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vážený pane Kmoníčku zastupující prezidenta Zemana,

vážený pane Füle, komisaři evropské komise,

dámy, pánové, přátelé,

dobrý večer!

nejdříve mi dovolte jménem velvyslanectví čínské lidové republiky srdečně poblahopřát 
k úspěšnému uspořádání letošního „china Investment Forum“ a vyjádřit upřímný dík 
přátelům ze smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, kteří jsou organizátory 
této akce, a všem, kteří se starají o rozvoj čínsko-českých vztahů. letošní fórum je 
v historii bilaterálních styků mezi čínou a českou republikou jedinečné množstvím 
účastníků, úrovní i rozsahem, což plně dokazuje, že prohloubení rozvoje čínsko-českých 
vztahů se stalo společným přáním osobností obou zemí z oblastí vlády, podnikatelské 
sféry, zdravotnictví, školství, kultury a vědy a techniky. věřím, že úspěšné uspořádání 
tohoto fóra dokáže povzbudit nadšení pro další rozvíjení čínsko-českých vztahů 
a povznést čínsko-české vztahy na novou úroveň.

 Příští rok oslavíme 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi čínou a českou 
republikou. Máme zájem společně s českou stranou využít této příležitosti k zahájení řady 
oslavných aktivit a prohloubení bilaterální výměny a spolupráce v různých oblastech. 
Dobré politické vztahy jsou základním předpokladem a významnou zárukou pro rozvoj 
čínsko-českých vztahů a čínská strana doufá, že obě země v novém roce zahájí ještě 
více vzájemných kontaktů na politické úrovni a dále posílí vzájemnou politickou důvěru. 
Posílení přátelské výměny mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vzdělání a mládeže 
zároveň napomůže upevnit základy pozitivního veřejného mínění na obou stranách. 
s radostí jsme se dověděli, že příští rok bude v číně uspořádána výstava výtvarných děl 
v čr velmi oblíbeného alfonse Muchy a v české republice se uskuteční výstava představující 
poklady starobylé čínské civilizace. v současnosti se čína věnuje prohlubování reforem, 
optimalizaci ekonomických struktur, zvyšování kvality ekonomiky a větší stimulaci 



hospodářského růstu pomocí rozšíření domácí poptávky, což poskytuje více příležitostí 
českým podnikům a výrobkům vstupujícím na čínský trh. stále více čínských podniků 
zároveň přijíždí do české republiky seznámit se s ekonomickou situací a prostředím 
pro investice a věřím, že v budoucnosti se bude oboustranná obchodní spolupráce dále 
rozšiřovat a prohlubovat. Je potřeba, aby vlády obou zemí vyvinuly společné úsilí 
k usnadnění vzájemné obchodní spolupráce.

 Počet čínských turistů, kteří letos navštívili českou republiku, se ve srovnání s loňským 
rokem podstatně zvýšil. Ovšem do zahraničí za turistikou každoročně vycestuje 80 
milionů čínských občanů, a kdyby českou republiku navštívilo jedno procento z tohoto 
počtu, jednalo by se o 800 tisíc lidí. Od tohoto cíle jsme ještě velice vzdáleni a prostor 
pro spolupráci je tedy ještě velký. cestovní ruch je zároveň jen jednou z mnoha oblastí 
s velkým potenciálem pro spolupráci mezi oběma zeměmi. chceme s českou stranou 
vyvinout společné úsilí a ještě konstruktivnějším způsobem a efektivnějšími prostředky 
vytvořit ještě příznivější prostředí pro obchodní spolupráci a společenskou a kulturní 
výměnu k společnému prospěchu obou národů.


