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Anotace 

Od poloviny 20. století se do systému mezinárodních vztahů zapojují nejen státy, ale 

i substátní jednotky. I české kraje a města zahajují vlastní zahraniční aktivity, kterými 

prosazují své ekonomické, politické a kulturní cíle. Tato případová studie se zaměřuje na 

pražskou paradiplomacii, která patří v českém prostředí k těm nejrozvinutějším. 

Analyzováno je sesterství mezi Prahou a Pekingem (2016–2019) a jeho přesahy do 

česko-čínských vztahů. Jedná se o aktuální případ, který výrazně přerostl lokální úroveň 

a vybočoval z běžné paradiplomatické praxe. V první kapitole jsou představena teoretická 

východiska a modely paradiplomacie, ze kterých práce vychází. Druhá kapitola zasazuje 

sesterství do bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Čínou a vymezuje hlavní 

specifika pražské paradiplomacie. Poslední kapitola je věnována analýze sesterství mezi 

Prahou a Pekingem. Chronologicky zde jsou popsány okolnosti, které doprovázely sesterství 

až do jeho vypovězení. Na závěr je zhodnocena pražská paradiplomacie vůči Pekingu 

v kontextu státní zahraniční politiky. 

 

Annotation 

Since the half of the 20th century the domain of international relations has been reserved not 

only for states, but also for their units. Also Czech regions and cities are involved in 

international cooperation in order to pursue their economic, political and cultural aims. This 

thesis focuses on the paradiplomacy of Prague, which has one of the most developed foreign 

policies among Czech regions. This case study offers a complex analysis of the partnership 

between Prague and Beijing (from 2016 to 2019), notably of its influence on the 

Czech-Chinese relations. The cooperation between these two cities represents an 

exemptional example when paradiplomacy transcended its local significance and impacted 

the national level. In the first chapter the theoretical background and models of 

paradiplomacy are introduced. The second chapter develops the context of Czech-China 

relations and outlines the main specificities of Prague’s paradiplomacy. The last chapter 

covers the partnership between Prague and Beijing. Respective circumstances are being 

described in a chronological way. At the end, Prague’s paradiplomacy in connection with 

Beijing is evaluated in the context of national foreign policy. 
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Úvod 

Nástup globalizačních a regionalizačních trendů umožnil ve druhé polovině 20. století 

vtáhnout do komplexu mezinárodních vztahů nové nestátní aktéry. Kromě multinacionálních 

a neziskových organizací se začaly prosazovat také subnárodní jednotky. Souhrn jejich 

zahraničních aktivit, které slouží k prosazování ekonomických, politických nebo kulturních 

zájmů, označujeme pojmem paradiplomacie. V současnosti paradiplomacie rozšiřuje také 

zahraniční politiku České republiky. V porovnání s ostatními českými kraji a městy patří 

zahraniční aktivity Prahy mezi ty nejrozvinutější. Praze se díky své politické a ekonomické 

povaze otevírá prostor ovlivňovat podobu českých vnějších vztahů. 

Cílem této práce je analyzovat fungování pražské paradiplomacie v kontextu státní 

zahraniční politiky a již etablovaných bilaterálních vztahů. Jako výzkumná metodologie byla 

zvolena případová studie, která se zaměřuje na okolnosti spojené se sesterskou smlouvou 

mezi Prahou a Pekingem. Jedná se o aktuální případ, kdy se dopady paradiplomatických 

aktivit jednoho z regionů přepsaly do bilaterálních vztahů České republiky. Navíc celková 

míra politizace a provázanosti sesterství s celostátní politikou vybočovala z běžné 

paradiplomatické praxe v českém prostředí. 

Jeden z hlavních přínosů této práce tkví v testování přenositelnosti zahraničních 

modelů a konceptů do prostředí, kde se paradiplomacie rozvinula relativně nedávno a není 

důkladně probádána. Výzkum regionální úrovně česko-čínských vztahů rovněž přispěje 

k pochopení jejich dynamiky. Hypotézou je, že v České republice jsou vztahy s Čínou 

primárně v gesci centrální roviny vládnutí, avšak jejich deklarované postoje se také odvíjejí 

od různých tuzemských zájmových sociálních struktur. 

Práce se zaměřuje na zodpovězení pěti výzkumných otázek. Vycházejí z modelu 

analýzy konkrétních příkladů paradiplomacie představených Kuznietsovem v knize Theory 

and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs:1 

- Jaké jsou legální základy pro pražské paradiplomatické aktivity? 

- Jak je pražská paradiplomacie institucionalizovaná? 

- Jaká je motivace Prahy zapojovat se do paradiplomacie s Čínou/Pekingem? 

 
1 Alexander S. Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International 
Affairs (Londýn: Routledge, 2014). 
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- Jak pražskou paradiplomacii vůči Číně/Pekingu vnímají ostatní aktéři české 

zahraniční politiky na centrální úrovni? 

- Jaké jsou dopady pražské paradiplomacie vůči Číně/Pekingu? 

Tyto otázky budou zodpovězeny na základě kvalitativní analýzy dostupných 

dokumentů (koncepční dokumenty, tiskové zprávy atp.) a mediálních výstupů zástupců 

magistrátu, ministerstva zahraničí a jiných relevantních aktérů. Proveden byl rovněž 

rozhovor s pražským vedoucím oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí.  

Mezi využívané sekundární zdroje patří převážně zahraniční publikace 

západoevropských a severoamerických odborníků. Stěžejní pro tuto práci je již zmiňovaná 

publikace Kuznietsova, která poskytuje komplexní přehled faktorů, které by se při zkoumání 

jednotlivých případů neměly opomenout. Výhodou je také její aktuálnost. S přihlédnutím 

k analýze limitů přenositelnosti zahraničních modelů na české prostředí, kterou představil 

v textu Jak zkoumat českou paradiplomacii2 Dostál, byly použity také publikace 

Michelmanna, Soldatose a Duchaceka. Samotné české paradiplomacii se věnuje jen malé 

množství tuzemských autorů. Obsáhlou studii zdejší paradiplomacie provedl na začátku  

21. století Drulák, avšak některé aspekty zahraničního působení českých regionů prošly od 

té doby značným vývojem, a proto jsou některá nasbíraná data zastaralá. Hlavním zdrojem 

jsou z tohoto důvodu aktuální případové studie Řeháka a Dostála. Vzhledem k absenci 

odborných článků věnujících se tématu sesterství Prahy a Pekingu budu také vycházet 

z novinových článků. Čínské zdroje chybí, neboť se práce zaměřuje výhradně na český 

kontext. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zaměřím 

na kategorizaci paradiplomacie, ze které budu vycházet v empirické části. V té dojde nejprve 

k zasazení sesterství do česko-čínských vztahů a k vymezení hlavních specifik pražské 

paradiplomacie. Zbytek empirické části je věnován analýze sesterství mezi Prahou 

a Pekingem. Chronologicky zde jsou popsány okolnosti, které doprovázely sesterství až do 

jeho vypovězení. Na závěr je zhodnocena pražská paradiplomacie vůči Pekingu v kontextu 

státní zahraniční politiky. 

 
2 Vít Dostál, “Jak zkoumat českou paradiplomacii,” Středoevropské politické studie 16, č. 4 (2014). 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Podmínky a determinanty 

Externí faktory 

Rozvoj paradiplomatických aktivit v daném regionu závisí na různorodých externích 

a interních faktorech. Mezi čtyři základní externí faktory řadí Kuznietsov globalizaci, 

prolínání tzv. high a low politiky, regionalizaci a demokratizační proces. Globalizace, 

jakožto jev vedoucí ke změně mocenské symetrie ve prospěch nových aktérů, je podle 

Kuznietsova primární příčinou vzniku paradiplomacie.3 Kuznietsov vyzdvihuje hlavně 

globalizaci v oblasti kultury, Řehák v tomto kontextu považuje ekonomickou globalizaci za 

dominantní předpoklad pro rozvoj zahraniční spolupráce regionů.4 

S globalizací úzce souvisí prolínání témat tzv. high a low politiky. V současnosti 

napříč agendami není možné určit přesnou dělící linii mezi domácí a zahraniční politikou. 

Např. vzdělávání nebo ekologie se dříve řadily mezi témata domácí politiky, nicméně dnes 

v těchto oblastech roste potřeba mezinárodní koordinace, a tak dostávají globální rozměr.5 

A naopak regiony se začínají angažovat např. v problematice dodržování lidských práv, 

která byla dříve výhradně prvkem státní zahraniční politiky.6 

Dalším globálním fenoménem, který ovlivňuje podobu paradiplomacie, je 

regionalizace. Na regiony jsou v současné době kvůli aplikaci principu subsidiarity 

přenášeny rozsáhlejší pravomoci, které jim mimo jiné umožňují hrát aktivnější roli na poli 

mezinárodních vztahů.7 V kontextu Evropské unie putuje na kohezní politiku druhá největší 

část rozpočtu.8 

V neposlední řadě je pro rozvoj paradiplomacie důležité dodržování základních 

demokratických principů. Centrální úrovní akceptovaná pluralita názorů umožňuje 

 
3 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 1, 77 a 102. 
4 Vilém Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” Politologický časopis, č. 1 (leden 2013): 75, 
https://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2013/1/Polcas_2013_1_pp_69_92.pdf. 
5 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 104. 
6 Ivo Duchacek, “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations,” in 
Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, ed. Hans Michelmann a Panayotis 
Soldatos (Oxford: Claredon Press, 1990): 8. 
7 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 103. 
8 Na podporu regionů putuje ročně 371 mld. € a prostředky vynaložené na kohezní politiku tak tvoří 35 % 
rozpočtu Evropské unie. “EU funding programmes 2014-2020,” staženo 2. února, 2020, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_en. 
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regionům v rozsahu svých zákonných kompetencí prosazovat vlastní zájmy i v případě, že 

nejsou zcela v souladu se státní linií.9 

Interní faktory 

Interních faktorů, které představují impulz pro zahájení zahraniční spolupráce, rozlišuje 

