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SHRNUTÍ
•

Dle statistik čínské investice v rámci celého světa již čtvrtý rok v řadě klesají a vzhledem
k současným trendům budou spíše omezovány či směrovány do strategických odvětví.
Není tak pravděpodobné, že se v následujících letech čínské zahraniční investice zvýší.
• Čínské investice v Evropě celkově klesají společně s celosvětovým trendem od roku 2016
a svým objemem se dostávají na nejnižší úrovně roku 2013, přičemž Čína stále investuje
více v zemích, které dbají na dialog v oblasti lidských práv než v zemích, které schvalují
její politiku.
• Česká republika na nejvyšší vládní úrovni nadále pokračuje v servilním přístupu vůči
Číně, i přesto, že objem čínských investic je stále výrazně nízký a nepřináší přidanou
hodnotu české ekonomice. Přestože se v roce 2019 objevily z české strany první náznaky
opačného přístupu, jako je vypovězení sesterské smlouvy mezi městy Prahou a
Pekingem, přijetí usnesení o podpoře praktikujících Falun Gongu Senátem PČR či
plánovaná cesta předsedy Senátu jako druhého nejvyššího představitele ČR na Tchajwan, Čína se stále snaží prosazovat svůj vliv v rámci politiky, diplomacie i akademické
sféry.
• Čína je vzhledem k FDI* do České republiky za rok 2018 na 20. místě, a pokud jsou
data očištěna od splátky půjčky ze strany CITIC vůči bance J&T, která není investicí,
ale splátkou dluhu, pak je dokonce až na 28. místě, což v procentuálním vyjádření tvoří
0,42 % z celkového FDI v České republice a po očištění splátky dluhu, je to pouze
0,11 % za rok 2018.
• Export českého zboží do Číny zůstává na nízké úrovni, byť dochází každoročně k jeho
růstu. Nominálně tvoří export do Číny za rok 2019 56,617 mld. CZK, což znamená
v celkovém obejmu exportu ve výši 3 687,8 mld. CZK pouze 1,53 %. V rámci dovozu
se jedná o nominální výši 615,745 mld. CZK, což v celkovém importu zboží ve výši
3 545,9 mld. CZK do České republiky tvoří 17,36 %. Je zde tedy patrný výrazný
nepoměr obchodní bilance.
• Ve světě sílí tlak na omezení čínských investic z důvodu vážných obav o bezpečnost
v souvislosti s celosvětově se zvyšujícím objemem čínské špionáže. V České republice
tajná služba BIS a Národní kybernetický úřad vydávají varování ohledně špionáže a
kyberútoků na českém území ze strany Číny. V Itálii a Velké Británii došlo k zamezení
účasti společnosti Huawei, která je vlajkovou lodí čínských investic na budování sítí páté
generace.
• Největší investor CEFC byl přinucen zkrachovat a byl zestátněn státním čínským
fondem CITIC, který převzal aktiva i v České republice, tedy tato aktiva jsou ve
vlastnictví totalitního čínského státu. Předseda CEFC, poradce českého prezidenta
Miloše Zemana, je stíhán pro hospodářskou kriminalitu, a přesto stále setrvává ve funkci
poradce prezidenta.
• Čínské investice z minulých let nepřináší velký užitek. Naopak se množí případy
nefunkčních podniků, do kterých směřovaly čínské investice, krádeží duševního
vlastnictví, omezování investic a krachu společností.
• Projekt Pás a stezka nepřináší slibovaný užitek, ale spíše nevýhodné půjčky a zadlužení.
Iniciativa 16+1 nepřináší prospěch, je nefunkční a působí jako destabilizují prvek
v rámci Evropské unie.
• Čína může za celosvětovou pandemii koronaviru, přitom hraje „rouškovou diplomacií“
zachránce světa, což se u nás setkalo s velmi vřelým postojem některých členů vlády.
* FDI (Foreign direct investment - přímá investice do obchodní společnosti nebo do podnikání
investorem z jiné země.
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1. ÚVOD
V současné době čelí svět dlouho nepoznané hrozbě globální pandemie, kterou v takovém
rozsahu zažíval naposledy před sto lety. Pro minimalizaci šíření viru a snížení počtu zemřelých,
provedly mnohé státy obrovské zásahy do svých ekonomik, v podobě uzavření výroby, služeb a
dalších restrikcí. Tato opatření se dotýkají každého z nás, a tak je v současnosti národní
hospodářství důležitějším tématem, než tomu bylo dříve. Při současných výdajích, které vlády
podstupují, je každý příjem do státního rozpočtu velmi vítaný.
I přes tuto krizi, která v rámci celkové ekonomiky bude teprve propukat, jelikož státní zadlužení
a nezaměstnanost budou růst, žijeme stále v období vrcholu hospodářského cyklu, kdy
ekonomika a investice hrají rozhodující roli v politice centrálních bank, politice státních výdajů
a obecně v životě většiny lidí. Ať se již jedná o investici do nového auta, domu či investice do
rozvoje podniku, investice do národního hospodářství, investice do výzkumu a vzdělání, nebo
sociální politiky a zdravotnictví, záměr investovat zůstává totožný, a tím je snaha zlepšit
současný stav věcí a podpořit ekonomiku ve prospěch lidí, kteří danou ekonomiku sdílí.
Investice v rámci státu vychází stále ze stejného principiálního základu. Stát se snaží přilákat
investory, kteří investují své přebytky v dané zemi ať již z důvodu lepší geografie, nižších
nákladů a zlepšení svého ekonomického cyklu či nových obchodních příležitostí. Tyto investice
v dané zemi následně přidávají nová pracovní místa, zvyšují životní úroveň daného
obyvatelstva, zvyšují příjem z daní do státní pokladny, a nakonec zvyšují konkurenceschopnost
daného státu. Platí příměr, že čím více investic je v dané zemi realizováno, tím atraktivnější se
daná země stává pro další investory, alespoň tedy do okamžiku, kdy to životní úroveň
obyvatelstva a zvýšené provozní náklady neznevýhodní natolik, že se již novým investorům
investovat v dané zemi nevyplatí.
Zahraniční investory lze rozdělit na dvě skupiny. Jedni jsou přirození investoři z pohledu
geografického, historického či diplomatického, u nás například Německo, a ty druhé je nutné
přilákat, například USA. Lákání investorů je složité a nákladné, stát jim musí poskytnout určité
výhody, které v silné konkurenci jiných států právě tento stát zvýhodní natolik, aby daného
investora zaujal. Většinou se jedná o daňové či přímé finanční pobídky. Státy ovšem musí
zároveň upřednostňovat a zohledňovat své domácí ekonomické prostředí, pracovní podmínky
na svém trhu, situaci v geopolitickém měřítku vzhledem ke svým partnerům a hodnoty, které
daný stát tvoří. Jinak by se z daného státu mohla stát jen kolonie daného investora, příklad,
který dobře známe z historie koloniálních mocností.
Nyní odhlédneme od obecné teorie k tomuto reportu. Proč vlastně vzniká? Vzniká
z toho důvodu, že Česká republika dlouhodobě láká konkrétního investora, kterým je Čína,
přičemž jde daleko nad rámec obvyklých pobídek a zvyklostí uvedených výše, až do bodu, kdy
to ohrožuje samotné demokratické hodnoty naší země, spolupráci s našimi bezpečnostními
partnery a zároveň zvyšuje pozornost a práci našich tajných služeb. Ač se to zdá jako
nepřiměřené, je třeba si připomenout, že Čína je stále silně nedemokratický autoritářský stát se
systémem jedné strany, a to komunistické, která je zástupcem nejnásilnějšího systému vládnutí
v historii. Tato strana k nám bez skrupulí vyváží svůj politický vliv a nedemokratický pohled na
svět.
Pokud se zeptáme našich nejvyšších politických představitelů, proč při lákání čínského investora
do naší země nejednají v souladu s našimi demokratickými hodnotami, které by jim nedovolily
tolerovat pošlapávání těch samých hodnot v investorově zemi, a proč s nimi o těchto základních
lidských právech nediskutují, zaštítí se ve své argumentaci právě tím, že diskuze
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o demokratických hodnotách a lidských právech by zabránila čínským investicím v naší zemi,
což je od nich charakterizováno jako přidaná hodnota pro Českou republiku a české občany.
Dalším zmiňovaným důvodem je, že se v rámci demokracie nevměšujeme do politiky jiného
státu. Tím ovšem ztrácíme velkou přidanou hodnotu známou z historie, kdy je možné na
základě dobrých ekonomických vztahů a obchodní výměny minimálně seriózně diskutovat či
přímo utvářet demokratické hodnoty v daném nedemokratickém státě, které posléze přináší
mnohem lepší ekonomické prostředí. Zde by mohl leckdo podotknout, že tyto naše hodnoty
nemusí být jediné a správné. V takovém případě si je ale potřeba uvědomit, že tento postoj
posloucháme od člověka žijícího právě v takových hodnotách a výhodách demokracie, tedy je
vysoce pravděpodobné, že by v podmínkách totalitního režimu již takto nehovořil.
Mnoho společností i států, včetně našeho, argumentuje tím, že pokud na tak velkém trhu jako
je Čína, s 1,5 mld. obyvatel, chtějí uspět, pak musí tolerovat jejich vnitřní politiku vůči svým
obyvatelům a také jejich postoj k lidským právům tedy, že lidská práva zde hodnotu nemají.
Zapomínají ovšem na fakt, že každý totalitní režim chce využívat všech výhod pouze pro sebe,
bez nabídky protiplnění, a že každý totalitní režim, jak dobře víme z historie, jednoho dne
skončí, neboť celá civilizace je založena na hodnotách, které se s totalitním pojetím světa
navzájem vylučují a tyto hodnoty vždy převáží. Po takové změně totalitní společnosti na
demokratickou, tak jak to proběhlo v celém bývalém východním bloku, budou pak tyto státy a
společnosti stát na vedlejší koleji, protože s nimi v nově utvořené společnosti nebude velký zájem
obchodovat.
Byť je tedy postoj našich vládních představitelů takový, že o lidských právech se nemluví,
protože to je zasahování do vnitřních záležitostí Číny, na což podle nich nemáme právo a
zároveň to prý zabrání čínským investicím v naší zemi, které prý potřebujeme, pak by se měli
zamyslet v dlouhodobém časovém horizontu nad faktem, že v momentě, kdy se situace v Číně
změní, budeme naopak znevýhodněni. Na základě dostupných faktů jsme se rozhodli v této
analýze buď dokázat či vyvrátit tvrzení, že: „Pokud diskutujete seriózně o základních lidských hodnotách
a lidských právech v totalitní Číně, zabrání to investicím.“
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2. VÝVOJ ČÍNSKÝCH INVESTIC V ZEMÍCH EVROPY A VE SVĚTĚ
V POSLEDNÍCH LETECH OBECNĚ A TAM, KDE SE OTEVŘENĚ
DISKUTUJE O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČÍNĚ
Oproti našemu předchozímu reportu z roku 2018, existuje již v dnešní době mnohem více zemí,
včetně většího počtu evropských států, které na vládní úrovni veřejně diskutují o lidských
právech v Číně a zároveň i konají konkrétní kroky směřující k nápravě tohoto stavu či alespoň
k postihu těch, kteří lidská práva nedodržují. Na některé z nich se zde zaměříme a použijeme je
jako příklad.
Lidská práva jsou v Číně dlouhodobě nerespektována a pošlapávána. Svoboda projevu,
svoboda cestování, svoboda vyznání a další základní práva nejsou v Číně dodržována, naopak
zde systém pokračuje ve stále přísnějším sledování a vyhodnocování svých občanů v rámci
kamerového systému a sociálního kreditu. Zřejmě největší pronásledovanou skupinou jsou
právě lidé, u nichž není respektováno právo na svobodu víry a vyznání. Z této kategorie jsou
největší pronásledovanou skupinou praktikující Falun Gongu, Ujgurové, křesťané a Tibeťané.
Dalším skupinám je potom omezováno právo svobody slova a projevu, ať se již jedná o
advokáty, politickou opozici, zastánce práv občanů či obyvatel Hongkongu, kde v posledních
měsících Čína veřejně, před zraky celého světa, porušuje podepsané dohody o vedení jedné
země a dvou systémů.
Počet dotčených obyvatel, kteří jsou v Číně vystaveni pronásledování, je podle odhadů
renomovaných lidskoprávních organizací či samotných pronásledovaných skupin přibližně
70 miliónů praktikujících Falun Gongu, a to od roku 1999 do současnosti. Ti jsou v rámci
potlačení tohoto hnutí ze strany čínského režimu bezdůvodně zatýkáni, mučeni,
převychováváni, zavíráni do pracovních táborů a podle ověřených zpráv, včetně našeho reportu
Ekonomika odběru orgánů v Číně, jsou jim nedobrovolně odebírány orgány v rámci celosvětové
orgánové turistiky a uspokojení domácí transplantační poptávky, která se s epidemií zvýšila.
Další silně pronásledovanou skupinou jsou Ujgurové, kteří jsou v rámci označení za radikální
islámské teroristy a od roku 2013 hromadně zavíráni do tzv. převýchovných táborů na severu
Číny v oblasti Sin-ťiang, kde je vězněno a převychováváno, či jak tomu říkají integrováno do
čínské společnosti, odhadem 1 – 1,5 miliónu Ujgurů. Dle posledních důkazů je o nich stejně
jako o praktikujících Falun Gongu vedena podrobná lékařská evidence, často jsou jim odebírány
krevní vzorky a existuje silné podezření, že i oni jsou oběťmi orgánového turismu.
Poslední dvě skupiny křesťanů a Tibeťanů jsou pronásledovány dlouhodobě a v poslední době
je na ně znovu vyvíjen silný tlak. Probíhá ničení kostelů a zatýkání představitelů tzv. podzemní
církve, která respektuje Vatikán a Papeže jako nejvyššího představitele katolické církve. Tibet je
již několik desetiletí v procesu tzv. asimilace tibetského obyvatelstva, ať již sňatky s etnickými
Číňany či budováním zábavního průmyslu a industrializace na Tibetské náhorní plošině.
Tato témata jsou pro Čínu velmi nepohodlná a pokud se o nich diskutuje stejně jako o cenzuře
informací, špionáži po celém světě, krádeži duševního vlastnictví, prosazování vlivu
v Jihočínském moři na úkor ostatních dotčených států, zakrývání ekonomických problémů, tak
se tomu zástupci čínské vlády snaží vyhnout s argumentem, že se jedná o vnitřní záležitost Číny,
do které nemá nikdo právo zasahovat, protože je to jejich způsob vnímání světa. Stejný
argument použili během epidemie.
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2.1.

