
k domnění, že je příloha součástí běžného zpravodajství deníku.125 Právo rovněž
publikovalo články podepsané Wen Ťia-paem a Si Ťin-pchingem u příležitosti jejich
cest do Česka v letech 2005 a 2016.
Jiným případem jsou Literární noviny, které v roce 2017 podepsaly dohodu o sdílení obsahu s deníkem Kuang-ming ž’-pao, jedním z hlavních čínských
stranických deníků.126 Sdílení obsahu probíhá prostřednictvím přílohy Reading
China+ a připomíná články, které nesly označení „China Watch“ a objevovaly se
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v západních sdělovacích prostředcích, například ve Washington Post. Publikované
články a přílohy umisťované do zahraničních deníků na základě smlouvy s čínskými
deníky se zaměřovaly především na šíření „pozitivní energie“ o Číně, ale prezentovaly
také oficiální postoje Číny v oblasti zahraniční politiky.
Kromě vstupu čínského vlastníka do místního média a komerční spolupráce při
přejímání obsahu je dalším kanálem pro šíření čínského narativu i produkce samotného čínského velvyslanectví v Praze. Čínský velvyslanec publikuje své komentáře
zejména na dezinformačním zpravodajském serveru Parlamentní listy nebo v Haló
novinách napojených na KSČM.127 Tyto pravidelné komentáře se zaměřují například na
česko-čínskou hospodářskou spolupráci, na úspěšné zvládání epidemie COVID-19 ze
strany Číny, na čínský názor na protesty v Hongkongu apod.
Čína je rovněž aktivní na českých sociálních sítích, zejména v posledních dvou
letech. Čínské velvyslanectví si v roce 2015 zřídilo facebookový profil a od té doby
propaguje své příspěvky i prostřednictvím placené reklamy ve snaze zasáhnout co
nejširší publikum. V únoru 2020 k tomu přidala i twitterový účet, když následovala
trend masového zakládání účtů na Twitteru ze strany ostatních čínských velvyslanectví ve světě. Na Facebooku i Twitteru bylo velvyslanectví obzvláště aktivní
v období epidemie COVID-19, kdy šířilo „čínský příběh“ o tom, jak vláda epidemii
úspěšně zvládala, a později informace v rámci tzv. „rouškové diplomacie“. Kromě
velvyslanectví je aktivní na českých sociálních sítích i Čínský rozhlas pro zahraničí
(China Radio International – CRI), který je na Facebooku od roku 2013. Stránka CRI
má více než 850 000 sledujících, přičemž při pohledu na složení sledujících s nečesky
znějícími jmény se zdá, že většina z nich jsou s největší pravděpodobností falešné
účty. Pro srovnání poslouží fungování CRI ve čtyřikrát větším Polsku (Chińskie
Radio Międzynarodowe), které mělo ve stejném období (v březnu 2020) méně než
90 000 sledujících. Česká verze facebookové stránky CRI rovněž široce využívá placenou propagaci svých příspěvků. Během epidemie COVID-19 CRI dokonce nabízela
českým studentům 500 Kč za natočení videa vyjadřujícího podporu Číně s jasně
předepsanými frázemi, které musely být do videa zahrnuty, aby mohla být vyplacena odměna. Většina obsahu na sociálních sítích jsou články čínských státních médií
přeložené do češtiny, které (prozatím) nebyly upraveny na míru českému publiku.