Kuznietsov více. V první řadě sehrává roli úroveň decentralizace státu, případně jeho 

federalizace. Paradiplomatické aktivity se rozvíjejí s ohledem na legální vymezení 

pravomocí regionů v zahraniční politice.10 Právní rámec paradiplomacie můžeme hledat 

i v mezinárodních smlouvách, které navíc představují důležitý podnět pro regionální 

zahraniční spolupráci.11 

Dalším důvodem, proč regiony zahajují vlastní zahraniční aktivity, může být 

neefektivita státní zahraniční politiky. Ať už se jedná o nekonzistenci celé agendy nebo 

nefunkčnost podniknutých kroků v některých otázkách, mohou regiony zaplnit vzniklé 

vakuum. Neopomenutelná je také postava regionálního politického lídra, jenž často dává 

impulz pro zahájení spolupráce s konkrétním zahraničním partnerem a je také 

spoluzodpovědný za udržení její kontinuity. Jeho osobnost, stranická příslušnost a širší 

politické motivace z velké části rozhodují o intenzitě zahraniční spolupráce.12 

Specifická regionální identita, která odlišuje region od zbytku země, je dalším 

předpokladem pro rozvoj paradiplomacie. Podle Kuznietsova mají právě regiony s ambicí 

zdůraznit svou speciální identitu tendenci být nejaktivnější na poli zahraniční politiky. Jejich 

působení je motivováno spíš než touhou ovlivnit mezinárodní vztahy snahou 

prostřednictvím zahraniční spolupráce získat lepší pozici na domácí scéně.13 Také pokud 

existují v rámci země velké disproporce a asymetrie mezi ekonomikami jednotlivých 

regionů, mohou ty nejvyspělejší z nich pátrat po lepších investičních příležitostech 

 
9 Pokud bychom však považovali demokratické uspořádání za nutný předpoklad pro rozvoj klasické 
paradiplomacie, logicky bychom vyloučili paradiplomacii ve státech s autoritářskými sklony (jakým je právě 
Čína). Na tomto stanovisku se proto odborníci neshodnou. Kuznietsov, Theory and Practice of 
Paradiplomacy, 57 a 103-104.  
10 Ibid., 105. 
11 V českém kontextu je z tohoto hlediska nejdůležitější Evropská unie, která zaštiťuje a financuje různorodé 
programy regionální zahraniční spolupráce. Ibid., 107. 
12 Ibid., 106. 
13 Ibid., 67-68 a 105. 
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v zahraniční. Prostřednictvím paradiplomacie tak mohou jednodušeji využít svůj obchodní 

nebo průmyslový potenciál.14 

Neopomenutelným determinantem paradiplomatických aktivit je také poloha. 

Hraniční regiony mohou mít v návaznosti na kulturní a historické propojení se sousedním 

regionem více podnětů ke spolupráci. Zvýšený zájem spolupracovat mohou mít v oblastech, 

které ve své logice přesahují hranice státu, jako je ekologie, doprava a vzdělání.15 

1.2 Motivace 

Důvody, proč regiony zahajují spolupráci se zahraničím, mohou být ekonomické, politické 

a kulturní povahy a v praxi se většinou kombinují. Dominantní je motivace ekonomická, 

která podle Lecourse doprovází téměř všechny paradiplomatické aktivity.16 Prostřednictvím 

paradiplomacie jsou regiony s to efektivněji prosazovat vlastní zájmy, a zvyšují tak svou 

konkurenceschopnost v rámci vnitřního trhu. Důraz na ekonomiku v projektech zahraniční 

spolupráce může být důsledkem společných rysů lokálních ekonomik.17 Michelmann 

dodává, že zahraniční spolupráce má velkou podporu lokálního voličstva, je-li zřetelný její 

ekonomický přínos. Komunální politici proto často obchodní aspekt spolupráce 

upřednostňují.18 

Některé paradiplomatické aktivity mají vedle ekonomické i politickou dimenzi. 

Prostřednictvím zahraniční spolupráce mohou představitelé regionů sledovat své cíle 

v rámci domácí politické scény nebo se vymezovat proti stávající podobě zahraniční 

politiky. Regiony se sklonem k separatismu využívají paradiplomacii jako nástroj, kterým 

se snaží dosáhnout mezinárodního uznání.19 Kvůli tomu, že jsou některé paradiplomatické 

aktivity nadstandardně medializovány, mohou být využity k širší politické mobilizaci. 

Lokálním lídrům umožňuje paradiplomacie budovat si prestiž a prezentovat se voličům jako 

důležitý aktér s mezinárodním přesahem.20 

 
14 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 106. 
15 Ibid., 108 a 110. 
16 André Lecours, “Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World,” The Hague 
Journal of Diplomacy (prosinec 2008): 4, https://www.jstor.org/stable/resrep05373. 
17 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 81 a 110. 
18 Hans J. Michelmann, “Conclusion,” in Federalism and International Relations: The Role of Subnational 
Units, ed. Hans Michelmann a Panayotis Soldatos (Oxford: Claredon Press, 1990): 299. 
19 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 61 a 110. 
20 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 67.; Michelmann, “Conclusion,” 301. 

https://www.jstor.org/stable/resrep05373
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Kulturní motivace je další z nezanedbatelných důvodů, proč regiony zahajují 

zahraniční spolupráci. Paradiplomatické aktivity často zahrnují různé vzdělávací programy 

a výměny mezi školami a univerzitami.21 Také v případech, kdy lokální kulturní specifika 

nejsou plně podporovaná centrální vládou, má region možnost využít paradiplomatických 

aktivit, aby posílil a zviditelnil svou kulturní identitu.22 

1.3 Formy a nástroje 

Regiony mohou zvolit odlišné způsoby k naplňování svých cílů v rámci paradiplomacie. 

Rozdílná může být institucionalizace paradiplomatických aktivit i jejich samotná podstata, 

která se odvíjí např. od know-how příslušných pracovníků, institucionálních kapacit nebo 

finančních zdrojů.23 

Mnoho paradiplomatických aktivit je zastřešeno smlouvou nebo dohodou. V těchto 

smlouvách nalezneme většinou obecnou koncepci spolupráce, výčet oblastí a priorit a také 

způsoby, jak docílit jejich realizace. Je však třeba zdůraznit, že smlouva ne vždy podmiňuje 

naplňování stanovených cílů.24 Nežli formální zarámování spolupráce je důležitější kontakt 

se zahraničním partnerem. Prostor pro rozvoj intenzivnější spolupráce nabízejí pravidelné 

i nepravidelné oficiální návštěvy a schůze.25 Udržování kontaktu se nemusí omezovat jen na 

nejvyšší představitele regionů nebo na úředníky, pod které spadá zahraniční agenda, ale 

může se týkat i jednotlivých odborů. Ty se mohou organizovat do mezistátních skupin, 

podstupovat výměny a předávat si zkušenosti.26 

Mezi pokročilejší nástroje paradiplomacie můžeme počítat založení a vedení 

permanentního zastoupení v zahraničí. Jmenovitě se může jednat o zahraniční kancelář 

zaměřující se na lobbing (např. regionální zastoupení při EU) nebo o informační centrum 

radící v oblastech, jako jsou např. investice nebo turismus.27 Dále se regiony v rámci 

paradiplomacie mohou soustředit na organizaci mezinárodních fór, konferencí či veletrhů 

a jiných akcí, které spadají pod veřejnou diplomacii a přispívají k budování image města. 

Ještě jiné formy nabývají paradiplomatické aktivity, když se regiony zapojují do 

 
21 Michelmann, “Conclusion,” 305. 
22 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 110. 
23 Michelmann, “Conclusion,” 308. 
24 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 83. 
25 Michelmann, “Conclusion,” 309. 
26 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 112.; Duchacek, “Perforated Sovereignties,” 14-15. 
27 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 82. 