VÝVOJ ČÍNSKÉHO FDI VE SVĚTĚ

Celosvětové čínské FDI prošlo svým vrcholem v roce 2016, kdy dosáhlo úrovně 198 mld. USD,
od kterého se neustále propadá. Za rok 2019 se jedná o investice v hodnotě 117 mld. USD, tedy
návrat na úrovně roku 2013.

Celkově za období mezi lety 2005 až 2019 Čína ve světě investovala, podle dat American
Enterprise Institute (AEI) a The Heritage Foundation, 2 biliony USD1. Největšími příjemci
čínských investic jsou USA 186 mld. USD, Austrálie 115 mld. USD, Velká Británie 87 mld.
USD, Brazílie 68 mld. USD, Švýcarsko 67 mld. USD, Kanada 57 mld. USD, Pákistán 56 mld.
USD, Rusko 55 mld. USD, Indonésie 57 mld. USD, Německo 47 mld. USD, Nigérie 46 mld.
USD, Malajsie 44 mld. USD, Singapur 44 mld. USD a Saudská Arábie 41 mld. USD.
Státy, o kterých bude dále v reportu psáno, mají investice ve výši 25,5 mld. USD v Itálii,
10,4 mld. USD v Řecku, 7 mld. USD ve Španělsku. Pro přehled v České republice se podle dat
AEI jedná o 0,9 mld. USD, v Polsku 2,1 mld. USD, v Maďarsku 4,8 mld. USD, v Rumunsku
2,1 mld. USD, v Bulharsku 0,46 mld. USD. Jedná se o data dokončených transakcí.

1

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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V rámci podílu jednotlivých regionů ve sledovaném období 2005-2019 proudilo nejvíce investic
do Evropy, poté Severní a Střední Ameriky včetně USA, následuje Subsaharská a jižní Afrika,
západní Asie včetně Ruska, Jižní Amerika, Austrálie, Východní Asie včetně Japonska a Střední
východ se Severní Afrikou nakonec.

2.2.

VÝVOJ ČÍNSKÉHO FDI V EVROPĚ

Evropský parlament přijal v roce 2013 rezoluci číslo 2013/2981 RSP, kde Evropská komise
vyzývá k zastavení oděru orgánů vězňům svědomí v Číně a také vyzývá členské státy Evropské
Unie k otevření diskuze na toto téma, dále vyzývá k okamžitému propuštění všech vězňů
svědomí v Číně, zahrnujíc jmenovitě praktikující Falun Gongu2.
Jak je patrné na níže uvedeném grafu, čínské investice se po přijetí této rezoluce více jak
zdvojnásobily z úrovně 6,7 mld. EUR na 14,7 mld. EUR. Přijetí rezoluce a vyjádření jasného
postoje, zastoupeného v tu chvíli všemi členskými státy, nemělo negativní účinek ba naopak
2

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-20130562+0+DOC+XML+V0//EN
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silně pozitivní. Je zde možné vidět část čínské mentality, že slabého protivníka (zde myšleno
v kontextu slabého názoru) přehlíží a silného si snaží získat. Tedy projevením tohoto postoje
byly investice spíše přilákány.
Až rok 2017, po přijetí bezpečnostních opatření ohledně čínských investic v několika evropských
státech, přinesl snížení objemu. Tento trend pokračuje až do roku 2019, kde již činí čínské FDI
pouze 11,7 mld. EUR, tedy se vrátilo na úroveň roku 2012. Dále je patrné, že pokračuje stále
trend, kdy se z 95 % jedná o investice v rámci nákupu podniků a pouze z 5% investice do
výstavby nové výroby na zelené louce.

Dalším krokem Evropského parlamentu bylo přijetí deklarace číslo 0048/20163, kterou
podepsala více než polovina členů Evropského parlamentu, a která požaduje okamžité zastavení
odběru orgánů od vězňů svědomí, zejména praktikujících Falun Gongu, Ujgurů, Tibeťanů a
křesťanů. Poté Evropský parlament přijal Usnesení ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném
zadržování Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang číslo 2018/28634, kde otevřeně
vyzývá čínský režim k okamžitému propuštění zadržovaných a uzavření převýchovných táborů.
Dalším krokem poté bylo přijetí Usnesení ze dne 18. dubna 2019 o Číně, zejména o situaci
náboženských a etnických menšin číslo 2019/26905, kde evropské společenství zastoupené
3

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
4
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_CS.html
5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0422_CS.html
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všemi státy unie naléhavě žádá čínský režim o uznání svobody vyznání, svobody projevu, jazyka
a vyjadřování, zejména v souvislosti s pronásledováním křesťanů a Tibeťanů, jakož i Ujgurů.
Tato usnesení neměla na čínské FDI negativní dopad. Spíše byla vždy vidět snaha o zvýšení
investic, byť v celoročním vyjádření se jedná o sestupný trend, který je dán především zvýšenou
opatrností a ochranou bezpečnosti vůči čínským investicím jak v Německu, tak ve Velké
Británii, coby největších příjemců čínských investic, ale i v dalších státech, jakožto i zamezení
investic do strategických odvětví. Čína ovšem snižuje investice ve světě obecně, a to včetně
afrického kontinentu, kde byla dosud velmi aktivní.

Jak je vidět z grafu výše, tak se čínské investice přesunuly do severních států, které zahrnují
Estonsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Litvu, Lotyšsko a Švédsko. Přitom Estonsko, Litva a Lotyšsko
přijaly tzv. Magnitského zákon, který umožňuje postihovat konkrétní osoby, které porušují
lidská práva a může být zamířen právě i na čínské představitele. V Dánsku se připravuje zákon
proti násilnému odběru orgánů.
Největší podíl na čínských investicích má dlouhodobě Velká Británie, a to i přesto, že zde od
prosince roku 2018 do června 2019 probíhal nezávislý vyšetřovací tribunál ohledně
nedobrovolných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně, který jasně odsoudil tyto praktiky a
doložil jejich věrohodnost6.

6

https://chinatribunal.com/final-judgment-report/chinatribunal_judgment_1stmarch_2020/
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Dalším ukazatelem grafu je, že výše investic do zemí střední Evropy, tedy Rakouska, Bulharska,
České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, je velmi nízká a investice vůbec
neodpovídají proklamacím iniciativy 16+1, která vznikla v roce 2012 v rámci strategické
spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Investice v rámci střední Evropy
reprezentují pouze 2,6 % čínských investic v Evropě v roce 2019 a 1,5 % v roce 2018. I v roce
2016, kdy byly obecně čínské investice v Evropě na nejvyšší úrovni, se bavíme o 3,5 %
celkových investic v Evropě. Přičemž slibovaná výše investic do tohoto regionu byla desítky
miliard USD ročně. Z dat ale jednoznačně vyplývá, že region střední a východní Evropy není
pro Čínu zajímavý, byť je jedním z jejích nejhlasitějších stoupenců a podporovatelů její politiky.
2.3.