Výjimkou jsou videa, která vytváří CRI v rámci svého facebookového „studia Krteček“,
kde česky mluvící čínští redaktoři komentují různá témata spojená s Čínou.128 Na rozdíl
od Polska nebyla v Česku dosud zaznamenána spolupráce mezi čínskou ambasádou
a místními influencery na sociálních sítích.129
Poslední kategorii tvoří média v čínštině, která vycházejí v České republice. Sku
pina složená z několika sdružení čínských diaspor v České republice vydává noviny
Prague Chinese Times (布拉格时报). Noviny byly založeny v roce 2010130 a vede je
jeden z nejvlivnějších mužů čínské komunity v Česku, Čou Ling-ťien (viz výše). Kromě
reportáží, které se obecně zabývají otázkami se vztahem k místní čínské komunitě,
lze při pročítání obsahu konstatovat, že tento list slouží i jako polooficiální hlásná
trouba čínského velvyslanectví, ačkoli v novinách přímé napojení nikde zmíněno
není. V roce 2019 byla také v Česku zřízena místní pobočka European Times (欧洲
时报), celoevropské sítě médií vydávaných v čínském jazyce.131
Celkově lze konstatovat, že přímý dopad čínského úsilí šířit narativ v českých
médiích je spíše omezený. Větší viditelnost se dostává sdělením o Číně, která komuni-
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kují místní politické nebo ekonomické elity, nebo jiní prostředníci, jak ukazuje případ
PR agentury C&B Reputation Management.132 Tato PR agentura asistovala při založení
a fungování think-tanku Sinoskop vedeném Vítem Vojtou, sinologem a tlumočníkem
českých prezidentů, za účelem „racionalizace debaty o Číně“ v Česku. Náklady provozování think-tanku hradila společnost Home Credit, jež působí na čínském trhu.
Sinoskop se sám prezentuje jako názorově „umírněný“ vůči Číně. Prostřednictvím
PR agentury financoval Home Credit i konferenci o Číně v Poslanecké sněmovně.
V tomto případě vylepšování obrazu Číny v Česku nedělala Čína samotná, ale čeští
prostředníci na základě vlastních obchodních zájmů.
Přestože konstatujeme, že zatím je čínské úsilí o ovlivnění veřejného a mediálního
diskurzu poměrně neúspěšné, neznamená to, že jsou česká média před čínským vlivem
dostatečně chráněna. Malá velikost českého mediálního trhu a způsob financování
médií umožňují Číně (ale i jiným zahraničním aktérům) vyvíjet na média silný tlak.133
V tomto kontextu je důležité věnovat pozornost navýšení podílu CITIC ve společnosti Médea, jedné z největších mediálních agentur, ke kterému došlo v dubnu 2020.134
Poslední oblastí, jež si zaslouží zmínku, je spolupráce s Čínou v oblasti sportu,
která nabrala na dynamice v souvislosti s čínskými přípravami na zimní olympijské
hry v Pekingu v roce 2022. Číně se podařilo zapojit do příprav některé nejslavnější
české sportovce. V roce 2019 nastoupil čínský hokejový tým China Golden Dragon
do české 2. hokejové ligy. Za projektem stál Jaromír Jágr, který byl jmenován ambasadorem čínského ledního hokeje během své cesty do Číny v roce 2019, na které
doprovázel prezidenta Zemana.135 Jágr se stal také tváří kampaně společnosti Huawei,
od které ještě v roce 2013 získal podporu jeho klub Rytíři Kladno.136 Ve fotbale cestu
spolupráci razila bývalá fotbalová hvězda Pavel Nedvěd, jenž se v roce 2016 stal ambasadorem čínské superligy.137 Za propagaci čínského fotbalu platila Nedvědovi čínská
společnost CEFC, jež byla také původním investorem fotbalového klubu Slavia.138
Ve sportu tak vznikla vzájemně propletená síť zájmů čínských společností, čínského
státu a českých sportovních celebrit.