 

 

8 

multilaterálních organizací a sdružují se v mezinárodních sítích se svými zahraniční 

partnery.28 Relevantním paradiplomatickým nástrojem jsou i zahraničně politická vyjádření 

regionálních politiků, která mohou mít velkou symbolickou hodnotu.29 Ještě rozsáhlejší 

možnosti se otevírají kooperujícím hraničícím regionům. Ty často spolupracují 

v komplexních oblastech s dlouhodobým přesahem, jako je např. správa mostů nebo sdílení 

záchranných služeb.30 

1.4 Paradiplomacie ve vztahu ke státní zahraniční politice 

Pojem paradiplomacie (složenina slov paralelní a diplomacie) označuje rozšíření 

centralizovaného diplomatického aparátu o regionální aktéry.31 Při výzkumu paradiplomacie 

je však velmi problematické přesně stanovit míru, jakou je paradiplomacie napojena na státní 

zahraniční politiku. Jinými slovy není jednoduché určit, jestli jsou regiony ve svých 

aktivitách samostatné, nebo zdali jednají pod taktovkou státní linie. Bádání komplikuje 

především rozmanitost forem paradiplomacie.32 V zahraniční literatuře se o kategorizaci 

vazeb regionální paradiplomacie na státní diplomacii pokouší např. Soldatos. Ten rozlišuje 

následující vzorce: 

1. Kooperativně koordinovaný – regionální aktivity jsou formálně nebo neformálně 

koordinovány vládou, míra regionální samostatnosti je tedy značně omezená, 

2. Kooperativně přidružený – paradiplomacie je součástí celého komplexu státní 

zahraniční politiky a je ve shodě se státní linií, 

3. Paralelně harmonický – regiony mají vysokou míru samostatnosti a na 

mezinárodním poli interagují nezávisle, nicméně jejich aktivity jsou vystavěny tak, 

aby nevcházely do konfliktu s oficiální linií zahraničních vztahů, 

4. Paralelně disharmonický – regiony vystupují ve svých paradiplomatických 

aktivitách otevřeně proti státní linii.33 

 
28 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 112.; Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 
83. 
29 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 84. 
30 Michelmann, “Conclusion,” 308. 
31 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 70. 
32 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 69-70. 
33 Panayotis Soldatos, “An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy 
Actors,” in Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, ed. Hans Michelmann a 
Panayotis Soldatos (Oxford: Claredon Press, 1990): 38-40. 
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Vedle Soldatose je Duchacek dalším autorem, který nastiňuje způsoby, jak se 

paradiplomacie může v praxi propisovat do zahraniční politiky celé země. Podle něj mohou 

nastat následující čtyři situace: 

1. Fragmentace zahraniční politiky – centrální vláda není s to držet pod kontrolou 

aktivity regionů, paradiplomacie v tomto případě může sloužit jako prostředek, 

kterým se regiony snaží odtrhnout, 

2. Centralizace zahraniční politiky –vláda na paradiplomacii reaguje centralizací 

zahraniční politiky a omezením regionálních zahraničních aktivit, 

3. Kombinace regionální a státní zahraniční politiky – probíhá koordinace a snaha 

zkombinovat oba postoje, jedná se hlavně o interní diskuzi, která navenek nemusí 

být zřetelná, 

4. Kooperativní/Konkurenční segmentace zahraniční politiky – v některých 

agendách dochází ke spolupráci regionu s centrální vládou, v jiných může 

vystupovat s protikladnými stanovisky.34 

Dostál však upozorňuje na limity tohoto druhu kategorizace: „V paradiplomatické 

praxi těžko narazíme na aktéra, jehož zahraniční kontakty by bylo možné bez výhrad zařadit 

do jedné z uvedených kategorií.“35 V empirické části budu proto k této kategorizaci 

přistupovat pouze jako k ideálnímu modelu a zaměřím se především na okolnosti a kontext 

zkoumaného případu.  

 
34 Duchacek, “Perforated Sovereignties,” 29. 
35 Dostál, “Jak zkoumat českou paradiplomacii,” 314-315. 
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2 Kontextuální vymezení  

Následující kapitola je rozdělena na dvě části. V první podkapitole vymezím rámec 

česko-čínských vztahů, který je důležitý pro interpretaci okolností spojených se sesterskou 

smlouvou mezi Prahou a Pekingem. Hlavním cílem bude stanovit tradiční témata, která se 

do česko-čínských vztahů promítají a která se objevují jak na centrální, tak i na regionální 

úrovni. Analýze budou podrobeny rovněž zahraničněpolitické ideologie exekutivních složek 

České republiky. Druhá podkapitola se věnuje samotné pražské paradiplomacii. Na Prahu 

budou aplikovány teoretické modely vymezené v předchozí kapitole. 

2.1 Rámec česko-čínských vztahů 

Lidskoprávní rovina česko-čínských vztahů 

Postoje k česko-čínským vztahům charakterizuje velmi silná polarizace. Na jedné straně je 

aktivistický postoj považující dodržování lidských práv jako nutný předpoklad k rozvíjení 

hlubších spolupráce a na straně druhé ekonomický pragmatismus, který vyzdvihuje přínos 

potencionálních čínských investic pro českou ekonomiku.36 I na vládní úrovni je možné 

pozorovat fluktuující politiku v návaznosti na pravolevé dělení. Liberálně laděné vlády 

přebírají neokonzervativní narativy z USA, a naopak levicová orientace vlády vyúsťuje ve 

vůli spolupracovat s Čínou intenzivněji.37 

V současné době se česko-čínské vztahy nesou na vlně ekonomického 

pragmatismu, avšak promítá se do nich i lidskoprávní rozměr.38 Přihlíží se k němu 

i v koncepčních dokumentech české zahraniční politiky. Lidská práva patří vedle 

bezpečnosti a udržitelného rozvoje mezi tři hlavní pilíře českých bilaterálních vztahů. 

Lidskoprávní rovina je explicitně uvedena i v sekci pojednávající o zahraniční politice vůči 

Číně.39 

 
36 Rudolf Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China Reconsidered,” in Political Values 
in Europe-China Relations: A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC), ed. Tom Nicholas 
Rühlig, Björn Jerdén, Frans-Paul van der Putten, John Seaman, Miguel Otero-Iglesias a Alice Ekman (Swedish 
Institute of International Affairs, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, French 
Institute of International Relations, Elcano Royal Institute, 2018): 28, 
https://www.merics.org/sites/default/files/2019-01/190108_ETNC_report_2018_updated_2019.pdf. 
37 Ibid. 
38 Ibid., 27 a 30. 
39 “Koncepce zahraniční politiky ČR,” staženo 27. ledna, 2020, 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html. 

https://www.merics.org/sites/default/files/2019-01/190108_ETNC_report_2018_updated_2019.pdf
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html
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Účinnost boje České republiky za lidská práva na mezinárodní úrovni je však 

značně omezená. Konzistentní aktivistický postoj zaujímají jen některé osobnosti nebo 

skupiny občansko-politické sféry. Podle Fürsta je česká kritika stavu lidských práv v Číně 

pouze moralistickým poselstvím zacíleným hlavně na domácí politiku.40 

Lidskoprávní rozměr se ve vztazích s Čínou objevuje především v souvislosti 

s Tibetem.41 Např. návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga doprovázely v roce 

2016 rozsáhlé protesty proti porušování lidských práv v Tibetu a také proti česko-čínskému 

sbližování.42 Téměř půl roku poté navštívil Českou republiku dalajláma, který byl uvítán 

zdejší politickou i občanskou opozicí. V reakci na to bylo zveřejněno tzv. prohlášení čtyř. 

Čtveřice nejvyšších ústavních činitelů43 se společně distancovala od projevů mířících proti 

svrchovanosti Číny: 

„[…] chceme společně zdůraznit, že naše země při naplňování své dlouhodobé politiky 

vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze 

vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet 

součástí. […] Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky 

České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.“44 

Akce na podporu lidských práv se tradičně soustředí do Prahy a do protestů se 

v závislosti na své politické orientaci zapojuje i samotné vedení hlavního města. Do roku 

2014 tak byly vyvěšovány tibetské vlajky na budovách magistrátu. Po nástupu Krnáčové se 

však projevy podpory Tibetu utlumily. Vyvěšování vlajky bylo přerušeno, a naopak byla 

zahájena bližší spolupráce s Čínou, která vyústila v uzavření sesterské smlouvy s Pekingem. 

Oproti tomu současný Hřibův magistrát úřadující od listopadu 2018 se opět připojil k této 

 
40 Např. pod taktovkou Václava Havla se obhajování demokratických hodnot stalo jedním ze způsobů 
budování nové národní identity. Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China 
Reconsidered,” 27 a 30. 
41 V roce 1997 prošla oběma komorami parlamentu rezoluce, která kritizovala poměry lidských práv v Číně. 
Také při návštěvě čínské delegace v Praze byla vyvěšena tibetská vlajka v Poslanecké sněmovně. K dalším 
četným symbolickým aktům docházelo při návštěvách dalajlámy. Ibid., 28. 
42 “Odveta za smlouvu s Tchaj-pejí, Šanghaj přerušila vztahy s Prahou. ‚Chceme apolitické partnery,‘ říká 
Hřib,” iROZHLAS, 14. ledna, 2020, https://www.irozhlas.cz/ekonomika/sanghaj-praha-tchaj-pej-cina-
finance-centrum_2001140926_jan. 
43 Tzn. prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, 
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček a předseda vlády České republiky 
Bohuslav Sobotka. 
44 Jiří Ovčáček, “Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky,” staženo 7. února, 2020, 
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-nejvyssich-
ustavnich-cinitelu-ceske-republiky-12953. 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/sanghaj-praha-tchaj-pej-cina-finance-centrum_2001140926_jan
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/sanghaj-praha-tchaj-pej-cina-finance-centrum_2001140926_jan
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-nejvyssich-ustavnich-cinitelu-ceske-republiky-12953
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-nejvyssich-ustavnich-cinitelu-ceske-republiky-12953
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symbolické inciativě.45 Primátor se dokonce sešel s Lozangem Sanggjäem, předsedou 

tibetské exilové vlády. Schůzku komentoval na své oficiálním twitterové účtu slovy: 

„Rozpravy o lidských právech by neměly být něčím, od čeho se čeští politici distancují. 