VÝVOJ ČÍNSKÉHO FDI V ZEMÍCH, KDE SE OTEVŘENĚ DISKUTUJE
O LIDSKÝCH PRÁVECH

Izrael přijal v roce 2008 zákon, který zakazuje zprostředkování či účast na orgánové turistice
kdekoliv po světě a také zakazuje orgánové transplantace z žijících dárců7. Tento zákon vznikl
jako přímý důsledek zjištění iniciátora zákona pana Dr. Yaakova Levi, ředitele srdeční
transplantační jednotky na klinice Sheba Medical Centre, který odhalil, že desítky pacientů byly
na transplantaci v Číně, a to s krátkou čekací lhůtou a bez informací o původu dárce. Poté se
seznámil se zprávou Bloody Harvest8 od bývalého kanadského generálního tajemníka pro Asii
a Tichomoří Davida Kilgoura a renomovaného kanadského právníka Davida Matase, kteří tuto
zprávu vydali v návaznosti na zjištění a výzkum v otázce odběru orgánů vězňům svědomí
v Číně. Následně byl v Izraeli přijat tento zákon.
Čínské FDI v Izraeli v reakci na přijatou legislativu vzrostlo od roku 2006 do roku 2011 na
trojnásobek. Dle dat výzkumné organizace RAND Corporation začaly investice výrazně
nabírat na síle až v roce 2007. Celkově podle tohoto zjištění Čína investovala v Izraeli téměř 13
mld. USD9. Tedy, přijetí zákonné legislativy, která dala vzor mnoha dalším zemím po světě,
nemělo na čínské investice negativní dopad.
Tchaj-wan přijal v roce 2015 zákon, který zakazuje obchod s orgány či jeho zprostředkování a
také orgánovou turistiku jak na Tchaj-wanu, tak mimo území země. Zároveň přikazuje
pacientovi, který chce přijmout darovaný orgán ze zahraničí, aby informoval tuzemskou
nemocnici a hlásil se na po-operační vyšetření10. Tento zákon je cíleně namířen proti Číně.
Čínské pevninské společnosti se Tchaj-wanu stabilně vyhýbají z důvodu silného nepřátelství
mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem. Čínské FDI je tedy oficiálně velmi malé, nicméně
v roce 2015 dosáhlo svého ročního rekordu. Neoficiální čínské investice jsou na Tchaj-wanu
mnohem vyšší. Přijetí zákona tedy i v tomto případě nemělo na čínské FDI negativní dopad a
pravděpodobně pomohlo spíše opačným výsledkům. Celkové FDI na Tchaj-wanu je od roku
2005 ve výši 1,22 mld. USD.
Malajsie přijala v roce 2007 oficiální metodiku, na základě které Ministerstvo zdravotnictví
zakazuje výdělečnou činnost na transplantacích orgánů, tkání a buněk a jakoukoliv činnost,
která je s tímto spojena či to propaguje11. To časově odpovídá návštěvě Davida Matase
7

http://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/MainDocs/shachar_bevarim_medinat_israel.pdf
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-eng.pdf
9
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf
10
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0020024
11
http://www.moh.gov.my/images/gallery/Polisi/National_Organ_Tissue_Cell_Transplan_Policy.pdf
8
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v Malajsii na konci roku 200612, kde prezentoval závěry vyplývající z reportu Bloody Harvest
vydaného v tom samém roce, který se týká odběru orgánů vězňům svědomí, zejména
praktikujícím Falun Gongu v Číně. Čínské FDI vzrostlo v letech 2006–2008 více jak
dvojnásobně na 1,83 mld. USD. Přijetí oficiální politiky nemělo na čínské investice žádný
negativní dopad. Celkové čínské FDI v Malajsii je do roku 2019 ve výši 44 mld. USD.
Spojené státy americké přijaly v průběhu takřka 20letého pronásledování Falun Gongu v Číně
několik rezolucí namířených proti porušování lidských práv v Číně, nejprve tedy rezoluci číslo
188 z roku 2002, kde Kongres USA vybízí k ukončení pronásledování Falun Gongu13, dále
rezoluci číslo 304 z roku 2004, kde Kongres USA vyzývá Čínu, aby neprodleně ukončila
zasahování do náboženských a politických svobod v USA, například praktikovat Falun Gong a
aby propustila všechny vězně svědomí, včetně praktikujících Falun Gongu14, poté rezoluci číslo
605 z roku 2010, kde Kongres USA žádá ukončení pronásledování Falun Gongu, propuštění
vězňů svědomí a rozpuštění úřadu 6-10, který má pronásledování praktikujících Falun Gongu
v Číně na svědomí a zároveň v rezoluci žádá prezidenta USA a členy kongresu USA, aby
veřejně vyjádřili solidaritu pronásledovaným praktikujícím Falun Gongu15. A nakonec rezoluci
číslo 343 z roku 2016, kde Kongres USA vyzývá Čínu k ukončení pronásledování Falun Gongu,
neprodlenému ukončení praktik odběrů orgánů z jakýkoliv vězňů svědomí, také vyzývá
lékařskou komunitu USA, aby pomohla šířit povědomí o těchto neetických praktikách odběrů
orgánů, vyzývá Čínu k důvěryhodnému, nezávislému a transparentnímu vyšetřování zločinů
odběrů orgánů na jejím území a vyzývá Úřad vlády USA k vyhotovení detailní analýzy čínským
státem schváleného odběru orgánů od vězňů svědomí, kteří k tomu nedali svůj souhlas16.
Americký kongres má také speciální komisi zaměřenou na Čínu CECC, která vydává
pravidelný report o stavu lidských práv v Číně, včetně pronásledování náboženských skupin a
nedobrovolného odběru orgánů17. USA se také snaží výrazně oslabovat čínský vliv na svém
území, přijal legislativu o zákazu vydávání víz čínským občanům, kteří pronásledují náboženské
či národnostní menšiny, vede s Čínou celní válku, podporuje Tchaj-wan atd.
Čínské FDI vzrostlo z 51 mil. USD v roce 2001 na 103 mil. USD v roce 2002, dále pak ze 70
mil. v roce 2003 na 1,99 mld. USD v roce 2005, dále pak z 3,6 mld. USD v roce 2009 na 8,7
mld. USD v roce 2012 a z 16,4 mld. USD v roce 2015 na 53 mld. USD v roce 2016. Čínské
investice se vždy po přijetí rezoluce značně zvýšily. Spojené státy jsou největším příjemcem
čínských investic, a to v celkové výši 186 mld. USD od roku 2005.
Další zemí, která je Číně blízko jak geograficky, tak ekonomicky, je Austrálie. Austrálie přijala
v roce 2008 rezoluci číslo 127, kde australský Senát vyjadřuje podporu ukončení pronásledování
praktikujících Falun Gongu18. K přijetí této rezoluce mohly napomoci dva faktory. Prvním je
svědectví Davida Matase, který předložil důkazní nahrávky ohledně nedobrovolného odběru
orgánů v Číně. Druhým také svědectví vysoce postaveného čínského diplomata v Sydney, který
se vzdal svého úřadu a v Austrálii požádal o azyl, přičemž podal svědectví o praktikách
sledování praktikujících Falun Gongu mimo Čínu, zde v tomto případě v Austrálii19. Čínské
12

http://en.minghui.org/html/articles/2006/12/30/81303.html
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-concurrent-resolution/188/text
14
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-concurrent-resolution/304/text
15
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/605/text
16
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
17
https://www.cecc.gov/publications/annual-reports
18
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:"chamber/hansards/2008-0624/0102"
19
http://en.minghui.org/emh/articles/2005/7/28/63354.html
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FDI v Austrálii vzrostlo z 2,1 mld. USD v roce 2007 na 15,7 mld. USD v roce 2008. Tedy přijetí
rezoluce mělo za následek výrazný vzrůst čínského FDI v zemi. Následně se v australském
parlamentu v březnu roku 2013 objevila výzva k připojení se k Evropskému parlamentu a
Spojeným národům k ukončení nedobrovolného odběru orgánů v Číně číslo 14320, kdy čínské
FDI vzrostlo z 6,8 mld. USD v roce 2013 na 10 mld. USD v roce 2014. Dále pak prohlášení
číslo 42 z července roku 201421, o ukončení pronásledování Falun Gong a odběru orgánů
vězňům svědomí, čínské FDI se zvedlo na 11,4 mld. USD v roce 2015. V listopadu 2016
vystoupila před parlamentem senátorka Rice22 a vyzvala poslance k přijetí legislativy proti
odběru orgánů. I přesto se čínské FDI udrželo na hranici 10 mld. USD v roce 2017. Obecně je
Austrálie druhým největším příjemcem čínských investic po USA, a to v celkové výši 115 mld.
USD.
Jako další případ zde uvedeme Kanadu. Kanadský senát v říjnu 2018 přijal návrh zákona S240, který mění a doplňuje zákon o ochraně přistěhovalců, kdy nebudou do Kanady vpuštěny
osoby, které jsou podezřelé ze zapojení do činností souvisejících s obchodováním s orgány a
tkáněmi a zároveň zavádí trestní odpovědnost za jakékoliv zapojení se do obchodu či
zprostředkování obchodu s orgány mimo Kanadu. Návrh zákona je reakcí na závažné důkazy,
že je Čína zapojena do nedobrovolného odběru orgánů vězňů svědomí, které opakovaně
kanadskému senátu i parlamentu přednesli již zmíněný David Kilgour a David Matas. Tento
zákon jde v současné době na schválení do Sněmovny reprezentantů. Čínské FDI bylo v roce
2019 ve výši 2,4 mld. USD a propadlo se od roku 2018, kde bylo 5,6 mld. USD. Toto ale
kopíruje celkový trend propadu čínského FDI ve světě a nemusí to nutně znamenat reakci na
přijatou legislativu. Celkově je však Kanada jednou z hlavních destinací pro čínské investice,
celkově v objemu 57 mld. USD od roku 2005.
Korejská republika přijala v letošním roce 2020 v březnu úpravu transplantačního zákona číslo
27-223, který zahrnuje krev jako orgán, zřejmě v důsledku masivního odběru krve od vězňů
svědomí v Číně, kterou následně vyváží, hlavně ale zavádí povinnost pro každého, kdo vycestuje
za transplantací, aby se do třiceti dnů po návratu hlásil na Ministerstvu zdravotnictví a měl při
sobě záznam o průběhu transplantace, včetně informací, které ministerstvo požaduje. Čínské
investice v Koreji přichází do země každým rokem při celkovém objemu 11,8 mld. USD od
roku 2005. Poslední investice byla roku 2018. Uvidíme, jaký vliv bude mít přijetí zákona na
další investice.
Z Evropských států, mimo ty zmíněné v další části, je třeba zmínit Norsko, které v červnu roku
2017 přijalo úpravu zákona v oblasti ilegálních transplantací orgánů v souladu s Úmluvou Rady
Evropy proti obchodování s orgány z roku 201524, kterou tím do svého zákona
implementovalo25. Norsko také vede otevřený kritický dialog nejen s čínskými představiteli, ale
i s čínskými společnostmi, které v zemi investují, a to z důvodu, že někteří čínští investoři jsou
vlastněni celkově či částečně čínským státem, nebo je možné rozpoznat vazby mezi danými
společnostmi a státem. To se nelíbí některým norským politikům, neboť v Číně dochází
20