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V oblasti působení čínských společností v Česku je zdokumentovaných případů
uplatnění čínské metody „cukru a biče“ pomálu. Jedním z těch veřejně známých je
kauza společnosti Huawei, která má zájem v Česku vybudovat 5G sítě. Huawei v roce
2014 darovala Kanceláři prezidenta republiky 100 mobilních telefonů v hodnotě
jednoho milionu korun.139 Navzdory varování bezpečnostní komunity prezident
Zeman Huawei nadále hájí; ve sporu o Huawei mezi Čínou a USA vyjádřil společnosti
„solidaritu“ a prohlásil, že tvrzení o možné nebezpečnosti technologií firmy „nejsou
opřena o žádné věcné důkazy“.140 Během epidemie COVID-19 vyšel na českém serveru
Info.cz text,141 jenž citoval analýzu CETA, podle níž by Česko stálo navíc 38 miliard
Kč, pokud by z budování 5G sítí byla společnost Huawei vyloučena.142 Článek sdílelo čínské velvyslanectví v Česku. Později se ukázalo, že citovaná analýza byla ve
skutečnosti vypracována ve spolupráci se samotnou společností Huawei v jasném
pokusu ovlivnit veřejnou diskuzi. Huawei také v Česku spustila webovou stránku
5gvcesku.cz, která zdůrazňuje, že Česko je v oblasti sítí nové generace pozadu a tou
správnou volbou pro jejich výstavbu je právě Huawei jako světový technologický
lídr. Obavy z (ne)bezpečnosti technologií Huawei stránka dává na stejnou rovinu
jako konspirační teorie spojené se žhářskými útoky na vysílače.143 Huawei také ve
spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) provozovala tzv. smart
city lab. ČVUT ale kvůli varování NÚKIB ve spolupráci nepokračoval.144
Dalším příkladem veřejných aktivit v podnikatelské sféře je skupina CEFC Group
(Europe). Krátce po svém vstupu na český trh byla společnost považována za vlajkovou
loď čínských investic v Česku. Jejího předsedu Jie Ťien-minga v roce 2015, kdy kulminovaly česko-čínské politické a ekonomické vztahy, jmenoval svým čestným poradcem
prezident Zeman. Kromě výše zmíněné Empresy Media investovala společnost CEFC
také do společnosti Travel Service,145 která je vlastníkem Českých aerolinií, Pivovarů
Lobkowicz Group, společnosti ŽĎAS, fotbalové Slavie a řady hotelů a budov v centru
Prahy. Aktiva CEFC měla v Česku dosáhnout až 38 miliard Kč.146 V roce 2018 však
zmizel předseda CEFC Jie Ťien-ming v Číně během vyšetřování korupčního skandálu
a silně zadluženou CEFC zachraňovala čínská státní společnost CITIC, jež převzala její dluhy i aktiva a také provedla audit, který odhalil, jak ve skutečnosti CEFC
v České republice fungovala. Zkušenost s CEFC ovlivnila hodnocení možných přínosů
a rizik spolupráce s Čínou ze strany českých politických a ekonomických elit i české
veřejnosti. Vedla také k přehodnocení postojů ze strany těch, kteří Čínu prezentovali
jako ekonomickou alternativu k západním investorům (včetně prezidenta Zemana).
Jedním z mála případů, kdy byly čínské investice (poněkud zdráhavě) přijaty
českou veřejností, jsou investice do fotbalového klubu Slavia. Jeden z nejpopulárněj
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ších a nejstarších fotbalových klubů v Česku měl finanční obtíže, z nichž se dostal
v roce 2015 právě díky investici CEFC. Podíl CEFC v roce 2018 převzala společnost
CITIC, která ho v listopadu 2018 prodala stávajícímu čínskému většinovému majiteli,
společnosti Sinobo. Finanční pomoc ze strany CEFC/CITIC/Sinobo, která zabránila
úpadku klubu, sama o sobě představuje nemalé PR vítězství. Přesto se nezdá, že by
majitelé klubu vyvíjeli nějaké zvláštní úsilí k tomu, aby zlepšili pověst Číny v Česku.