Obzvlášť s ohledem na naši vlastní historii.“46 

Ekonomické vztahy 

Od lidskoprávní agendy, která dominovala česko-čínským vztahům v 90. letech, se postupně 

začal důraz přesouvat na ekonomickou rovinu.47 Prezident Miloš Zeman se stal jedním 

z nejviditelnějších propagátorů úzké spolupráce s Čínou. Nadstandardně se angažuje 

v různých česko-čínských projektech a spolu s obchodními delegacemi podniká časté 

pracovní cesty do Číny.48 

Snahy o prohloubení ekonomické spolupráce s Čínou jsou mimo jiné 

institucionalizovány v rámci multilaterálního formátu 17 + 1.49 Do tohoto projektu byly 

v roce 2012 sdruženy země ze středovýchodního evropského prostoru s cílem umožnit 

efektivnější tok čínských investic.50 Sbližování obou zemí symbolizuje také Česko-čínské 

obchodní fórum pořádané na Pražském hradě od roku 2013, kterého se pravidelně účastní 

důležití političtí představitelé České republiky.51 Od roku 2014 byl spuštěn tzv. restart 

vztahů, který měl vést k zintenzivnění obchodní spolupráce.52 Další přelom pro 

česko-čínské ekonomické vztahy představuje dohoda o strategickém partnerství mezi 

Českou republikou a Čínou podepsána v roce 2016. Obě strany se v ní zavázaly 

 
45 “Praha po letech vyvěsí tibetskou vlajku. Primátor Hřib se sejde s předsedou exilové vlády,” iROZHLAS, 28. 
února, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tibetska-vlajka-tibet-cina-praha-primator-zdenek-hrib-
lozang-sanggja_1902281520_ako. 
46 Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib), “Setkám se s Lozangem Sanggjäem, předsedou tibetské exilové vlády. 
Rozpravy o lidských právech by neměly být něčím, od čeho se čeští politici distancují. Obzvlášť s ohledem na 
naši vlastní historii,” Twitter, 28. února, 2019, 
https://twitter.com/ZdenekHrib/status/1101088908362813440. 
47 Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China Reconsidered,” 28. 
48 Olga Lomová, “Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v 
České republice,” in Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace, ed. Ondřej Klimeš a kol. (Praha: 
Academia, 2018): 223. 
49 Dříve 16 + 1. 
50 Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China Reconsidered,” 28. 
51 Jakub Zelenka, “Investiční fórum bude, slibuje Tvrdík. Zeman ale poslal do Pekingu nereálné datum,” 
Deník N, 17. října, 2019, https://denikn.cz/215474/investicni-forum-bude-slibuje-tvrdik-zeman-ale-poslal-
do-pekingu-nerealne-datum/. 
52 “Restart spolupráce mezi Českou republikou a Čínou,” staženo 16. února, 2020, 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/restart-spoluprace-mezi-ceskou-republikou-a-cinou--
113297/. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tibetska-vlajka-tibet-cina-praha-primator-zdenek-hrib-lozang-sanggja_1902281520_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tibetska-vlajka-tibet-cina-praha-primator-zdenek-hrib-lozang-sanggja_1902281520_ako
https://twitter.com/ZdenekHrib/status/1101088908362813440
https://denikn.cz/215474/investicni-forum-bude-slibuje-tvrdik-zeman-ale-poslal-do-pekingu-nerealne-datum/
https://denikn.cz/215474/investicni-forum-bude-slibuje-tvrdik-zeman-ale-poslal-do-pekingu-nerealne-datum/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/restart-spoluprace-mezi-ceskou-republikou-a-cinou--113297/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/restart-spoluprace-mezi-ceskou-republikou-a-cinou--113297/
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„[…] vytvořit spravedlivé, transparentní, pozitivní a podnikání příznivé prostředí pro 

obousměrné investice a řešit podnikatelské problémy spojené s přístupem na trh a jeho 

regulací.“53 Ve stejném roce se také Česká republika přihlásila k rozsáhlému projektu Nové 

hedvábné stezky.54 

Z analýzy čínských investic ve středoevropském prostoru z roku 2019 však 

vyplývá, že „Čína je v České republice stále ‚malým‘ investorem, její podíl na celkovém 

objemu PZI v roli konečného investora nepřesahuje 0,7 procentních bodů.“55 Na portálu 

spravovaném Ministerstvem obchodu a průmyslu se udává: „Značné saldo obchodu 

v neprospěch ČR (512 mld. Kč v roce 2018) je setrvalým jevem obchodních vztahů s ČLR, 

nejen pro ČR.“56 Neútěšný stav čínských investic v České republice a vůli tuto situaci změnit 

artikulovali nejvyšší ústavní činitelé ve svém prohlášení z března 2020: 

„NÚČ potvrdili zájem využívat vzájemně výhodným způsobem potenciál bilaterálních 

česko-čínských vztahů, a to především v ekonomické oblasti s cílem mj. dosáhnout snížení 

dlouhodobě výrazně pasivní obchodní bilance a za tímto účelem aktivně podporovat odbourávání 

překážek přístupu pro naše podnikatelské subjekty na trh ČLR. V této souvislosti konstatovali, že 

ekonomické výsledky bilaterálních vztahů výrazně zaostávají za očekáváními.“57 

Česko-čínských vztahů se dotkly i nedávné aféry kolem firmy Huawei, jejichž 

softwary označil NÚKIB za bezpečnostní riziko.58 Rovněž společnost Home Credit vyvolala 

rozruch, když se provalily její snahy vylepšovat nekalými způsoby reputaci Číny.59 

 
53 Jiří Ovčáček, “Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou 
lidovou republikou,” staženo 2. března, 2020, https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-
tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-
cinskou-lidovou-republikou-1-12559. 
54 Jinak také nazývána Pás a stezka, v angličtině Belt and Road Initiative. Václav Kopecký a Alice Rezková, 
Česká zahraniční politika vůči Číně: Možnosti, priority a rizika (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 
2016), 5. 
55 Magdolna Sass, Čínské přímé zahraniční investice ve středovýchodní Evropě (Praha: Masarykova 
demokratická akademie, 2019), 16, https://masarykovaakademie.cz/wp-
content/uploads/191010_MDA_Cinske_investice_web.pdf. 
56 “Čína: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR,” staženo 24. února, 2020, 
https://www.businessinfo.cz/navody/cina-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/. 
57 “Záznam z jednání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice,” staženo 17. března, 2020, 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/x2020_03_11_zaznam_z_jednani_
nejvyssich_ustavnich.html. 
58 “Software i hardware společností Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou,” staženo 2. března, 2020, 
https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1303-software-i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-
bezpecnostni-hrozbou/. 
59 Karel Hvížďala, “Kapitalisté s komunistickými manýry, PPF a Penta,“ iROZHLAS, 17. prosince, 2019, 
https://www.irozhlas.cz/komentare/home-credit-cina-uk-kellner-penta-gorila_1912172005_pak. 

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-cinskou-lidovou-republikou-1-12559
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-cinskou-lidovou-republikou-1-12559
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-cinskou-lidovou-republikou-1-12559
https://masarykovaakademie.cz/wp-content/uploads/191010_MDA_Cinske_investice_web.pdf
https://masarykovaakademie.cz/wp-content/uploads/191010_MDA_Cinske_investice_web.pdf
https://www.businessinfo.cz/navody/cina-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/x2020_03_11_zaznam_z_jednani_nejvyssich_ustavnich.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/x2020_03_11_zaznam_z_jednani_nejvyssich_ustavnich.html
https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1303-software-i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-bezpecnostni-hrozbou/
https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1303-software-i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-bezpecnostni-hrozbou/
https://www.irozhlas.cz/komentare/home-credit-cina-uk-kellner-penta-gorila_1912172005_pak
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Politika jedné Číny a vztahy s Tchaj-wanem 

Politika jedné Číny a nedělitelnost jejího území představuje velmi citlivé téma. Její uznání 

znamená považovat Tchaj-wan za součást pevninské Číny. Avšak z formulace explicitně 

nevyplývá, jestli se označení „jedna Čína“ vztahuje k Tchaj-wanu či ČLR, a proto se k ní 

přiklání i většina tchajwanských obyvatel. Respekt k této politice v praxi znamená, že Česká 

republika, stejně tak jako drtivá většina západních zemí, udržuje vztahy s Tchaj-wanem 

pouze na neformální úrovni. To však nebrání rozvoji bilaterální spolupráce s Tchaj-wanem, 

která v ekonomické oblasti v porovnání s pevninskou Čínou vykazuje větší úspěchy.60 Ve 

sledovaném období bylo stanovisko České republiky k politice jedné Číny připomenuto při 

příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve společném prohlášení.61 

Vypovězení sesterské smlouvy kvůli článku o uznávání politiky jedné Číny, 

následné povýšení partnerství s Tchaj-pejí na sesterství a plánovaná návštěva předsedy 

senátu na Tchaj-wan, vyvolaly bouřlivé reakce. Vliv, který může mít interakce 

s Tchaj-wanem na česko-čínské vztahy, byl popsán v kontroverzním dopise adresovaném 

kanceláři prezidenta, ke kterému získal přístup server Aktuálně.cz. Uvádí se zde, že: 

„‚České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-

wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu nepřispěje. 

Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu, a tím zabrání porušování 

čínsko-českých vztahů.‘“62 

V tomto kontextu bylo později na jednání nejvyšších ústavních činitelů 

k zahraniční politice potvrzeno, že trvá „[…] zájem rozvíjet ekonomickou a kulturní 

spolupráci s Tchaj-wanem, aniž by to zpochybňovalo politiku jedné Číny, kterou ČR i EU 

dlouhodobě zastávají.“63  

 
60 Kopecký a Rezková, Česká zahraniční politika vůči Číně, 11. 
61 Ovčáček, “Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou 
lidovou republikou.” 
62 “Za Kuberovu cestu na Tchaj-wan měl přijít trest. Čína vyhrožovala českým firmám,” Euro, 19. února, 
2020, https://www.euro.cz/politika/za-kuberovu-cestu-na-tchaj-wan-mel-prijit-trest-cina-vyhrozovala-
ceskym-firmam. 
63 “Záznam z jednání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.” 

https://www.euro.cz/politika/za-kuberovu-cestu-na-tchaj-wan-mel-prijit-trest-cina-vyhrozovala-ceskym-firmam
https://www.euro.cz/politika/za-kuberovu-cestu-na-tchaj-wan-mel-prijit-trest-cina-vyhrozovala-ceskym-firmam
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2.2 Specifika pražské paradiplomacie 

Předpoklady pro rozvoj paradiplomacie v Praze 

Řehák usuzuje, že Praha „[…] bude mít ze všech českých aktérů nejrozsáhlejší 

paradiplomacii,“ a že „[…] se ze všech českých aktérů bude nejvíce blížit tradičnímu pojetí 

paradiplomacie.“64 Proč tomu tak je, můžeme vyvodit analýzou externích a interních 

faktorů, jejichž obecnou podobu jsem již nastínila výše. V této kapitole je budu aplikovat na 

příklad Prahy. Zároveň tato kapitola poskytne odpovědi na dvě hlavní výzkumné otázky 

týkající se institucionalizace a právního vymezení pražské paradiplomacie. 

Externí faktory 

Vliv externích faktorů (prolínání tzv. high a low politiky, globalizace, demokratizace 

a regionalizace), které udává Kuznietsov, nejsme schopni v českém prostředí podle Dostála 

přesně určit. Dostál argumentuje tím, že pro české kraje byl současný systém mezinárodní 

regionální spolupráce výchozím stavem, neboť se do něj kraje začaly zapojovat až po 

vymezení svých kompetencí, které proběhlo de facto až roku 2000.65 I tak je zřejmé, že 

nutnost přizpůsobit se globalizačním a integračním tendencím (především v evropském 

kontextu) byla jedním z podnětů vedoucích české kraje včetně Prahy k zahraniční 

spolupráci.66 

Interní faktory 

Míra decentralizace definovaná v právním rámci je jedním z hlavních faktorů, který 

ovlivňuje podobu zahraničních aktivit měst a obcí. Řehák rozlišuje celkem čtyři zákony 

vztahující se k paradiplomacii českých regionů: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích, Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Zákon 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.67 První tři zákony výčtem stanovují oblasti, 

které spadají do samostatné působnosti daných správných jednotek. V těchto vymezených 

oblastech mají města i kraje právo navazovat spolupráci se zahraničními partnery, ať už 

 
64 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 71. 
65 Vít Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” in Aktéři a tvorba české zahraniční politiky, ed. 
Michal Kořán (Brno: Munipress, 2016): 375 a 385. 
66 Ibid., 387.; Drulák, Petr, Lenka Königová a Petr Kratochvíl, Podíl obecních a krajských samospráv na 
zahraniční politice: Zpráva z výzkumného projektu MZV ČR (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004), 27. 
67 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 79. 
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formou bilaterálních dohod nebo členstvím v mezinárodních organizacích.68 Ve čtvrtém 

z uvedených zákonů je upřesněna role Ministerstva pro místní rozvoj, které má pomáhat 

krajům zapojovat se do regionálních sdružení.69 Dalšími právními dokumenty, které ošetřují 

zahraniční aktivity českých krajů, jsou mezinárodní smlouvy, např. Evropská rámcová 

úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady (dále jen 

Evropská rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci) a Evropská charta místních 

samospráv.70 

V českém prostředí je pro paradiplomacii významným podnětem členství 

v Evropské unii. Europeizace, která vyústila ve znásobení projektů regionální spolupráce, se 

začala projevovat ještě před vstupem do Evropské unie. Po roce 2004 se české regiony 

zapojily do Výboru regionů, který disponuje četnými nástroji, kterými se snaží docílit ještě 

intenzivnějšího zapojování substátních jednotek do zahraniční politiky. Regionům byla 

rovněž nabídnuta možnost založit si stálá zastoupení v Bruselu, čehož využila i Praha.71 

I neefektivita státní zahraniční politiky může podpořit rozvoj paradiplomatických 

aktivit. V českém kontextu se nejedná o neefektivitu celého komplexu zahraniční politiky, 

nicméně znatelná je kvůli silné polarizaci názorů nekonzistence v bilaterálních vztazích 

s Čínou.72 Pražské vedení má však stejně jako vláda fluktuující politiku vůči Číně 

v závislosti na své politické orientaci. (Viz Rámec česko-čínských vztahů.) 

Primátor je jednou z hlavních postav, která utváří podobu pražské paradiplomacie. 

Nejen zájem primátora o zahraniční spolupráci, ale i jeho politická příslušnost může 

znatelným způsobem zasáhnout do stylu, jakým bude zahraniční spolupráce vedena. To je 

zřetelné při porovnání Hřibova magistrátu, jehož primátor je člen Pirátské strany stojící 

v opozici k současné vládě, a toho minulého vedeného Krnáčovou za Hnutí ANO, tedy 

hlavní vládní stranou. Churavý tuto situaci shrnuje slovy: 

„[Za Hřibova magistrátu se, pozn. autorky] nenabízí tolik možností najít nějakou synergii 

v zahraničních aktivitách. V minulém období to bylo jednoduší, protože někdejší primátorka byla ze 

 
68 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.; Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.; Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze. 
69 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 80. 
70 Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 378-379. 
71 Např. pořádání mezinárodních konferencí. Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 379 a 387. 
72 Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China Reconsidered,” 28. 
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stejného hnutí jako současný předseda vlády. Když třeba pan premiér jel na nějakou zahraniční cestu, 

tak mohl do vládního speciálu přibrat paní primátorku […] a mohli společně prosadit nějakou věc.“73 

Praha má v českém kontextu velmi specifické postavení a, jak si všímá Řehák, 

i „[…] nejvíce splňuje předpoklad diferenciace,“74 což je způsobeno několika faktory. 

Zaprvé Praha leží dlouhodobě v politickém centru dění a má oproti jiným českým městům 

a krajům větší zkušenosti s navazováním zahraniční spolupráce. Praha je také regionem, 

který má v České republice největší finanční prostředky pro rozvoj paradiplomatických 

aktivit.75 Celková výše vyčleněných prostředků však nejde přesně vyčíslit, neboť zahraniční 

aktivity nejsou vedeny pod jednou položkou v rámci rozpočtu, ale spadají hned do několika 

výdajových kategorií.76 

Asymetrie mezi ekonomikami českých regionů je další faktor, který se zřetelně 

promítá do rozsahu pražské paradiplomacie. Řehák v tomto kontextu udává, že „[…] propast 

mezi Prahou a ostatními kraji může vést k tomu, že Praha bude hledat spolupráci spíše se 

zahraničními metropolemi na své úrovni než s ostatními českými kraji.“77 Konkrétně má 

Praha 25% podíl na domácím HDP, tedy o téměř 15 % více než má druhý Středočeský kraj.78 

Motivace 

Podle Churavého je pro Prahu ve vztahu k zahraniční spolupráci dominantní ekonomická 

motivace. Tento názor potvrzují i závěry studie Řeháka a byl deklarován rovněž při 

zakládání Komise pro zahraniční aktivity města.79 Podle Dostála kladou české kraje hlavní 

důraz na ekonomiku od finanční krize (2008). Tehdy měla paradiplomacie sloužit krajům 

 
73 Churavý, rozhovor s autorkou. 27. února, 2020. 
74 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 70-71. 
75 Ibid. 
76 “Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 8/54 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2019 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2024,” staženo 21. února, 2020, 
http://www.praha.eu/file/2945636/rozpocet_HMP_2019_internet.pdf. 
77 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 80. 
78 “Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020,” staženo 15. února, 2020, 
https://www.mmr.cz/getmedia/a9fc8be4-58a0-4137-9c6d-f9a05466a115/SRR-2014-
2020.pdf.aspx?ext=.pdf. 
79 Řehák uvádí, že „Česká paradiplomacie není nástrojem vymezování se vůči centru, ale hlavní motivací jsou 
ekonomické důvody.“ Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha”, 86.; “Zápis z jednání Komise Rady 
hl.m. Prahy pro zahraniční aktivity měst,” staženo 9. března, 2020, 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/archiv_zprav_z_komisi_rady_hmp
/rok_2014_2018/komise_rady_hlm_Prahy_pro_zahranicni_aktivity_mesta_/zapisy_z_jednani/Zapis_z_jedn
ani_komise_1.html. 
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zmírnit dopady krize, proto často vyhledávaly partnery s velkým ekonomickým potenciálem 

hlavně v mimoevropském prostoru.80 

Ač je politická motivace většinou zastíněná ekonomickou, v posledním desetiletí 

přece jen vyhřezává. V některých případech se paradiplomacie stala nástrojem, kterým se 

české regiony vymezovaly vůči centru.81 Drulák akcentuje politické ambice Prahy na 

příkladu její snahy o budování dobrého jména v zahraničí, která je uvedena v mnoha 

koncepcích zahraničního působení hlavního města.82 

Vedle ekonomické a politické motivace je pro Prahu typická motivace kulturní, 

která je podle Churavého nejčastější hlavně na úrovni meziměstského partnerství.83 Kulturní 

spolupráce je sice Komisí pro zahraniční aktivity města označována za „doplňující prvek,“ 

avšak i v této agendě má Praha značné ambice.84 

Organizace a institucionalizace 

Městská rovina 

Na městské úrovni je postoj Prahy k paradiplomacii zakotven v několika dokumentech. 