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22chamber/journals/20130321_S
J143/0019%22
21
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;adv=yes;orderBy=customrank;page=2;query
=organ%20harvesting%20Date%3A01%2F01%2F2014%20%3E%3E%2031%2F12%2F2014;rec=2;resCount=Defa
ult
22
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/genpdf/chamber/hansards/e7337364-8906-4997-8e245b67db7968a7/0043/hansard_frag.pdf;fileType=application%2Fpdf
23
http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_U1M9W1C1G2N9V1Y4U0L9W2J6O5A6A0
24
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216
25
https://endtransplantabuse.org/changes-norwegian-legislation-organ-trafficking/
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k masivnímu porušování lidských práv. A to i v případě, že se jedná o velké investory typu
Huawei, China Bluestar (ChemChina) a další. Některé transakce Norsko zakázalo, například
nákup prohlížeče Opera.
I přes tyto restrikce a diskuze ze strany norských úřadů, se čínské investice snažily během celého
roku 2017 najít aktivní uplatnění v norské ekonomice, ať již se jedná o infrastrukturní projekty,
kam se přihlásily čínské společnosti jako investoři, nebo investice v energetickém průmyslu.
Taktéž norský státní fond investoval více jak 15 mld. USD do čínských akcií. Celkové čínské
FDI je v Norsku od roku 2005 ve výši 6,8 mld. USD, přičemž největší investice byly provedeny
v roce 2008 a 2011, ani příslib dalších velkých investic nezabránil přijetí legislativy. A i v roce
2018 Čína investovala v Norsku 680 mil. USD. Tedy velmi otevřená diskuze ohledně
bezpečnosti a lidských práv a zároveň dokonce kladení překážek čínským investorům nijak
nepoškodilo vzájemné obchodní vztahy, spíše naopak.
Další evropskou zemí, která přijala legislativu proti orgánové turistice je Belgie, která schválila
na základě rezoluce Evropské Unie z roku 2013 vlastní legislativní úpravu číslo 3537/001
ze dne 7. února roku 20192627. Legislativa zavádí trestní sazbu v délce 5-10 let a pokutu 750–
75000 EUR za odběr orgánů, při kterém dárce zemře či za podílení se na orgánové turistice,
kde hrozí zvýšená sazba v délce 15-20 let a pokuta ve výši 1000-150000 EUR. Tato legislativa
by mohla být dobrým vzorem dalším státům. Belgie není velkým příjemcem čínských investic,
celkově zde Čína investovala 4,3 mld. EUR, a to naposledy v roce 2012. Vzhledem k tomu, že
byla legislativa přijata teprve loni, musíme si na další vývoj čínských investic počkat.
Velká Británie vede velmi otevřenou diskuzi o lidských právech v Číně. Dokonce má zvláštní
parlamentní komisi, která se stavem lidských práv v Číně zabývá, a která si dvakrát ročně zve
zástupce všech dotčených lidskoprávních skupin k podání reportu o stavu té dané oblasti či
skupiny, které jsou v Číně pronásledovány. Z těchto jednání jsou tvořeny reporty, které jsou
distribuovány jak britským poslancům, tak do sněmovny lordů, a které poté diplomaté
přednášejí na oficiální úrovni čínským představitelům. Komise pro lidská práva při
konzervativní straně (vládnoucí straně v datu reportu) vydala v červnu 2016 report nazvaný
The Darkest moment: The Crackdown on Human Rights in China, 2013-201628, kde otevřeně
popisuje stav pronásledování praktikujících Falun Gongu a nedobrovolné odběry orgánů zaživa
od vězňů svědomí, zejména praktikujících Falun Gongu. Tato komise zároveň předkládá
22 bodů doporučení pro britský parlament29, kde mimo jiné vyzývá poslance, aby přijali
legislativu, která bude trestně postihovat orgánovou turistiku. Tato právní úprava je ve fázi
příprav. V říjnu roku 2016 se o této legislativě v parlamentu diskutovalo30.
I přes otevřenou diskuzi o stavu lidských práv je Velká Británie dlouhodobě největším
evropským příjemcem čínských investic. A to i přesto, že zde od prosince roku 2018 do června
2019 probíhal nezávislý mezinárodní vyšetřující tribunál ohledně nedobrovolných odběrů
orgánů vězňům svědomí v Číně, který jasně odsoudil tyto praktiky a doložil jejich
věrohodnost31. Čínské FDI je ve Velké Británii celkově ve výši 87 mld. USD a v roce 2016 kdy
26
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byl vydán výše uvedený report a o odběrech orgánů vězňům svědomí se v parlamentu
diskutovalo, byly čínské investice ve výši 11 mld. USD a v roce 2017 se zvýšily na 31 mld. USD,
tedy trojnásobně, byť obecně začaly čínské investice ve světě klesat. Lze tedy říci, že veřejná
diskuze zde čínské investice výrazně zvýšila. Aktuálně se Velká Británie rozhodla z důvodu
bezpečnosti vynechat z výstavby strategické infrastruktury 5G čínskou společnost Huawei, která
je vlajkovou lodí zahraničního čínského obchodu. Časem uvidíme, jaký efekt bude mít toto
rozhodnutí na další čínské investice.
2.4.

VÝVOJ ČÍNSKÉHO FDI V ITÁLII, ŠPANĚLSKU A ŘECKU, JAKO ZEMÍ,
KTERÉ VYCHÁZÍ ČÍNĚ VSTŘÍC A ŠVÝCARSKU, KDE NE

ITÁLIE
Itálie přijala v roce 2014 rezoluci k okamžitému propuštění všech politických vězňů, včetně
praktikujících Falun Gongu32. Zároveň v roce 2016 přijala zákon, který trestně postihuje
každého, kdo nezákonně obchoduje, prodává či nakupuje, nebo se jinak podílí či se přímo
účastní na odebírání orgánů zaživa. Tomu hrozí odnětí svobody v rozsahu 3–12 let a pokuta ve
výši 50–300 tis EUR33.
Čínské přímé investice (FDI) v Itálii vzrostly ze 1,3 mld. EUR v roce 2013 na 10,8 mld. EUR
v roce 2015. Tedy přijetí rezoluce nemělo na čínské FDI negativní dopad, naopak FDI vzrostly
mnohonásobně. Po přijetí zákona v roce 2016 se čínské investice také nezastavily, pouze klesly
v souladu s celkovým poklesem investic ve světě. Tedy se nezastavily.
Zajímavé však je, že v roce 2018 proběhly v Itálii volby, kde získala většinu, s 32 % hlasů, strana
Hnutí pěti hvězd, která nastavila ihned po svém zvolení velmi vstřícný postoj vůči Číně.
Proběhly zde i spekulace o čínských finančních prostředcích na její volební kampaň. Nejen skrze
toto Hnutí pěti hvězd slíbila Čína Itálii mohutné investice, které italská ekonomika potřebuje.
V roce 2019 se následně Itálie jako první země uskupení G7 přidala k čínské iniciativě Pás a
stezka, v rámci které Čína slibuje mohutné investice. V návaznosti na to podepsala Itálie
v březnu 2019 dohodu o investici ve výši 2,8 mld. USD s potenciálem 20 mld. USD. Ve
skutečnosti se poslední čínské investice uskutečnily naposledy v roce 2018 a od té doby nebyly
žádné další realizovány.
Tedy přijetí zákona proti odběru orgánů čínské investice nezastavilo, ale připojení se k iniciativě
Pás a stezka v rámci velmi přátelských vztahů Číny s dnešní italskou vládou, investice zastavilo.
Aktuálně se Itálie rozhodla, z důvodu bezpečnosti, vynechat z výstavby strategické
infrastruktury 5G čínskou společnost Huawei. Uvidíme, jaký efekt to bude mít na další čínské
investice.
ŠPANĚLSKO
Španělsko přijalo v roce 2010 zákon, který trestně postihuje propagování, povzbuzování,
vybízení či samotné přijetí transplantace v rámci ilegální orgánové turistiky, se sazbou odnětí
svobody ve výši 6–12 let v případě hlavních orgánů a 3–6 let v případě vedlejších orgánů34.
V roce 2013 umožnila španělská legislativa soudně stíhat bývalé vedoucí čínské představitele za
32
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porušování lidských práv. Takto bylo obžalováno pět minulých čínských představitelů země,
včetně bývalého prezidenta Ťiang Ce-mina. Proces bezúspěšně skončil na konci roku 2014.
V roce 2012 španělská policie rozkryla velkou skupinu čínských překupníků podílejících se na
praní špinavých peněz a na začátku roku 2018 rozkryla policie rozsáhlé obcházení daňových
úřadů, kde španělská pobočka největší banky světa, čínské ICBC vyváděla ze Španělska do Číny
stovky miliónů EUR. Čína proti tomu silně protestovala na diplomatické úrovni a vyhrožovala,
že zastaví ekonomickou spolupráci. Přesto v roce 2018 přitekly do Španělska čínské investice
v objemu 1,2 mld. EUR. V roce 2019 podepsal španělský zástupce u Organizace spojených
národů vyzývací dopis, aby Čína zrušila převýchovné tábory v ujgurské oblasti Sin-ťiang.
Čínské FDI ve Španělsku vzrostlo z několika miliónů EUR v roce 2010 na 0,5 mld. USD v roce
2011 až do 2 mld. EUR v roce 2016. Přijetí zákona, který postihuje orgánovou turistiku
neznamenalo pro Španělsko pokles investic, ale naopak jejich postupný růst. Celkově jsou ve
Španělsku investice v objemu 7,13 mld. USD od roku 2005.
Španělsko má s Čínou velmi dobré vztahy, které trvají již od 16. století a se současným čínským
režimem od roku 1973. Obě země mají dobrou obchodní výměnu, Čína je pro Španělsko
největším obchodním partnerem mimo Evropskou unii. Čína také dle bývalého ministra
zahraničí držela v roce 2014 20 % španělského zahraničního dluhu. Španělsko bylo nejen
silným hlasem volajícím po zrušení zbrojního embarga do Číny, ale je rovněž velkým
podporovatelem ekonomické spolupráce v rámci Evropské unie, což mu však nepřineslo zvýšení
čínského FDI.
Ze španělského příkladu lze tedy dovodit, že je možné vést zároveň vstřícnou politiku a zároveň
veřejnou diskuzi o lidských právech, a že čínské investice spíše rostou v kontextu dané diskuze
než jejich vstřícného postoje.
ŘECKO
Řecko je země, která nejen dlouhodobě podporuje Čínu v rámci Evropské unie, ale je i součástí
čínské iniciativy Pás a stezka. Má sloužit jako hlavní vstupní brána do Evropy, skrze kterou mají
do Řecka proudit obrovské objemy investic a zboží. Čína ovšem stejně tak buduje spolupráci
s Itálií a Španělskem. Řecko je hlasitým podporovatelem ekonomické spolupráce s Čínou a
Čína mu na oplátku slibuje vysoké investice v řádech desítek miliard EUR. První velkou
investici udělala čínská společnost China Ocean Shipping v Řecku v roce 2008, kdy si pronajala
dva terminály v řeckém přístavu Pireaus na 35 let v celkové hodnotě kontraktu 5,7 mld. USD.
Jednalo se tedy o investici rozloženou v čase a nelze ji plnohodnotně započítávat do celkového
přehledu.
V následujících letech, kdy Řecko silně lobbovalo za čínské investice, investovala Čína v Řecku
v letech 2008-2015 pouze 260 mil. USD. V roce 2016 zakoupila stejná společnost většinu
daného přístavu Pireaus za 420 mil. USD, zároveň proběhla akvizice ve státní elektrárně a
akvizice v oblasti přepravy, celkem za 550 mil. USD. Celkové FDI v Řecku za rok 2016 bylo
tedy 970 mil. USD. V rámci slíbených dalších investic v hodnotě 2,7 mld. EUR v iniciativě Pás
a stezka, do které se Řecko oficiálně zapojilo až v roce 2018, bylo zřejmě požádáno
o nesouhlasný postoj vůči lidskoprávní politice EU. To vyústilo v roce 2017 v zablokování
rozhodnutí Evropské unie vznést oficiálně otázku lidských práv v Číně na půdě OSN35. Odezva
v čínských investicích v roce 2018 měla hodnotu pouze 340 mil. USD. V roce 2019 měly ale již
čínské investice hodnotu 1 mld. USD, jelikož Čína dokoupila předkupní práva a investovala za
35

https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/europe/china-human-rights-greece-united-nations.html