Podobně jako v jiných typech vztahů, jež byly popsány výše, se epidemie koronaviru promítla i do vztahů mezi čínskými společnostmi působícími v Česku a českými
kraji, obcemi nebo veřejností. Společnost Changhong věnovala Nymburku a Středočeskému kraji ve dvou dodávkách asi 2000 respirátorů, 200 000 roušek a ochranné
obleky.147 Zpráva o tomto daru kupodivu způsobila na čínském internetu značný rozruch. Číňané na internetu společnost kritizovali za poskytování pomoci Česku, tedy
zemi, která je vůči Číně „nepřátelská“. Changhong později vydala veřejné prohlášení,
v němž zdůraznila, že zdravotnické pomůcky darovala již předtím v Číně a že odsuzuje všechny aktivity (myšleno Čechů), jejichž cílem je „ranit city čínského lidu“.148
Do „rouškové diplomacie“ v Česku se zapojily i jiné čínské společnosti. Technologická společnost Dahua, která je na americkém sankčním seznamu kvůli podílu
na sledování Ujgurů v Sin-ťiangu, rovněž darovala několik tisíc roušek Ústí nad
Labem a Plzeňskému kraji.149 Poměrně překvapivě věnovala také Dahua tisíc roušek
senátorovi Ivo Valentovi,150 majiteli zpravodajského serveru Parlamentní listy, jenž
často zveřejňuje komentáře čínského velvyslance v Česku Čang Ťien-mina. Zdravotnické pomůcky darovala také Huawei (30 000 roušek Nemocnici Na Bulovce),151 nebo
společnost CITIC (30 000 roušek a 10 000 respirátorů pro nemocnice v Praze).152 Dar
společnosti CGN, jež se uchází o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany,
čítající přes 10 000 roušek a 3 000 respirátorů, ČEZ odmítl.153
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Z komparativní studie154 provedené podle stejné metodologie v Česku, Polsku,
Maďarsku a na Slovensku vyplývá, že Čína ve střední Evropě k dosažení svých cílů
nepoužívá jeden univerzální přístup. Přestože její cíl – vytvořit pro své zájmy v za
hraničí přátelské (nebo alespoň přátelštější) prostředí – je podobný ve všech čtyřech
zemích střední Evropy, taktika k dosažení tohoto cíle se liší v závislosti na místním
politickém klimatu, geopolitickém významu dané země a úrovni vzájemných interakcí. Z veřejně dostupných zdrojů se zdá, že v Maďarsku Čína spoléhá na metodu
„cukru“, aniž by cítila potřebu přistupovat k použití „biče“. V Polsku také používá
zejména metodu „cukru“, zatímco v České republice, která představuje zemi s tradicí
skeptického postoje vůči Číně, využívá Peking „cukr“ v kombinaci se stále rostoucím
uplatňováním „biče“. Čínský vliv na Slovensku je relativně nevýznamný a koncept
odměn a nátlaku tu má omezenou relevanci, protože zájem o rozvoj vztahů je na
obou stranách stále malý. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že otevírání dvířek
čínskému vlivu závisí na zájmu středoevropských států spolupracovat s Čínou a vůli
místních politických a ekonomických elit a ne jenom (a často ani ne primárně) na
krocích samotné Číny.
Čína je aktivní ve všech zkoumaných oblastech vztahů, i když s různou intenzitou.
Od počátku milénia Čína na úrovni mezivládních vztahů navyšuje svou aktivitu ve
všech čtyřech zemích. Je to i logické, vzhledem k čínskému uvažování o mezinárodních vztazích a také tomu, že se mezivládní vztahy (včetně mezistranické diplomacie)
rozvíjely jako první. Až později následovala diverzifikace vztahů mezi čínskými
a místními protějšky, čemuž do jisté míry napomohly i platforma 17+1 a iniciativa
Pásu a Stezky.
Čína ve střední Evropě buduje svou pozici nabízením odměn („cukru“). „Bič“ pak
uplatňuje především v otázkách souvisejících s její suverenitou a územní integritou.
Ve všech zdokumentovaných případech přistoupila Čína k asertivnímu chování po
krocích – ať už to byly kroky na úrovni vlády nebo místní samosprávy – týkajících se
Tibetu nebo Tchaj-wanu (např. setkání s dalajlamou, odstoupení od sesterské smlouvy
mezi Prahou a Pekingem apod.). V době přípravy této studie nebylo známo použití
nebo hrozba „biče“ v souvislosti s případem společnosti Huawei.