Prvním z nich je Strategický plán hl. m. Prahy, kde jsou vymezeny oblasti zahraniční 

spolupráce. V dokumentu jsou popsány jak hlavní principy, kterými se pražská 

paradiplomacie řídí, tak i konkrétní nástroje, které využívá: 

„Město posílí svůj politický a hospodářský význam, ve kterém má značný potenciál. Bude 

aktivně usilovat o umístění mezinárodních institucí a konání významných politicko-ekonomických 

jednání a summitů. Vzhledem ke své atmosféře se zde mohou konat velké mezinárodní konference 

a výstavy, město zahrne tento aspekt i do své zahraniční prezentace.“85 

Vliv na paradiplomacii má také Programové prohlášení Rady pro dané volební 

období. Rada pod vedením Krnáčové úřadující mezi lety 2014–2018 se ve svém prohlášení 

zavázala k tomu, že „[…] bude rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využije 

 
80 Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 388. 
81 Drulák, Königová a Kratochvíl, Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice, 19. 
82 Ibid., 29. 
83 Churavý, rozhovor. 
84 V zápisu Komise Rady hl. m. Prahy pro zahraniční aktivity města se hovoří o snaze vytvořit „umělecký 
inkubátor,“ který by mimo jiné přispěl k zviditelnění Prahy v zahraničí. “Zápis z jednání Komise Rady hl.m. 
Prahy pro zahraniční aktivity měst.” 
85 “Strategický plán hlavního města Prahy,” staženo 18. února, 2020, 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/SP/STRATEGICKY_PLAN_HLAVNIHO_MESTA_PRAH
Y_AKTUALIZACE_2016.pdf. 
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platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image hlavního města Prahy.“86 V prohlášení 

platném pro volební období 2018–2022 je spolupráce se zahraničními metropolemi zmíněna 

ve spojitosti s kulturou: „Posílíme kulturní spolupráci Prahy s partnerskými městy 

v zahraničí, stejně jako kulturní projekty s mezinárodním přesahem.“87 V obou prohlášeních 

je zmíněna také ambice pomocí paradiplomacie přilákat zahraniční investice. 

O prosazovaní cílů stanovených v těchto dokumentech se stará Oddělení 

zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí, které má v současné době celkem 

12 zaměstnanců. Organizačně spadá toto oddělení přímo pod odbor Kanceláře primátora.88 

Zahraniční politice se věnuje rovněž i zastupitelský Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP.89 Dalším orgánem je Komise Rady hl.m. Prahy pro 

zahraniční aktivity města, která byla zřízena v roce 2017 v rámci snahy o zlepšení koordinace 

paradiplomatických aktivit. Komise projednává např. obecnou podobu zahraniční agendy, 

jednotlivé akce nebo udělované granty.90 Finální rozhodnutí týkající se mezinárodní 

spolupráce přijímá Rada hlavního města Prahy.91 

Státní rovina 

Paradiplomacie Prahy se odvíjí také od institucionalizace v celostátním měřítku.92 V zemích, 

kde je zahraniční aktivita regionů velmi rozšířená, se paradiplomacie stává klíčovou agendou 

na ministerské úrovni, kde je paradiplomacii často vyhrazeno samostatné oddělení.93 I když 

v českém kontextu podobné ministerské zaštítění chybí a „Při realizaci zahraničních vztahů 

[…] kraje postupují nadále nejčastěji samostatně a ústřední orgány se řadí mezi nepříliš časté 

partnery,“94 existují mezi regionální a centrální úrovní formalizované i neformalizované 

komunikační kanály. Z nedávného vyjádření Komise hl. m. Prahy pro zahraniční aktivity 

 
86 “Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2014–2018,” staženo 28. února, 
2020, http://www.praha.eu/public/9f/ba/8e/2011700_570389_Programove_prohlaseni__RADA.pdf. 
87 “Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve 
spolupráci s KDU-ČSL,” staženo 28. února, 2020, 
http://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf. 
88 “Oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí,” staženo 10. března, 2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=1422.  
89 “Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP,” staženo 10. března, 2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/in
dex.html?committeeId=33572. 
90 “Zápis z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro zahraniční aktivity měst.” 
91 Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 382. 
92 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 86-87. 
93 Kuznietsov, Theory and Practice of Paradiplomacy, 111. 
94 Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 379. 

http://www.praha.eu/public/9f/ba/8e/2011700_570389_Programove_prohlaseni__RADA.pdf
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=1422
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města vyplývá, že je pro Prahu komunikace s centrální úrovní důležitá. Podle zápisu by 

rozvoj spolupráce s ministerstvy měl přispět k zefektivnění paradiplomatických aktivit.95 

V rozhovoru Churavý zdůrazňuje především roli Ministerstva zahraničních věcí. 

V celorepublikovém kontextu však podle Dostála „[…] MZV neusiluje o výraznější 

koordinaci nebo vytváření formalizovanějších komunikačních platforem.“96 Na druhou 

stranu si však všímá, že pokud „[…] již ke komunikaci dochází, hodnotí ji kraje jako velmi 

aktivní.“97 Od doby vydání Dostálova textu se interakce mezi MZV a kraji zintenzívněla. 

V roce 2017 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie 

mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR, jejímž členem je i Praha. 

Vytyčenými cíli jsou podpora podnikatelů, zviditelnění krajů pomocí zastupitelských úřadů 

ČR v zahraničí, společné pracovní cesty do zahraničí, výměna know-how a zkušeností 

v souvislosti s jednáním se zahraničními partnery a sjednocení postojů krajů a MZV 

k daným státům.98 

Další ministerstvo relevantní pro paradiplomatické aktivity je Ministerstvo pro 

místní rozvoj. V aktuální Strategii regionálního rozvoje je MMR definováno „[…] jako 

ústřední orgán státní správy ve věcech regionální politiky a koordinátor činnosti dotčených 

správních úřadů, jenž zabezpečuje mj. i mezinárodní spolupráci na úseku podpory 

regionálního rozvoje.“99 Dlouhodobou prioritou ministerstva je „[…] rozvoj regionální 

konkurenceschopnosti (založené na využití vědeckotechnických, sociálně-ekonomických, 

kulturních a přírodních předpokladů regionů).“100 Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto 

cíle, je mezinárodní spolupráce, která je ve strategii zmiňována především v souvislosti 

s výzkumem a vzděláním nebo obecně se zvyšováním kvality života občanů.101 

Praha je rovněž členem několika organizací, které na státní úrovni pomáhají 

s koordinací zahraničních aktivit. Prvně se jedná o Svaz měst a obcí ČR, který se aktivně 

 
95 “Zápis z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro zahraniční aktivity měst.” 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 “Ministerstvo zahraničních věcí vstupuje do krajů,” Asociace krajů ČR, staženo 19. února, 2020, 
http://www.asociacekraju.cz/novinky/ministerstvo-zahranicnich-veci-vstupuje-do-kraju-1.html. 
99 “Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020,” staženo 15. února, 2020, 
https://www.mmr.cz/getmedia/a9fc8be4-58a0-4137-9c6d-f9a05466a115/SRR-2014-
2020.pdf.aspx?ext=.pdf. 
100 Ibid., 78. 
101 “Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020,” 16 a 143. 

https://www.mmr.cz/getmedia/a9fc8be4-58a0-4137-9c6d-f9a05466a115/SRR-2014-2020.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/a9fc8be4-58a0-4137-9c6d-f9a05466a115/SRR-2014-2020.pdf.aspx?ext=.pdf
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„[…] podílí na prosazování zájmů a potřeb samospráv na mezinárodní úrovni.“102 V rámci 

toho se svaz zaměřuje také na partnerství měst, které „[…] představuje významnou možnost 

obohacení života samospráv, podporuje výměnu zkušeností a umožňuje realizaci společných 

projektů.“103 Druhou organizací je Asociace krajů ČR. Od roku 2017 byla v rámci Asociace 

zřízena Komise pro zahraniční spolupráci, která je personálně částečně navázána na vládání 

pracovní skupiny zabývající se regionální zahraniční politikou. Komise je zodpovědná za 

komunikaci s Ministerstvem zahraničních věcí.104 

Formy a nástroje pražské paradiplomacie 

Jak bylo řečeno výše, zahraniční spolupráce je často zastřešena smlouvou. Podle Řeháka se 

však většinou pražská spolupráce se zahraničními partnery odehrává na méně formální 

úrovni a obejde se bez smlouvy. I tak dochází s nejvýznamnějšími partnery k uzavírání 

partnerství, sesterství či jiných typů dohod (memoranda, společná prohlášení, deklarace). 

Některé z nich však nejsou reálně naplňovány.105 Důležitý je především kontakt. Nad rámec 

pravidelných schůzek se zahraničními partnery probíhají různorodé bilaterální programy 

asistence a sdílení know-how, které však v pražském kontextu nejsou příliš časté. 