20| IRCC | EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE ČR A ČLR | Červenec 2020

670 mil. USD v přístavu Pireaus. Celkové čínské FDI v Řecku od roku 2005, když pomineme
rozloženou investici na operativu terminálů v přístavu Pireaus z roku 2008, jsou ve výši 4,7 mld.
USD.
V roce 2019 navštívil Řecko čínský prezident Si Ťin-pching a oznámil novou éru obchodní
spolupráce mezi Řeckem a Čínou. Uvidíme, jaké investice to do řecké ekonomiky přinese.
Společnost China Ocean Shipping slíbila investovat v Řecku 5 mld. EUR v následujících
30 letech. Z řeckého příkladu můžeme ale vidět, že silně vstřícný přístup a servilita vůči čínské
politice, a dokonce bojkotování politiky Evropské unie ve prospěch totalitní Číny, nepřináší
nutně vysoké investice, byť sliby čínské vlády jsou v desítkách miliard EUR. Samotná
charakteristika čínských investic pak ukazuje ne na podporu řecké ekonomiky a tvorbu
pracovních míst, ale na zakoupení si strategických aktiv třetího největšího přístavu ve
Středozemním moři (1,09 mld. USD), podílu v energetice a plynovodech, tedy již postavené
základní infrastruktuře (2,3 mld. USD), tedy přesně to, před čím varují odborníci napříč světem.
ŠVÝCARSKO
Švýcarsko je zemí, kde dlouhodobě funguje model diskutování o lidských právech v Číně, spolu
s vyrovnanou obchodní bilancí a vysokými čínskými přímými investicemi. Oficiální vztahy mezi
Švýcarskem a Čínou trvají již od roku 1906, roku 1950 jako jeden z prvních západních států
uznalo novou komunistickou Čínu, a od roku 2014 mají dokonce platnou dohodu o volném
obchodu. Země spolu mají zároveň uzavřeno několik strategických partnerství, zejména
v oblasti inovací. Zároveň společně vedou několik pravidelných oficiálních politických jednání,
zaměřených mimo jiné na otázku duševního vlastnictví a zejména otázku lidských práv, což je
zakotveno v oficiální zahraniční politice země. Švýcarsko je zároveň zemí, která má velkou
exilovou tibetskou komunitu a několikrát přijalo Dalaljamu, hlavního představitele exilového
Tibetu, toho, kterého u nás přijal oficiálně bývalý ministr kultury Daniel Herman, což mělo za
reakci tzv. prohlášení čtyř, prohlášení našich hlavních vládních představitelů, kteří se tohoto
oficiálního setkání na vládní úrovni, distancovali v důsledku čínské nevole.
Naposledy se Švýcarsko ozvalo proti porušování lidských práv v Číně v červenci letošního roku,
kdy odsoudilo přijetí nového bezpečnostního zákona v HongKongu, předtím v létě roku 2019
vyzvalo Švýcarsko oficiálně Čínu dopisem k uzavření převýchovných, či koncentračních táborů
v Ujgurské oblasti, kde Čína vězní milióny příslušníků této etnické menšiny. Samotný dialog o
lidských právech probíhá na oficiální úrovni mezi Švýcarskem a Čínou od roku 199136, a mělo
již 16 diskuzních kol. Přesto Čína investovala ve Švýcarsku, dle údajů AEI za období 20092019, 61,6 mld USD, což je v dnešním přepočtu cca 1 416 mld CZK. To je velmi vzdálené od
úrovně investic v České republice, kde jsme v tomto období velmi servilní a žádný oficiální
dialog nevedeme, natož, abychom se kriticky vyjadřovali na vládní úrovni k otázce Ujgurů či
Falun Gongu (pominu-li usnesení Senátu v roce 2019).
Čínské investice nejsou ovšem jediné, co je zajímavé na obchodní spolupráci mezi těmito
zeměmi, obchodní bilance je dlouhodobě u Švýcarska vyrovnaná, ve většině let dokonce
Švýcarsko exportuje do Číny více zboží než naopak. Za rok 2019 exportovalo Švýcarsko do
Číny zboží v hodnotě 22 mld. USD, a naopak z Číny importovalo jen 15 mld. USD. V roce
2018 je rozdíl mnohem vyšší, export do Číny je ve výši 30 mld. USD a import zboží z Číny jen
ve výši 14,5 mld. USD. Je tedy vidět, že i přes oficiální diskuzi na vládní úrovni o otázce lidských
práv, Čína ve Švýcarsku mohutně investuje a zároveň dováží větší objem zboží, než vyváží.
36
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3. LIDSKÁ PRÁVA V ČÍNĚ A ČESKÁ REPUBLIKA
Česká republika změnila v posledním desetiletí zásadně svou zahraniční politickou orientaci ze
západu na východ, což zahrnuje jak Rusko, tak Čínu, ale také Kazachstán, Ázerbájdžán a další
státy bývalého východního bloku. Bavíme se zde o čínských přímých investicích v souvislosti
s otázkou lidských práv, takže ostatní země v této analýze pomineme. Česká republika má
s Čínou dlouhodobé vztahy sahající až do období vzniku naší republiky, kdy k vzájemnému
uznání diplomatických vztahů došlo již v roce 1919.
Po ukončení komunistické totality v naší zemi, a tedy i ukončení vzájemných vztahů mezi
komunistickými zeměmi, prezident Václav Havel mnohokrát apeloval na Čínu a stav lidských
práv v této zemi37, stejně tak jako apeloval za ukončení pronásledování Falun Gongu v Číně38.
Po Václavu Havlovi nastoupil v roce 2003 do úřadu prezident Václav Klaus a hned v roce 2004
byl účasten státní návštěvy v Číně. Další delegace v čele s předsedou vlády Jiřím Paroubkem
vykonala státní návštěvu v roce 2005, kdy v tom samém roce u nás byla delegace na nejvyšší
úrovni. V roce 2006 proběhla další delegace na nejvyšší úrovni jak z České republiky, tak
z Číny. Další pak následovaly v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.
Oficiální statut v té době byl, že je komplikované pokoušet se zavádět západní hodnoty, způsoby
chování a instituce v zemích s jinou tradicí a kulturou. Taktéž, že nesmíme zapomenout na
ekonomickou stránku věci. Lidská práva byla velmi upozaděna, i když ne definitivně. Tu a tam
stále bylo upozornění na téma lidských práv slyšet, jako například přijetí Dalajlamy premiérem
Janem Fischerem v roce 2009. Po roce 2013 přišel do úřadu prezident Miloš Zeman, který velmi
zásadně změnil zahraniční politiku a vnímání Číny. Dal na první místo ekonomické výhody na
úkor otázky lidských práv, začal prosazovat názor, že je potřeba se učit od Číny, jak stabilizovat
společnost, což však v samotné Číně znamená úplné popření lidských práv.
Za dobu svého trvání v úřadu byl Miloš Zeman několikrát v Číně na oficiální návštěvě, proběhlo
také několik delegací jak z České republiky v Číně, tak z Číny v České republice, což následně
přestalo být po různých apelech lidskoprávních organizací oficiálně oznamováno. V roce 2016
byl čínský prezident Si Ťin-pching na oficiální návštěvě České republiky. V tomto čase došlo k
oficiálnímu přijetí Dalajlámy tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem na úřadě
Ministerstva kultury, na což se čtyři naši tehdejší nejvyšší političtí představitelé, tedy prezident
republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, předseda sněmovny Jan Hamáček a
předseda vlády Bohuslav Sobotka, oficiálně čínské vládě omluvili v tzv. prohlášení čtyř39. Toto
bezprecedentní sklonění se před čínským komunistickým režimem je jasné vyjádření souhlasu
s čínskou politikou porušováním lidských práv. Dále snad již nelze zajít. Pomohl tento výrazný
odklon od otázky lidských práv vyšším čínským FDI v ČR?
Čínský vliv v České republice pokračoval i nadále, ovšem ne již s takovými výraznými projevy
jako bylo prohlášení čtyř. Nicméně široká propagace česko-čínských vztahů ze strany prezidenta
Zemana a jeho nejbližšího okolí byla a je vidět stále. Sám prezident byl v Číně do roku 2019 již
pětkrát. Naposledy v roce 2019 se setkal mimo svého protějšku ve funkci i se šéfem celého
37
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ideologického systému v Číně Wang Chu-ningem či paní Sun Čchun-lan, oba jsou hlavní
představitelé ideologicko-propagandistického systému nebo zakladatelem Huawei Žen Čengfejem40. V tomto kontextu jsou poté jeho výroky o učení se, jak stabilizovat společnost
v demokratickém státě krajně nevhodné. Dle prezidentova kancléře Vratislava Mynáře se mělo
během této poslední návštěvy prezidenta v Číně podepsat mezi Hospodářskou komorou a Bank
of China memorandum o investicích řádově v miliardách EUR. Měl tento vstřícný postoj
k jejich ideologické politice, která je o tolik vzdálená té naší, či nesmělý pokus našeho prezidenta
o postěžování si v Číně na nízký stav investic (který nebyl ani odvysílán v čínské televizi), nějaký
vliv na zvýšení investic v naší zemi?
Je tu ovšem potřeba zmínit i určitý odpor vůči čínské politice z posledních let, který se projevil
v roce 2019. První byla veřejná kritika čínské politiky a následná cesta v březnu na Tchaj-wan
ze strany pražského primátora Zdeňka Hřiba, který následně vyměnil spolupráci s hlavním
městem Číny Pekingem za hlavní město Tchaj-wanu Tchaj-pej. To přineslo výraznou nevoli
z čínské strany. Následně bylo také v březnu přijato oficiální usnesení Senátu České republiky
k petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem číslo 13141,
ve kterém Senát vyjadřuje podporu a žádá vládu ČR, aby vyzvala Čínu k okamžitému ukončení
tohoto pronásledování, které v letošním roce trvá již 21 let. Nakonec se tehdejší předseda Senátu
Jaroslav Kubera, jako druhý nejvyšší představitel České republiky, rozhodl pro oficiální
návštěvu Tchaj-wanu, čímž by dal Číně najevo jasný signál o neuznávání její politiky jedné
Číny vzhledem k Tchaj-wanu. To přineslo výrazně negativní reakci z čínské strany a tlak na
pana Kuberu, který několik dní po návštěvě čínské ambasády zemřel. Cesta se tedy
neuskutečnila, nicméně nynější předseda Senátu pan Miloš Vystrčil cestu uskuteční v průběhu
srpna letošního roku. Uvidíme, zda to přinese oživení čínských investic.
Tyto výše zmíněné faktory zřejmě vedly k poslednímu případu silného pro-čínského lobby, a to
v souvislosti s epidemií koronaviru z jara letošního roku, kdy pan prezident spolu s vlivnými
lidmi z jeho okolí, a s ministrem vnitra panem Hamáčkem, který je mimochodem dalším
signatářem prohlášení čtyř, tzv. zachránil situaci nákupem zdravotnických pomůcek, a to za
účasti vlády vítáním čínských letadel a ujišťováním dobrých vztahů, byť v sousedních zemích
nebyla taková situace k vidění. To, zda se jednalo o předražené nákupy či zbytečné nákupy či
účelové nákupy, které přehlížely místní výrobce v České republice, zde pomineme. Nakupovat
můžeme cokoli od kohokoli, když existují dvě protistrany, které nákup či prodej vypořádají,
není nákup ani drahý, ani levný. Je zde ovšem zajímavé varování, které by měli naši vrcholní
představitelé vzít v potaz, a to fakt, že Česká republika zaslala Číně v rámci dobrých vztahů a
humanitární pomoci část našich zásob zdravotnického materiálu, aby nám pak Čína stejný
materiál prodala za mnohem vyšší cenu také v rámci dobrých vztahů a humanitární pomoci.
Zde je jasně vidět, že česko-čínské vztahy jsou z obou stran vnímány naprosto rozdílně. A tak je
to i s čínskými investicemi.
3.1.