Čínský přístup dobře ilustruje případ sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. V tomto specifickém případě Čína nejprve signalizovala svůj záměr použít
„bič“ s cílem protistranu zastrašit nebo přinutit k ústupku. Efektivita metody „biče“
ovšem závisí na tom, zda protistrana věří, že Čína případné hrozby uskuteční a na
škodách, které může utrpět. Střední Evropa má (prozatím) poměrně omezenou vzájemnou obchodní výměnu s Čínou. Její obchod je dominantně navázán na vnitřní
trh Evropské unie a – s výjimkou Maďarska – má jen málo zásadních politických
cílů, pro něž by na mezinárodní scéně potřebovala čínskou podporu. Škody, které
čínský „bič“ může na ekonomice nebo zahraniční politice střední Evropy napáchat,
jsou tedy velmi omezené.
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I když Čína v minulosti uplatnila „bič“ v mnoha různých oblastech (např.
v mezivládních nebo mezilidských vztazích), ke skutečnému využití ekonomického
nátlaku dosud nedošlo. To je možné vysvětlit jednak relativně nízkou obchodní
výměnou mezi Čínou a zeměmi střední Evropy,155 ale také obavou, aby opatření nebyla
kontraproduktivní a ve svém důsledku negativně neovlivnila hlavně čínské firmy.
Z výzkumu také možná trochu překvapivě vyplývá, že kritika stavu lidských práv
v Číně (zvláště pokud je jen verbální a v souladu s postojem Evropské unie) nevyvolá
automaticky hrozbu nebo použití „biče“. Negativní oficiální reakce čínských ambasád
pochopitelně následují s železnou pravidelností, ale nezdá se, že by samotná kritika
negativně ovlivnila obchodní vztahy. V tomto směru tedy politické a ekonomické
vztahy fungují odděleně.
Je možné najít několik výjimek, i když poněkud sporných. U takových případů se
zdá, že ačkoli Čína zablokovala či zastavila obchodní jednání kvůli „citlivým záležitostem“, jako je Tibet nebo Tchaj-wan (výčet však nezahrnuje otázky lidských práv),
ve skutečnosti mohlo jít o ekonomický kalkul. Na Slovensku se jeden čínský investor
údajně odmlčel poté, co se prezident Kiska setkal s dalajlamou,156 rovněž proběhla
médii zpráva, že byla zastavena jednání týkající se nákupu českých letounů z důvodu
plánované cesty předsedy českého Senátu na Tchaj-wan.157 Ačkoli se oba případy týkají
Tibetu a Tchaj-wanu, není jisté, zda by tato obchodní jednání za jiných okolností vedla
k nějakému výsledku. V obou případech byl také „bič“ zveřejněn místními politiky
a nikoli Čínou samotnou.158
Nátlakové prostředky, které Čína používá, se neomezují pouze na odvetná opatření
ve stejné oblasti, kde „přečin“ nastal, tj. pokud dojde k rozporu na například mezivládní
úrovni, neznamená to, že se Čína omezí na uplatnění „biče“ v (nebo pouze v) úrovni
vztahů mezi vládami. Z výzkumu ve čtyřech středoevropských zemích vyplynulo,
že Čína zpravidla přistupuje k „protiakci“ i v řadě dalších domén.159 Toto zjištění podporuje premisu, podle níž čínská vláda proniká do všech aspektů zahraničních vztahů,
včetně mezilidských vztahů nebo vztahů mezi čínskou společností a místní populací.
Hodnocení čínské metody „biče“ komplikuje velké množství prostředníků, přičemž
je obtížné zhodnotit, do jaké míry jednají samostatně a kde sledují vlastní zájmy. Jsou
to právě místní aktéři, kteří (spolu)formují obraz Číny a jsou také jednou ze sil, jejímž
prostřednictvím Čína šíří vliv v dané zemi. Nejsou to tedy jen aktivity Číny samotné,
které vedou k úspěchům či nezdarům čínské tradiční a veřejné diplomacie. Ve snaze
popsat a kriticky posoudit dopady čínského „cukru a biče“ je proto nutné podrobit
detailnímu zkoumání také činnost a motivaci domácích aktérů. Ve skutečnosti byly
některé hrozby zveřejněny právě těmito místními aktéry a nikoli samotnou Čínou
(např. když český prezident Zeman oznamoval zrušení leteckých linek do Prahy
a stažení investic z fotbalového klubu Slavia). V jiných případech prostředníci přímo
předali výhružky, což ilustruje například případ dopisu čínské ambasády předaného
již zesnulému předsedovi českého Senátu ve snaze odradit ho od oficiální návštěvy
Tchaj-wanu. Tento dokument Kuberovi předala Kancelář prezidenta republiky. Peking v tomto případě použil vyhrožování potenciální újmou českým významným
firmám působícím v Číně, pokud by Kubera svou návštěvu ostrova nezrušil. Tato
taktika byla založena na předpokladu, že se samotní čeští prostředníci postarají o to,
aby k návštěvě nedošlo.