Organizovány mohou být rovněž zahraniční návštěvy za přítomnosti ministrů.106 Jak však 

podotýká Churavý, při současném politickém rozložení je společná návštěva primátora 

s některým z členů vlády téměř nemyslitelná, neboť proti sobě stojí v opozici.107 

Z pokročilejších nástrojů paradiplomacie Praha využívá možnosti politické 

reprezentace v zahraničí (např. Pražský dům v Bruselu). Praha je také členem řady 

mezinárodních sítí, platforem a organizací (např. UNESCO, Výbor regionů nebo Eurocities) 

a úzce spolupracuje i s nevládními organizacemi (např. Člověk v tísni). V případě Prahy je 

pro paradiplomacii vysoce relevantní organizace různých veletrhů a konferencí, které 

primárně slouží k budování image města (např. Dny Prahy). Jako paradiplomatický nástroj 

má Praha k dispozici i zahraničně politická vyjádření svých představitelů. Ta jsou podstatná 

v momentě, kdy je regionální politické zastoupení v opozici k celostátní vládě. Touto cestou 

 
102 “Zahraniční spolupráce,” staženo 19. března, 2020, https://www.smocr.cz/cs/cinnost/zahranicni-
spoluprace. 
103 Ibid. 
104 Telefonický rozhovor s odbornou pracovnicí Asociace krajů ČR, 13. března, 2020. 
105 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 83.; Drulák, Königová a Kratochvíl, Podíl obecních a 
krajských samospráv na zahraniční politice, 29. 
106 Ibid., 83. 
107 Churavý, rozhovor. 

https://www.smocr.cz/cs/cinnost/zahranicni-spoluprace
https://www.smocr.cz/cs/cinnost/zahranicni-spoluprace


 

 

22 

může na regionální úrovni docházet k artikulaci odlišných postojů, např. právě v oblasti 

zahraniční politiky.108 

Pražská paradiplomacie a zahraniční politika ČR 

Kraje už jen z legislativního vymezení svých kompetencí „[…] disponují značným 

prostorem pro realizaci svých zahraničněpolitických aktivit, a dalšími hráči, zejména MZV, 

jsou navíc vnímáni jako stále relevantnější hráči.“109 Dostál si všímá několika případů, kdy 

české regiony podnikly kroky ve snaze „[…] výrazněji ovlivňovat zahraniční politiku státu, 

a testovat tak rozdělení kompetencí mezi krajskou a centrální úrovní.“110 Byť jsou zahraniční 

aktivity regionů v českém kontextu do velké míry nezávislé, stále podléhají „[…] souhlasu 

Ministerstva vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničí, nesouhlasné stanovisko je však 

možné pouze v případě rozporu se zákonem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká 

republika vázána.“111 Regiony mají tedy potenciál ovlivnit zahraniční vztahy České 

republiky, ale nejedná se o nemonitorovaný a neřízený proces. 

Výše byly popsány dva modely prolínání regionální a státní zahraniční politiky. 

Podle Churavého je v kontextu pražské paradiplomacie nejvýstižnější paralelně harmonický 

vzorec interakce, který obecně implikuje kooperativní/konkurenční segmentaci zahraniční 

politiky. Praha má tedy podle Churavého vysokou míru samostatnosti a nezávislosti, ale dbá 

na to, aby byla v souladu s oficiální linií zahraniční politiky. V rámci toho Praha např. 

navazuje úzkou spolupráci s Ministerstvem zahraničních věci. Churavý však podotýká, že 

v některých agendách může Praha vystupovat s protikladnými stanovisky. V těchto 

případech hlavní město jedná se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí, se kterým své 

kroky průběžně konzultuje.112  

 
108 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha,” 83-84. 
109 Dostál, “Kraje jako aktéři české zahraniční politiky,” 381. 
110 Ibid., 388. 
111 Řehák, “Paradiplomacie a hlavní město Praha”, 79. 
112 Churavý, rozhovor. 



 

 

23 

3 Sesterství Prahy a Pekingu 

3.1 Okolnosti uzavření sesterství 

První sbližování Pekingu a Prahy bylo zahájeno už v roce 2005 při návštěvě tehdejšího 

primátora Pavla Béma v Číně.113 O 11 let později, v únoru 2016, si pražské zastupitelstvo 

odhlasovalo podpis sesterské smlouvy114 mezi oběma metropolemi. Návrh prošel těsnou 

většinou, pro hlasovalo 35 zastupitelů (ze stran ČSSD, ANO, KSČM a z části ODS) 

z celkových 65.115 

Již při projednávání návrhu smlouvy se formovala zřetelná opozice reprezentována 

stranami Trojkoalice (KDU-ČSL, SZ a STAN) a Piráty. Hlavní kritika se již od počátku 

týkala části smlouvy pojednávající o tom, že Praha uznává politiku jedné Číny v článku/bodě 

3.116 Odpůrci sesterství s Pekingem namítali, že článek 3 je pro smlouvu tohoto typu 

nestandardní a že ve smlouvách s jinými metropolemi podobné prohlášení Peking 

neprosazoval.117 Tehdejší vedení se bránilo v první řadě tím, že daným článkem 

podmiňovala čínská strana zapůjčení pandy, které představovalo jednu z hlavních motivací 

magistrátu (viz níže).118 

I přes kritiku došlo k podpisu sesterské smlouvy o měsíc později dne 29. března 

2016 při příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. S nejvyšším 

představitelem Číny se primátorka Krnáčová sešla za přítomnosti několika dalších desítek 

zástupců čínské strany. Jako významné symbolické gesto vyznačující hluboké přátelství byl 

čínskému prezidentovi předán klíč od městských bran.119 

 
113 “Partnerská města HMP,” staženo 5. března, 2020, 
http://zahranicnivztahy.praha.eu/jnp/cz/partnerska_mesta/index.html. 
114 Sesterství se od partnerství fakticky téměř neliší, rozdíl je v symbolické rovině. Churavý, rozhovor. 
115 Michaela Endrštová a Kateřina Frouzová, “Praha podepíše sesterskou smlouvu s Pekingem. Uzná v ní 
jednotu Číny,” iDnes.cz, 25. února, 2016, https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-podepise-sesterskou-
smlouvu-s-pekingem.A160225_133320_praha-zpravy_nub. 
116 Ibid.  
117 Např. Dublin, Kodaň či Washington. Kateřina Frouzová, “Praha šla ve smlouvě dál než jiné metropole, ty 
o „jedné Číně“ nemluví,” iDnes.cz, 29. února, 2016, https://www.idnes.cz/praha/zpravy/partnerska-
smlouva-prahy-s-cinou.A160229_2229130_praha-zpravy_nub. 
118 “Lidská práva jsou víc než panda v zoo. Radní schválili ukončení smlouvy s Čínou,” Pražský deník, 7. 
listopadu, 2019, https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lidska-prava-panda-zoo-praha-radni-ukonceni-
sesterska-smlouva-peking-20191007.html.  
119 “Praha a Peking mají dohodu o vztahu. Krnáčová předala klíč od městských bran,” ČT24, 29. března, 
2016, 
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1739047-praha-a-peking-maji-dohodu-o-vztahu-krnacova-predala-
klic-od-mestskych-bran. 

http://zahranicnivztahy.praha.eu/jnp/cz/partnerska_mesta/index.html
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-podepise-sesterskou-smlouvu-s-pekingem.A160225_133320_praha-zpravy_nub
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-podepise-sesterskou-smlouvu-s-pekingem.A160225_133320_praha-zpravy_nub
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/partnerska-smlouva-prahy-s-cinou.A160229_2229130_praha-zpravy_nub
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/partnerska-smlouva-prahy-s-cinou.A160229_2229130_praha-zpravy_nub
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lidska-prava-panda-zoo-praha-radni-ukonceni-sesterska-smlouva-peking-20191007.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lidska-prava-panda-zoo-praha-radni-ukonceni-sesterska-smlouva-peking-20191007.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1739047-praha-a-peking-maji-dohodu-o-vztahu-krnacova-predala-klic-od-mestskych-bran
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1739047-praha-a-peking-maji-dohodu-o-vztahu-krnacova-predala-klic-od-mestskych-bran
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Motivace 

Podle dokumentu schváleného zastupiteli bylo sesterství uzavřeno „‚[…] za účelem zajištění 

všeobecného rozvoje a prosperity.‘“120 Konkrétně je možné v tomto případě rozlišit všechny 

druhy motivace, které byly kategorizovány a popsány výše. Deklarována byla především 

ekonomická motivace. Mezi hlavními oblastmi, které byly vymezeny v dokumentu 

o spolupráci, byl např. obchod nebo turismus. Podpis smlouvy byl také navázán na zavedení 

přímého leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají,121 o kterém jednal tehdejší premiér 

Bohuslav Sobotka s čínskou stranou od konce roku 2015.122 Ve smlouvě figuroval i příslib 

kulturní spolupráce. Motivaci pro Prahu představovala i možnost propůjčení pandy do 

pražské zoo.123 

Politická motivace není v dohodě o spolupráci explicitně uvedená, avšak na její 

prvořadý význam při ustanovování sesterství s Pekingem upozorňuje v rozhovoru 

Churavý.124 Bývalý primátor Tomáš Hudeček tento názor sdílí: „‚Myslím si, že partnerství 

Prahy s Pekingem je pouze politická věc.‘“125 Podle Hany Marvanové, radní za Hřibova 

funkčního období, dohodu můžeme interpretovat jako politický akt také proto, že byla 

podepsána při vysoce zpolitizované návštěvě čínského prezidenta. Sesterství mělo být 

údajně iniciováno nejvyššími ústavními činiteli a mělo symbolizovat kýžené prohlubování 

česko-čínských vztahů.126 

Sesterství a celostátní rovina 

Vláda ČSSD a ANO (2014–2017) se neodchylovala od tendence levice k otevřenému vztahu 

k Číně. S oteplováním česko-čínských vztahů podmíněným premiérem Sobotkou 

i prezidentem Zemanem souvisela také návštěva čínského prezidenta, při které došlo 

k podepsání sesterské smlouvy.127 O zásadním vlivu vládní politiky na spolupráci mezi 