STAV ČÍNSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE

Dle vyjádření prezidenta České republiky Miloše Zemana z roku 2016, tedy vrcholu čínských
investic ve světě, by měla Čína investovat jen v roce 2016 v České republice 95 mld. CZK a do
konce roku 2020 má Čína proinvestovat v přímých investicích (FDI) celkově 232 mld. CZK.
Při prvním pohledu na tato čísla to vypadá, že by odklon od lidských práv, a naopak souhlas
40
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s destruktivní čínskou politikou mohl přinést velkou investiční odezvu, neboť do roku 2016 byly
čínské investice i přes velkou snahu politiků, jak je uvedeno v předchozí kapitole, velmi nízké.
Dle oficiálních statistik České národní banky je čínské FDI v České republice za období let
2000–2017 38,1 mld. CZK. Za rok 2018 zde Čína investovala dle oficiálních statistik 15,4 mld.
CZK, což potvrzuje i americký institut AEI. Zde se ovšem jedná z větší části pouze o splátku
dluhu nástupnické společnosti CITIC za CEFC vůči bance J&T v objemu 11,5 mld. CZK.
Reálné investice jsou tedy za rok 2018 pouze ve výši 3,9 mld. CZK. Za rok 2019 nemá ČNB
zatím zveřejněná data a dle amerického institutu AEI u nás Čína neinvestovala. Pozice čínského
FDI v České republice je za rok 2018 dle oficiálních statistik na 20. příčce, dle očištění od splátky
dluhu, což není přímá investice ve své podstatě, pak na 28. příčce ze všech států, které do ČR
investovaly v roce 2018 a co do nominální výše, tak tvoří za rok 2018 pouze 0,42 % z celkového
FDI v České republice a po očištění splátky dluhu je to pouze 0,11 %. Tato data se velmi
rozcházejí s proklamovanými odhady pana prezidenta a zároveň slibů předních čínských
i českých politiků. Je proto na místě ptát se, kdo vlastně má z těchto postojů české politické
reprezentace skutečně prospěch? A zároveň zda vůbec stojí projevovaná servilita a vstřícnost
v kontextu našich demokratických hodnot za to, když jsou zde státy, které u nás investují
mnohonásobně více i z asijského kontinentu, respektují demokratické hodnoty a pozornost
vrcholných představitelů je vůči nim minimální.
Celková výše čínských investic od roku 2014, kdy se výrazně proměnila politika České republiky
vůči Číně s nástupem prezidenta Zemana do úřadu v roce 2013 do konce roku 2018 je tedy
53,5 mld. CZK, pokud počítáme oficiální statistiku ČNB. Dále pokud odhlédneme od
vypořádání půjčky ze strany J&T pak se jedná o 42 mld. CZK. Tím se, v případě oficiální
statistiky, za toto období dostává Čína na celkovou 22. příčku a nominálním objemem pak tvoří
0,34 % celkového objemu investic v daném období 2014-2018. V případě úpravy objemu
vzhledem k vyrovnání půjčky Čína zůstává na 22. příčce s nominálním objemem, který tvoří
0,27 % celkového objemu FDI v České republice.
Ve srovnání se zeměmi, které o lidských právech v Číně otevřeně hovoří či dokonce přijímají
různé nástroje vystupující oficiálně proti jejich porušování, a kde se čínské investice po těchto
skutcích zvyšují, se u nás v kontrastu s touto politikou čínské investice nezvyšují, byť byly znovu
potvrzeny na česko-čínském fóru v létě roku 2017 v rámci prezentace projektu Pás a stezka a
stále zůstávají pouze na úrovni slibů, které se nerealizují. Nakonec jeden z největších čínských
investorů u nás, skupina CEFC, byla v Číně a v USA vyšetřována z korupčního jednání, její
předseda (shodou okolností i blízký poradce prezidenta České republiky Miloše Zemana) byl
zatčen (přesto je stále dodnes prezidentovým poradcem) a aktiva převzata státním čínským
fondem CITIC, který je přímo napojen na čínskou komunistickou stranu. Tedy aktiva, která
zde investiční skupina CEFC koupila, nyní patří čínské komunistické vládě.
Nediskutování o lidských právech a nepřijímání žádné legislativy či formální kritiky vůči
čínskému porušování lidských práv nepřináší zvýšení čínského FDI. Uvidíme, zda se situace
změní v souvislosti s usnesením Senátu z března roku 2019 a návštěvou předsedy Senátu pana
Vystrčila v srpnu letošního roku.
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3.2.

STRUKTURA ČÍNSKÉHO FDI V ČESKÉ REPUBLICE

Čínské FDI v České republice se v celkovém obrazu týkají zejména nákupu hotových
společností čínským investorem. Tyto investice, byť by neměly být státem preferovány, a to
z důvodu, že ne vždy přinášejí zlepšení ekonomické situace občanů daného státu, jsou
v pořádku, pokud je na tom daná společnost hospodářsky špatně a potřebuje strategického
investora, nebo pokud nemá dostatek kapitálu na další rozvoj společnosti, např. expanze na
zahraniční trhy a opět potřebuje strategického investora s dalším kapitálem. Ideální investiční
státní pobídky jsou toho typu, že daný zahraniční investor v daném státu investuje do výstavby,
či modernizace výroby, zaměstnání občanů daného státu, přinesení vyšších daňových odvodů
a zlepšení ekonomické situace daných občanů.
Čínské FDI v České republice jsou však tedy převážně právě ty investice, které kupují hotové
podniky, nemovitosti, fotbalové kluby a nepřináší tedy užitek pro český stát ve výstavbě nových
podniků, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení daňových odvodů, pokud dále neinvestují do dalšího
rozvoje kupovaných společností, což se v převážné míře neděje. Zde byla hlavním investorem
již zmiňovaná soukromá společnost CEFC, která pouze skupovala soukromé společnosti bez
dodatečných investic, jejíž aktiva převzala státní skupina CITIC, opět bez dalších investic.
V České republice jsou ale i čínští investoři, kteří státní pobídkovou politiku v rámci zlepšení
ekonomického stavu společnosti naplňují. Tyto investice, ze kterých můžeme zmínit ty největší,
které pocházejí od společností Yanfeng, Beijing West Industry, Hisence, Xian Shaangu Power,
Huawei a Changhong42. Tyto společnosti a další menší investiční projekty zainvestovaly v České
republice objem FDI ve výši cca 5,3 mld. CZK a zaměstnaly 1.815 zaměstnanců. Tedy pouze
11 % z celkových čínských FDI v České republice dle oficiálních statistik ČNB a 2,3 %
z celkového objemu 232 mld. CZK slíbených investic přineslo přidanou hodnotu České
republice.
3.3.

SROVNÁNÍ ČÍNSKÉHO FDI S KOMPLEXNÍM FDI V ČR A OSTANÍMI
HLAVNÍMI ASIJSKÝMI INVESTORY

Česká republika je země, která je exportní ekonomikou, a proto i nejvíce FDI přichází od zemí,
které nejvíce importují naše zboží a služby. Největším investorem v České republice je
s převahou Nizozemí, následuje Německo, Lucembursko, Rakousko, Francie, Švýcarsko, Kypr,
Slovensko a Velká Británie. Ze zemí mimo Evropský kontinent, který tvoří jinak 93,7 %
celkových FDI do České republiky, je největším investorem v období 2014-2018 Jižní Korea,
dále pak Spojené státy americké a Japonsko. Celková suma FDI v České republice byla za rok
2018 dle oficiálních dat České národní banky ve výši 3,68 bilionu CZK43, tedy za tento rok
čínské FDI tvoří naprostou minoritu, a to 0,42 % dle oficiální statistiky a 0,11 % při očištění
o splátku dluhu. Nejvíce u nás v tomto roce investovalo Nizozemí 687 mld. CZK, Lucembursko
620 mld. CZK a Německo 605 mld. CZK. Ze zemí mimo Evropu byla největším investorem
v ČR Korejská republika 76 mld. CZK, Japonsko 45 mld. CZK a USA 33 mld. CZK.
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Zdroj: Česká národní banka44