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Některé případy z kategorie metody „cukru“ v podobě vytváření očekávání přílivu
čínských investic jsou opět spojeny s prohlášeními a aktivitami domácích aktérů (ti
často zmiňovali i konkrétní výši budoucích investic). Tím, jak místní aktéři vytvářeli
nerealistické představy, které Peking nemohl (nebo nechtěl) splnit, paradoxně z části
přispěli k pozdějšímu zklamání a negativním reakcím vůči Číně. Jiné formy „cukru“
však byly zcela jasně nabízeny Čínou, například prostřednictvím mezistranické
a mezilidské spolupráce se zapojením čínských entit typu Oddělení mezinárodních
styků Komunistické strany Číny, které kultivuje vztahy se současnými i budoucími
politiky z vládnoucích i opozičních stran.
Na úrovni krajů a místních samospráv je Čína rovněž v posledních letech aktivnější a zvyšuje počet partnerství, což platí pro celý region střední Evropy. Čínské
aktivity v této oblasti ale zůstávají ze strany politiků, odborníků a novinářů stále do
značné míry nepovšimnuty.
Obecně je nejdynamičtěji se vyvíjející oblastí čínské aktivity v zemích Visegrádské čtyřky interakce na úrovni mezilidských vztahů (opět se jedná o oblast, která
není dostatečně popsána). Akademická výměna mezi Čínou a zeměmi střední Evropy funguje ve velkém množství formátů, které prakticky vylučují kvantifikaci (na
úrovních mezivládních dohod, meziuniverzitní nebo mezifakultní spolupráce, spolupráce mezi instituty a centry, spolupráce v rámci 17+1 apod.). V této souvislosti je
vhodné zmínit, že jakkoli místní neziskové a nevládní organizace udržují kontakty
s různými čínskými organizacemi, neměly by k nim přistupovat s očekáváním, že
fungují na stejných principech, jak je tomu běžné u neziskového sektoru ve střední
Evropě, vzhledem k úloze jakou čínské organizace plní v rámci politického systému
Číny. Ve střední Evropě je rovněž patrný nárůst počtu Konfuciových institutů, a to
i přes mezinárodní kritiku jejich zasahování do otevřené debaty o Číně.
I v oblasti vztahů mezi čínskou vládou a místní veřejností lze konstatovat, že
přítomnost Číny ve střední Evropě za posledních 15 let značně vzrostla. Narostl počet
vládou (ale i dalšími čínskými entitami) hrazených stipendií, Čína má také zájem na
spolupráci s místními sdělovacími prostředky a jednotlivými novináři či influencery
na sociálních sítích. I před koronavirovou epidemií se čínské ambasády snažily formovat veřejný a mediální diskurz v otázkách týkajících se Číny a jejích oficiálně deklarovaných zájmů, epidemie COVID-19 však vedla k výraznému zvýšení čínských aktivit
v této oblasti. Zatímco v Maďarsku čínské velvyslanectví neprojevuje přílišný zájem
zabývat se místními médii, protože mediální diskurz (tvořený maďarskou vládou) je
vůči ní výrazně pozitivní, čínské ambasády v ostatních zemích střední Evropy cílí
nejen na okrajová médií, ale snaží se zvýšit svou přítomnost i v mainstreamových
sdělovacích prostředcích. Cílem spolupráce s médii, ať už jde o sponzorovaní tema
tických příloh, dohody o přebírání obsahu čínských státních médií nebo o vysílání
Čínského rozhlasu pro zahraničí v místních jazycích, je formovat pozitivní obraz Číny
v zemích střední Evropy. Navzdory četným pokusům ze strany různých čínských
entit je však jejich mediální dosah stále ještě omezený a setkává se s protitlakem ze
strany novinářů, zejména v Česku a na Slovensku.
V poslední oblasti vztahů, na než se tato studie zaměřila, tedy v doméně vztahů
čínských společností s místními vládami/kraji/samosprávami nebo veřejností, lze
najít nejvíce případů v Polsku a Maďarsku. V České republice doznívají negativní
dopady, které měl na percepci Číny skandál se společností CEFC. Ten stále ovlivňuje
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vnímání čínských investic a pověst dalších čínských firem, které – jak se zdá – do
snahy vylepšit obraz Číny veřejně příliš neinvestují. Určitou změnu je ale možné
sledovat v posledních měsících v případě společnosti Huawei, která stupňuje kampaň
proti svému vyřazení z budování sítí 5G.
Závěrem je třeba podotknout, že vztahy mezi střední Evropou a Čínou neexistují
ve vakuu – vztahy Číny s ostatními velmocemi a uskupeními, konkrétně USA a EU,
značně ovlivňují celkový kontext, v němž fungují i vztahy mezi Čínou a střední
Evropu. Vliv čínsko-americké rivality je asi nejvíce patrný v případě Polska v otázce
zapojení společnosti Huawei do budování polských 5G sítí. Na rozdíl od Česka se však
Čína v Polsku ve chvílích napjatých bilaterálních vztahů většinou zdržela využívání
metody „biče“ (nebo pouhé hrozby jeho užití). Blízké vztahy mezi Varšavou a Washin
gtonem patrně odrazují Peking od použití „biče“.
Pro všechny země střední Evropy však platí, že skutečný rozsah spolupráce
s Čínou je stále tak omezený, že i v případě uplatnění „biče“ ze strany Pekingu by to
zemím střední Evropy významným způsobem neuškodilo.
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Projekt MapInfluenCE zkoumá vliv Číny a dalších autoritářských režimů ve střední Evropě, konkrétně v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Prostřednictvím
řady výstupů (články v médiích, rozhovory, výzkumné zprávy, otevřené i uzavřené
akce a briefingy) projekt rozšiřuje a formuje odbornou i veřejnou debatu o vlivu a aktivitách Číny v regionu střední Evropy.
Mezinárodně uznávaný projekt, známý ve své počáteční fázi jako ChinfluenCE
(2017-2020), využívá při analýze různé nástroje – například diskurzivní analýzu
médií, kde zkoumá kdo a proč formuje čínský diskurz v zemích Visegrádu, mapování
tvůrců agendy (agenda setters) k odhalení vazeb mezi místními politiky a podnikateli s napojením na Čínu, analýzu změn postojů politických stran k Číně v českém
a maďarském parlamentu od roku 1990 do součastnosti apod.
Výsledky MapInfluenCE byly citovány v evropském, americkém nebo australském tisku, zmíněny například ve výroční zprávě US-China Economic and Security
Review Commission za rok 2018 nebo zprávě Reportérů bez hranic o zranitelnosti
médií a představeny na půdě Evropského parlamentu.
Mezinárodní tým publikoval více než 20 policy a briefing paperů v pěti různých
jazycích (angličtině, češtině, polštině, maďarštině a slovenštině) a členové týmu byli
citováni v mnoha místních i mezinárodních médiích včetně Financial Times, Wall
Street Journal, China Digital Times, Sydney Morning Herald, POLITICO Brussels,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Diplomat, Neue Zürcher Zeitung, Le Temps, Radio
Free Europe atd.
V roce 2020 se projekt kromě vlivu Číny začal zaměřovat i na další vlivy autoritářských režimů a rozrostl se o další analytiky. Změnil proto název z původního
ChinfluenCE na MapInfluenCE.
MapInfluenCE vytvořila a koordinuje Asociace pro mezinárodní otázky (AMO),
česká nezisková organizace.