V této analýze se zaměřujeme na čínské FDI v různých zemích a České republice. Čína není
jediný asijský investor v České republice.
JAPONSKO
Japonsko-české vztahy v letošním roce oslavily 100 let svého trvání. Spolupráce je dlouhodobá
jak na úrovni obchodní, tak kulturní, a to i přes druhou světovou válku a sovětskou okupaci naší
země. Restart obchodních vztahů nastal tedy až v devadesátých letech minulého století. V roce
2019 vešla v platnost dohoda o volném obchodu mezi Japonskem a Evropskou unií, která by
měla dále podporovat vzájemnou obchodní bilanci s Českou republikou.
Japonsko je dle agentury CzechInvest druhým největším zahraničním investorem v České
republice, pokud jde o celkovou hodnotu projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest
v letech 1993-2019. Japonské FDI bylo ve sledovaném období 2014-2018 dle údajů České
národní banky 191 mld. CZK, tedy téměř 4x vyšší než čínské FDI. Pokud vycházíme
z oficiálních údajů a očistíme čínská data o splacení půjčky, pak se jedná o téměř pětinásobek.
Samotná výše investic není ale tak rozhodující, vzhledem k možným nákupům bez přidané
hodnoty pro české hospodářství, jako v případě čínských investic. V případě Japonska tu ale
máme investice více jak 266 společností, které investovaly v České republice, z nichž je
111 firem zaměřených na výrobu a 10 na výzkum a vývoj. Dohromady tyto společnosti
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zaměstnávají přes 50 tis. zaměstnanců45. Zde se tedy, dle výše uvedených parametrů, jedná
o skutečnou přidanou hodnotu zahraničních investic.
KOREJSKÁ REPUBLIKA
Vzhledem k utvoření Korejské republiky až po korejské válce, kdy již byla naše země
v sovětském vlivu a Korejská republika ve sféře vlivu Spojených států amerických, se vzájemné
vztahy utvořily až v březnu roku 1990. Jediný český prezident, který navštívil Korejskou
republiku, byl Václav Havel v roce 1992, přičemž prezident Korejské republiky tu byl v roce
1995, 2015 a 2018. Oficiálních českých cest do Korejské republiky bylo 7, oficiálních cest do
České republiky bylo 10. To znamená, že korejská strana je mnohem aktivnější46.
Korejská republika je země, která používá přímé zahraniční investice (FDI) jako jeden
z hlavních nástrojů pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky a vysokého tempa
hospodářského růstu. Lze tedy předpokládat, že vhodnou pozorností by mohly být jejich
investice v České republice vyšší. Tím se ovšem ale Čína prezentuje také. V České republice je
Korejská republika aktivní již od počátku vzájemné spolupráce v devadesátých letech minulého
století. Dle agentury CzechInvest je Korejská republika po USA, Japonsku a Německu čtvrtým
největším investorem v České republice od vzniku samostatné republiky. Za sledované období
2014-2018 zde Korejská republika investovala, dle dat České národní banky, 321 mld. CZK,
tedy 6x více než Čína dle oficiálních dat a téměř 8x více než Čína po očištění o splátku dluhu.
Pracovních míst vytvořila Korejská republika k roku 2015 přes 12 tis. Charakter korejských
investic je převážně do výroby a inovací, tvorby pracovních míst, kde naplňuje přidanou
hodnotu pro ČR. Minorita investic i v tomto případě jde do nákup nemovitostí.
TCHAJ-WAN
Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Tchaj-wanem trvají již od konce padesátých let
minulého století, kdy se na Tchaj-wan uchýlila vláda čínské republiky před postupujícími
komunisty. Většina tehdejšího světa, včetně naší země, uznávala Tchaj-wan jako pokračovatele
Čínské republiky a navazovala s ní diplomatické vztahy. Po obratu zahraniční politiky Číny
v sedmdesátých letech minulého století a výměně křesla Tchaj-wanu ve prospěch Číny v OSN,
byla spolupráce ukončena. Během devadesátých let se obnovila a Tchaj-wan se postupně stal
jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky v Asii, v čele se společností
Foxconn, která České republice pomohla získat status významného vývozce elektroniky.
Tchaj-wanské investice v ČR jsou celkově ve výši 29 mld. CZK a za sledované období 20142018 se jedná dle údajů České národní banky o výši 14,1 mld. CZK. Investice jsou tedy 4x nižší
než v případě Číny, pokud bereme oficiální údaje a 3x nižší po očištění splátky dluhu. Zde je
ovšem patrný výrazný rozdíl mezi investicemi z Číny a Tchaj-wanu, jejichž investice vytvořily
v České republice více jak 24 tis. pracovních míst, tedy 13x více. Přidaná hodnota je tedy pro
Českou republiku mnohem vyšší než v případě čínských investic, byť je nominální výše nižší.
Rozdíl v obou čínských republikách je ale markantní, velikost HDP, 1,5 mld. obyvatel vůči 24
mil. atd.
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3.4.

STAV EXPORTU DO ČÍNY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Přímé zahraniční investice (FDI) nejsou jedinou známkou výhodnosti mezinárodní spolupráce.
Tou je i export našeho zboží do dané země. Jelikož je s oblibou používána hypotéza, že díky
zvýšené pozornosti vůči Číně roste náš export na tamní čínský trh, zahrneme zde i export a
import z/do Číny v poměru k celku.
Bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2009-2019 (v mld. CZK)
Vývoz

Dovoz

Bilance

Objem

Objem

Objem

2009

16,957

200,834

-183,877

2010

22,149

296,683

-274,534

2011

26,392

335,681

-309,289

2012

32,214

307,179

-274,965

2013

34,97

303,397

-268,427

2014

42,784

363,662

-320,878

2015

43,666

467,683

-424,017

2016

45,717

432,751

-387,034

2017

52,776

476,059

-423,283

2018

58,073

568,246

-510,173

2019

56,617

615,745

-559,341

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu

V přehledu výše vidíme stav bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2009-2019 mezi
Čínou a Českou republikou. Tato čísla mají rostoucí charakter a jsou jistě známkou zlepšujících
se obchodních vztahů mezi těmito zeměmi.

Zdroj: Český statistický úřad
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V celkovém kontextu, jak vidíme na grafu výše, není tato obchodní aktivita pro Českou
republiku významná, neboť Čína není v celkovém kontextu významným importérem našich
výrobků a služeb. Spíše jsme trh, kam může Čína umísťovat svou nadvýrobu, vzhledem
k obrovskému deficitu vzájemného obchodu. Za rok 2019, byť čísla jsou zatím stále předběžná,
tvoří Čína jen 1,53 % z celkového exportu České republiky ve výši 3 687,8 mld. CZK a 17,36
% z celkového importu do České republiky ve výši 3 545,9 mld. CZK. Je zde tedy výrazný
nepoměr mezi dováženým zbožím a vyváženým zbožím z Číny. Tvrdit ovšem na objemu
dovezeného zboží z Číny, které v mnoha případech poškozuje vlastní českou produkci, že je
obchodní spolupráce s Čínou pro Českou republiku úspěšná, je nesmyslné. Export do Číny,
který by byl znakem úspěšné obchodní spolupráce je stále nominálně nižší než například do
Rumunska.
Největším exportním partnerem zůstává Německo, dále Slovensko, Polsko, Francie, Velká
Británie, Rakousko, Nizozemsko, Itálie, Maďarsko, Španělsko, USA, Rusko a další. Je tedy
nutné, z pohledu našeho hospodářství, zůstat zaměřeni západním směrem a neotáčet svou
politickou orientaci na východ, protože východní trhy nemohou nahradit ty západní, viz
přehled největších českých exportních trhů níže.

VÝVOZ
mil. Kč

%

1-12/2018
Německo
1 426 361
Slovensko
332 935
Polsko
266 503
Francie
223 485
Spojené království
203 751
Rakousko
196 303
Nizozemsko
162 340
Itálie
170 166
Maďarsko
132 129
Španělsko
138 143
Spojené státy
90 938
Ruská federace
89 672
Belgie
93 954
Švédsko
76 334
Rumunsko
66 134
Švýcarsko
59 076
Čína
56 158
Dánsko
40 226
Turecko
47 709
Ukrajina
33 092
Japonsko
19 816
Slovinsko
21 632
Irsko
27 985
Mexiko
17 825
Korea
10 722
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

mil. Kč

%

1-12/2019
32,4
7,6
6,1
5,1
4,6
4,5
3,7
3,9
3,0
3,1
2,1
2,0
2,1
1,7
1,5
1,3
1,3
0,9
1,1
0,8
0,4
0,5
0,6
0,4
0,2

1 449 410
346 468
275 348
234 133
205 514
195 727
173 796
173 172
149 199
146 464
106 430
98 775
95 354
74 288
70 696
70 167
56 617
45 837
44 217
35 132
22 624
22 466
22 007
19 116
10 497

19/18
index

31,8
7,6
6,0
5,1
4,5
4,3
3,8
3,8
3,3
3,2
2,3
2,2
2,1
1,6
1,5
1,5
1,2
1,0
1,0
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2

101,6
104,1
103,3
104,8
100,9
99,7
107,1
101,8
112,9
106,0
117,0
110,2
101,5
97,3
106,9
118,8
100,8
113,9
92,7
106,2
114,2
103,9
78,6
107,2
97,9
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4. SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU V ČÍNSKÉM
FDI
Na níže uvedené mapě Evropy je zobrazen přehled čínských přímých investic (FDI)
v jednotlivých evropských státech za období 2000–2019. Je zde jasně patrné, že Česká republika
není v popředí zájmu čínských investorů a ani celé uskupení 16+1 není v popředí zájmu těchto
investorů. Je celkem nepravděpodobné, že můžeme v brzké době očekávat zásadní změnu
čínského vnímání toho, kdo jsou pro ně skutečně důležití obchodní partneři. Když zároveň do
mapy promítneme, kde se otevřeně diskutuje o lidských právech a kde se přijímají zákony proti
orgánové turistice, je jasně patrné, že v těchto zemích Čína investuje mnohonásobně více než
tam, kde s její politikou souhlasí.
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5. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S ČÍNSKÝMI INVESTICEMI
Mnohé evropské státy již zahájily restriktivní politiku vůči čínským investicím, zejména
z důvodu bezpečnostních rizik spojených s investicemi do strategických společností či
strategických infrastrukturních projektů. Důvodem jsou bezpečností rizika spojená s krádežemi
duševního vlastnictví, špionáží, vyvážení politického vlivu a získávání majoritní většiny ve
strategických odvětvích.
Konkrétními státy, které v únoru roku 2017 přijaly tyto restrikce jsou Německo, Itálie, Francie
a Norsko47. Dalšími státy, které již mají vlastní kontrolní mechanismy pro FDI jsou Dánsko,
Finsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Spojené království a Španělsko. Na
základě této iniciativy přijala Evropská unie v roce 2019 systém na prověřování zahraničních
investic, který nabude účinnosti od roku 202048. Legislativa je namířena obecně, ovšem dle
většiny zákonodárců je namířena přímo proti Číně. Česká vláda schválila návrh zákona
o prověřování zahraničních investic v dubnu roku 202049. Je patrné, že i když Čína prezentuje
pokles investic v Evropě jako důvod čínských omezení vyvádění kapitálu ze země, tak hlavním
důvodem je spíše tato restriktivní politika největších příjemců FDI v Evropě.
V České republice vydala koncem roku 2019 tajná služba BIS výroční zprávu za rok 201850,
která již jako třetí v pořadí uvádí jako největší hrozby pro Českou republiku špionáž z Číny a
Ruska, kde uvádí, že se čínská špionáž zvýšila proti českým zájmům, a kde uvádí, že zasahovali
nejen do oblasti politiky a diplomacie, ale také do špionáže, ekonomiky a informačního boje.
Zpráva uvádí, že mezi nejzávažnější útoky bylo proniknutí do sítě Ministerstva zahraničních
věcí. Zpráva uvádí, že v roce 2018 byly v Česku aktivní všechny nejvýznamnější čínské
zpravodajské služby, jako je vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky
Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti
(MSS) či Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (MPS) a také, že se k nátlaku uchylovali čínští kariérní
diplomaté, a že jejich aktivita výrazně posílila. Tyto aktivity cílily na akademickou obec,
bezpečnostní sbory či státní správu a také se snažily narušit vztah mezi Českou republikou
a Tchaj-wanem. Dalším faktem, na který zpráva upozorňuje, je zvýšená snaha vyhledávat a
kontaktovat potenciální spolupracovníky, agenty v České republice. Utajovanou zprávu
obsahující i konkrétní zjištění předkládá BIS vládě i prezidentovi.
Nátlak kariérních diplomatů Číny lze pozorovat i v dopise, který nepřímo, skrze novoroční oběd
s prezidentem Zemanem a hradním kancléřem Mynářem, zaslala čínská ambasáda bývalému
předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, s varováním ohledně jeho plánované cesty na Tchajwan, stejně tak i v pravděpodobném nátlaku čínského velvyslance na Jaroslava Kuberu na
recepci ambasády k oslavě čínského Nového roku, kde spolu mluvili o samotě. Tento nátlak
mohl mít mj. výrazný vliv na zhoršení zdravotního stavu pana Kubery a jeho následné úmrtí
tři dny po recepci.
Koncem roku 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varování před užíváním
softwaru a hardwaru čínských společností Huawei Technologies a ZTE Corporation z důvodu
kybernetické hrozby. Jedním z hlavních důvodů je přístup čínské vlády k údajům, které se
47