ZŮSTAŇTE S NÁMI!
www.mapinfluence.eu
#MapInfluenCE

O AMO
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu
a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat
k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování
a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění
a tolerance mezi lidmi.
AMO je jedinečnou transparentní platformou, která zprostředkovává dialog mezi
zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu.
Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje
informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.
AMO:
→
→
→
→

VÝZKUMNÉ CENTRUM AMO
Výzkumné centrum AMO je předním českým think-tankem, který není spjat
s žádnou politickou stranou, ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup
k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá
prostor k fundované diskuzi. Hlavním cílem Výzkumného centra je systematické
sledování, analýza a komentování mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na
zahraniční politiku České republiky.
ZŮSTAŇTE S NÁMI!
www.facebook.com/AMO.cz
www.twitter.com/AMO_cz
www.youtube.com/AMOcz
www.linkedin.com/company/AMOcz
www.instagram.com/AMO.cz
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formuluje a vydává studie a analýzy,
pořádá mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuse,
organizuje vzdělávací projekty,
prezentuje kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro domácí a zahraniční média,
→ vytváří příznivější podmínky pro růst nové generace expertů,
→ podporuje zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností,
→ spolupracuje s řadou dalších domácích i zahraničních institucí.
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Poznámky
1	Dále v textu označena jen jako Čína.
2	Ivana Karásková et al. Audit vztahů Číny se zeměmi střední a východní Evropy (17+1), Praha:
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), 2020, http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2020/06/
AMO_Audit-vztah%C5%AF-%C4%8C%C3%ADny-se-zem%C4%9Bmi-st%C5%99edn%C3%AD-av%C3%BDchodn%C3%AD-Evropy_upraveno.pdf.
3	
Pro výsledky komparativní studie uplatňování nástrojů čínského vlivu ve střední Evropě (tedy
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al. China’s Sticks and Carrots in Central Europe: The Logic and Power of Chinese Influence.
Praha, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), 2020, https://mapinfluence.eu/wp-content/
uploads/2020/06/Chinas-Sticks-and-Carrots-in-Central-Europe_policy-paper_-1.pdf.
4	
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5	Jarol B. Manheim, Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The Evolution of
Influence (Oxford, UK: Oxford University Press, 1994).

7	
Tabulka uvádí příklady metody „cukru a biče“ ve střední Evropě. Nejedná se o úplný seznam
zahrnující všechny druhy nástrojů, které Čína používá. Jsou známé i další prostředky, které jsou
Čínou v zahraničí využívány (např. postihování akademických pracovníků, využívání studentských
organizací k ovlivňování akademické obce, spotřebitelské bojkoty zahraničního zboží apod.) a které
Čína v regionu (dosud) nepoužila.
8	
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9	
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10	
Rudolf Fürst, „The Czech Republic’s values-based policy towards China reconsidered“, v publikaci
Political values in Europe-China relations, ed. Tim Nicholas Rühlig et al. (ETNC, 2018).
11	
„ Zahájení OH v Pekingu by se mělo bojkotovat, vyzval Schwarzenberg“, MF Dnes, 8. dubna 2008,
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zahajeni-oh-v-pekingu-by-se-melo-bojkotovat-vyzvalschwarzenberg.A080409_173706_zahranicni_jte.
12	
Ian Willoughby, „Czech PM Announces he is Going to Beijing – After Olympics Opening Ceremony“,
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6	Manheim popisuje čtyři typy vztahů: (1) mezivládní (government-to-government), (2) diplomatické
(diplomat-to-diplomat), (3) mezilidské (vztah mezi místní veřejností a veřejností jiného státu, peopleto-people) a (4) vztah mezi zahraniční vládou a místní veřejností (government-to-people). Tvrdí, že
první dva typy reprezentují tradiční diplomacii, zatímco druhé dva typy lze chápat jako veřejnou
diplomacii (týkající se veřejnosti). Přesná definice nebo mechanismus zapojení veřejnosti do veřejné
diplomacie však nejsou z Manheimovy práce zcela jasné.
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„Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR“, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, https://www.mzv.cz/
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