https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/commission-says-proposal-to-block-chinesetakeovers-is-worth-discussing/
48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2088
49
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/proverovani-zahranicnich-investic/vlada-schvalila-navrh-zakonao-proverovani-zahranicnich-investic--253918/
50
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
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v těchto zařízeních nachází, tudíž pouštět tyto systémy do klíčové infrastruktury chodu našeho
státu je velmi nebezpečné. Proti tomuto varování se ohradil prezident Miloš Zeman, který
prohlásil, že to bude mít výrazný dopad na plánované investice pro společnosti Škoda auto a
PPF v Číně, což dementoval premiér Andrej Babiš. Podle různých zpravodajských kanálů se
tehdy snažil prezident varování zrušit z důvodu uzavřené smlouvy o propagaci mezi Hradem a
společností Huawei, která pro Hrad znamená každý rok produkty v hodnotě půl miliónu CZK.
Hrad toto tvrzení odmítl. Nicméně v různých zemích světa je Huawei pro bezpečnostní rizika
vylučován z podílení se na provozu státní správy či strategické infrastruktury. V Polsku byl navíc
zatčen pro špionáž místní ředitel prodeje. Ve zprávě za rok 2018, kterou úřad vydal na konci
roku 2019, varoval před narůstajícím ohrožením kyberbezpečnosti ze strany Číny, jejíž útoky
se stupňují.
I přes tyto jasné důkazy naší tajné služby, přes restriktivní investiční politiku, které vůči Číně
zaujaly největší Evropské státy a přes přijetí obecné celoevropské legislativy proti bezpečnostně
rizikovým investicím z Číny Evropským parlamentem, přes zablokování účasti společnosti
Huawei na stavbě sítí 5G v Itálii, Velké Británii či v USA, i přes varování našeho kybernetického
úřadu, naši nejvyšší političtí představitelé dále pokračují v jimi nastoleném servilním postoji vůči
Číně, která se opět projevila v jarní krizi epidemie koronaviru. Znovu je tedy otázkou, kdo
vlastně z těchto investic a politické pozornosti čerpá svůj prospěch?
6. MOŽNÁ RIZIKA VÝVOJE ČÍNSKÝCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE
Když odhlédneme od skutečnosti, že došlo k zestátnění největšího čínského investora v České
republice, společnosti CEFC, jejíž vedení bylo zatčeno za hospodářskou kriminalitu, což v Číně
znamená, jak dobře víme, přesun vlivu, tak některé zakoupené společnosti, dle dostupných
informací, si výrazně stěžují na utlumení či úplné zastavení investic do strategického rozvoje
daných společností a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Stalo se tak například v dceřiné
společnosti holdingu Žďas, TS Plzeň, jedné z největších a nejstarších (1859) strojírenských firem
v ČR, která po utlumení investic do rozvoje společnosti a následnou ztrátou
konkurenceschopnosti po roce 2016, kdy ji CEFC v rámci nákupu Žďasu převzalo, došla v roce
2019 do stavu krachu a rozpuštění výroby. Následně byl, neznámo kam, odvezen hodnotný
firemní archiv, mimo jiné s patenty, což až příliš odpovídá častým snahám Číny o krádež
duševního vlastnictví51. V tento moment již Žďas ovládá státní fond CITIC podřízený přímo
čínské komunistické straně. Vedení společnosti Žďas pouze reagovalo, že CITIC neměl se
společností TS Plzeň nic společného, byť byl jejím majitelem, ale že odepsali desítky miliónů
korun za její pád52.
Dalším bodem pak je nadměrné čerpání dividend, kde u společnosti Pivovar Lobkowizc, která
skončila za rok 2018 ve výrazné ztrátě ve výši 455 mil. CZK, a to i přesto, že prodej piva
z menších pivovarů výrazně rostl a celkové tržby meziročně vzrostly, byla za rok 2017, jak
vyplývá ze sbírky listin společnosti, vyplacena dividenda ve výši 259 mil. CZK. Společnost
Deloitte po provedení auditu za rok 2018 uvedla, že existuje významná materiální nejistota,
která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat, a že se
mateřská společnost CITIC skrze společnost Lapasan zavázala k finanční podpoře společnosti.
Zatím byla z rozhodnutí vlastníka ukončena výroba piva z pivovaru Uherský Brod.
51

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cinska-ts-plzen-miri-podle-odboru-ke-dnu-zastupci-cinskehovlastnika-mlci.A190810_192604_firmy-trhy_ele
52
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kvuli-krachu-ts-plzen-jsme-odepsali-desitky-milionu-rikasef-zdasu-cesnek-1363425
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7. ZÁVĚR
Na závěr lze z výše uvedených dat shrnout, že Čína jednoznačně investuje více tam, kde s ní
vedou otevřený dialog ohledně lidských práv či bezpečnosti investic a kde přijímají legislativu,
která postihuje největší zločin komunistického režimu současnosti, a to nedobrovolný odběr
orgánů zaživa vězňům svědomí. Toto jednání odpovídá i čínské kultuře a mentalitě.
Čínské investice nepřináší, až na výjimky, přidanou hodnotu České republice, pouze akumulují
politický vliv a využívají svůj získaný vliv na pronikání do dalších evropských zemí. Čína používá
Českou republiku jen jako vstupní bránu do Evropy. Zároveň nás vzhledem k politickému vlivu,
který zde má, odklání od našich přirozených západních spojenců, kteří nejsou naši spojenci
pouze na úrovni bezpečnostní, ale hlavně i na úrovni ekonomické.
Ostatní asijské státy u nás investují mnohem více prostředků a jejich investice skutečně
znamenají přidanou hodnotu pro ekonomiku České republiky v rámci tvorby nových
pracovních míst a zvyšování odbytu zboží subdodavatelů jejich výroby. U těchto zemí, které
nejsou našimi přirozenými spojenci, není vidět zvýšená pozornost naší politické scény. Ta je
viditelná pouze u Číny.
Evropské státy omezují čínské investice z důvodu bezpečnosti a pronikání vlivu autoritářského
komunistického systému do strategických odvětví ekonomiky státu. V České republice je tato
legislativa i přes zásadní doporučení a výzvu české bezpečnostní služby BIS a Národního
kybernetického úřadu teprve ve stádiu příprav.
Největší čínský investor CEFC v České republice zkrachoval rozhodnutím Šanghajského soudu
a jeho ředitel Jie Ťien-ming je uvězněn pro hospodářskou trestnou činnost, přičemž je stále
poradcem našeho prezidenta. Aktiva nakoupená ze strany CEFC byla postoupena čínskému
státnímu fondu CITIC, který je kontrolován Ministerstvem financí v Číně, což jen potvrzuje
rizikovost čínských investic, které mohou být kdykoli zestátněny.
Postoj České republiky vůči lidským právům v Číně je až na výjimku ve schválení usnesení na
podporu praktikujících Falun Gongu v Senátu velmi pasivní, na vládní úrovni neexistující, ba
naopak lze pozorovat v nejvyšších představitelích našeho státu stále výraznou servilitu vůči
neexistujícím čínským investicím.

8. DOPORUČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU
V rámci tohoto reportu a otázek spojujících lidská práva, obchodní zájmy a investiční politiku,
doporučuji České republice začít otevřeně a seriózně diskutovat s čínskou protistranou o stavu
lidských práv v Číně, pronásledování Falun Gongu, násilnou převýchovu Ujgurů a
pronásledování křesťanů, a seriózně odsoudit v rámci lidskosti a demokratického zřízení našeho
státu praktiky nedobrovolného odběru orgánů z žijících vězňů svědomí. Čím více bude naše
zahraniční politika sebevědomá a pevná v demokratických hodnotách, tím spíše získáme
kvalitní čínské investice pro Českou republiku, jak vychází ze závěru tohoto reportu.
Dále doporučuji, aby se neadekvátní podpora čínských investic, která nemá efekt, změnila ze
strany nevyšších představitelů naší země na výraznou podporu investic z Japonska, Korejské
republiky a Tchaj-wanu, které dlouhodobě přinášejí výrazně vyšší přidanou hodnotu.
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9. O AUTOROVI
Institut IRCC, tedy Institute to Research the Crimes of Communism, se zabývá hlavně tématy
zločinů dnešních komunistických režimů a osvětovou činností o zlu komunismu obecně.
Vzhledem k tomu, že největší komunistický režim je v dnešním světě Čína, věnujeme zvýšenou
pozornost všem otázkám, které se Číny dotýkají. Zároveň se zabýváme tématy pronikání vlivu
komunismu do západní společnosti.
Lukáš Kudláček pracuje jako ekonomický analytik, jehož zálibou je geopolitika a historie.
V ekonomickém prostředí se pohybuje více jak 10 let a ve spolupráci s Institutem IRCC má na
starosti ekonomickou, geopolitickou a bezpečnostní analýzu.

Pro více informací nás kontaktujte na email: info@theircc.org
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