 
120 Endrštová a Frouzová, “Praha podepíše sesterskou smlouvu s Pekingem. Uzná v ní jednotu Číny.” 
121 “Praha a Peking mají dohodu o vztahu. Krnáčová předala klíč od městských bran.” 
122 “Premiér Sobotka: Česká republika bude mít již druhé přímé letecké spojení s Čínou, tentokrát Praha–
Šanghaj,” staženo 6. března, 2020, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-
ceska-republika-bude-mit-jiz-druhe-prime-letecke-spojeni-s-cinou--tentokrat-praha-_sanghaj-137368/. 
123 “Panda v Praze? Čína možná Česko odmění za lepší vztahy,” ČT24, 29. ledna, 2016, 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1675792-panda-v-praze-cina-mozna-cesko-odmeni-za-lepsi-vztahy. 
124 Churavý, rozhovor. 
125 Endrštová a Frouzová, “Praha podepíše sesterskou smlouvu s Pekingem. Uzná v ní jednotu Číny.” 
126 “Čínská ambasáda: Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou,” 
České noviny, 10. listopadu, 2019, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-
sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469. 
127 Kopecký a Rezková, Česká zahraniční politika vůči Číně, 2. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-ceska-republika-bude-mit-jiz-druhe-prime-letecke-spojeni-s-cinou--tentokrat-praha-_sanghaj-137368/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-ceska-republika-bude-mit-jiz-druhe-prime-letecke-spojeni-s-cinou--tentokrat-praha-_sanghaj-137368/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1675792-panda-v-praze-cina-mozna-cesko-odmeni-za-lepsi-vztahy
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469
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hlavními městy polemizovala radní Marvanová: „[…] vláda a ústavní činitelé deklarovali 

takové devótní postoje vůči Číně a já se domnívám, že takto se zrodil i ten nápad, že by 

Praha mohla vyjádřit podporu čínskému režimu.“128 

Tématu sesterství Prahy s Pekingem, které viditelně přerostlo komunální rozměr, 

se chopila i vládní opozice. Např. předseda TOP 09 Kalousek krok magistrátu připisoval za 

vinu předsedům stran, ze kterých pocházeli zastupitelé nakloněni spolupráci s Pekingem: 

„‚Předsedové Babiš, Fiala, Filip a Sobotka ponesou, ať chtějí nebo nechtějí, svou historickou 

odpovědnost za hanbu, kterou jim dnes zastupitelé v hlavním městě Praze způsobili.‘“129 

3.2 Průběh sesterství 

Z deklarovaných cílů bylo již v létě 2016 zavedeno projednávané letecké spojení mezi 

Prahou a Šanghají. Podle ministerstva dopravy podpořil tento krok rozvoj vztahů mezi ČR 

a Čínou. „‚S Čínou v posledních měsících výrazně posilujeme obchodní spolupráci a zároveň 

stoupá zájem čínských turistů o Prahu,‘“130 uvedl ministr dopravy Dan Ťok. 

Po vzájemném školení pražských a šanghajských záchranářů se Zdravotnická 

záchranná služba hlavního města Prahy na podzim v roce 2017 ujala výcviku pekingských 

leteckých záchranářů. „‚Naši čínští partneři chtějí vedle zdravotnických postupů pomoci  

i s transferem know-how v oblasti plánování a financování,‘“131 upřesnila tehdejší 

primátorka. Z obou výcvikových projektů těžila podle Alice Rezkové z AMO benefity 

hlavně společnost Home Credit, která tréninky hradila pro zlepšení své image v Číně.132 

Další konkrétní projekty navázané na sesterství týkající se obchodní, kulturní nebo 

turistické oblasti se neuskutečnily. Ani kontroverzní rozměr sesterské smlouvy se v průběhu 

 
128 Markéta Bidrmanová, “Marvanová prozradila, co chtěla Praha dokázat svým políčkem Pekingu,” Seznam 
zprávy, 8. listopadu, 2019, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/marvanova-prozradila-co-chtela-praha-
dokazat-svym-polickem-pekingu-80307. 
129 Josef Kopecký, “Ustrašenost, servilita, útočí Kalousek na šéfa ODS Fialu kvůli Číně,” iDnes, 25. února, 
2016, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustrasenost-servilita-utoci-kalousek-na-sefa-ods-fialu-kvuli-
cine.A160225_153618_domaci_kop  
130 “Nová letecká linka ze Šanghaje do Prahy podpoří vztahy mezi ČR a Čínou,” staženo 6. března, 2020, 
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Nova-letecka-linka-ze-Sanghaje-do-Prahy-podpori-vz. 
131 “Praha rozšířila spolupráci s čínskými záchrankami a bude školit i Peking” staženo 7. března, 2020,  
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zdravotni_a_socialni_oblast/praha_rozsirila_spolupr
aci_s_cinskymi.html. 
132 “Do Prahy přijede na školení další záchranářská výprava z Číny,” E15, 27. září, 2017, 
https://www.e15.cz/domaci/do-prahy-prijede-na-skoleni-dalsi-zachranarska-vyprava-z-ciny-1337945.  
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její platnosti nevytratil. Opoziční strana TOP 09 se pokoušela iniciovat na zastupitelstvu 

vyškrtnutí článku 3 ještě půl roku před nástupem Hřiba.133 

3.3 Okolnosti vypovězení sesterství 

Po podzimních volbách 2018 se k moci dostala koalice Spojených sil pro Prahu (TOP 09, 

STAN a KDU-ČSL), Prahy Sobě a Pirátské strany, která vystřídala koalici ANO, ČSSD 

a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).134 Někteří zástupci nového vedení kritizovali 

sesterskou smlouvu s Pekingem (resp. její třetí článek) už při jejím podepisování v roce 

2016. Přesun bývalé opozice do čela magistrátu nakonec vyústil v aktivní snahu o revizi 

smlouvy již od ledna 2019.135 Spory vyhřezly už na novoročním setkání nového primátora 

s diplomatickým sborem. Čínský velvyslanec zde požadoval odchod tchajwanského 

diplomata, ale jeho přání nebylo vyslyšeno.136 

Další jednání s čínským magistrátem probíhala korespondenčně. Peking na úpravu 

smlouvy nepřistoupil, zaváděl odvetná opatření (viz níže) a nereagoval „[…] na poslední 

urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět.“137 Pražská 

rada schválila tento záměr 7. října 2019. Dříve než došlo k definitivnímu odsouhlasení 

zastupitelstvem, vypověděl 10. října smlouvu Peking a přerušil i oficiální styky s Prahou, 

kterou obvinil z vměšování do vnitřcích záležitostí Číny.138 Rétorika magistrátu byla 

v kontextu vypovídání smlouvy velmi ostrá. Primátor Hřib mluvil o šikaně a výhružkách 

 
133 Kateřina Frouzová a Radek Dragoun, “TOP 09 chce dostat ze smlouvy Prahy s Pekingem "ponižující bod" 
o jednotné Číně. Jiní ho také nemají,” Aktuálně.cz, 25. dubna, 2017, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/top-
09-chce-dostat-ze-smlouvy-prahy-s-pekingem-pasaz-o-jedno/r~18eb41882a8d11e7a70b002590604f2e/. 
134 “Praha má novou koalici. Smlouvu podepsalo ANO, ČSSD a Trojkoalice,” Lidovky, 28. dubna, 2016, 
https://www.lidovky.cz/domov/praha-ma-novou-koalici-podepsalo-ji-ano-cssd-a-
trojkoalice.A160428_091957_ln_domov_ELE. 
135 “Praha chce jednat s Pekingem o úpravě vzájemné dohody o sesterských městech ” staženo 10. března, 
2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_chce_jednat_s_peki
ngem_o_uprave.html.  
136 “Odveta za smlouvu s Tchaj-pejí, Šanghaj přerušila vztahy s Prahou.” 
137 Jiří Škuba, “Válka slov mezi Prahou a Pekingem? Odnese to fotbalová Slavia, přijde o peníze,” 
Aktuálně.cz, 10. listopadu, 2019, https://sport.aktualne.cz/fotbal/valka-slov-mezi-prahou-a-pekingem-
odnese-to-fotbalova-slavia/r~233b9540eb9511e9ac60ac1f6b220ee8/.  
138 “Peking vypověděl partnerskou smlouvu. Maximálně k nám přijede méně jednodenních turistů, zní z 
Prahy,” ČT24, 10. října, 2019, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2947160-peking-vypovedel-
partnerskou-smlouvu-s-prahou-uvedla-cinska-ambasada. 
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z čínské strany.139 Podle Hřiba byla smlouva od začátku „nástrojem čínské propagandy“ 

a Čína přistupovala k Praze jako k „vazalům.“140 

Motivace 

V případě vypovězení partnerství je složitější sledovat jasné rozlišení ekonomické, politické 

a kulturní motivace. Literatura se zabývá hlavně důvody k zahájení spolupráce nikoli 

podrobnostmi jejího ukončení. Přesto se pokusím aplikovat kategorizaci motivace města 

k zahájení partnerství i v tomto případě. 

Motivace vypovědět sesterství mohla částečně vzejít z nenaplnění cílů spolupráce 

v ekonomické a kulturní oblasti. Podle Hřiba ze smlouvy nevzešly žádné projekty nebo 

investice a Číně „[…] od prvopočátku šlo jenom o šíření nějaké jejich propagandy, a ne 

o tu reálnou spolupráci.“141 Podle radní Hany Marvanové nepodnítila smlouva zásadním 

způsobem ani turismus.142 Sinolog Ondřej Klimeš dodává, že Peking neměl od počátku 

potenciál Prahu kulturně obohatit a celkově „[…] byla spolupráce výhodná především pro 

Peking a čínské vedení, pro které je navazování partnerství s evropskými kulturními 

metropolemi žádoucí především ze strategických a politických důvodů.“ 143 Praha rovněž 

nezískala slibovanou pandu. Prezident Zeman o ni svého protějška nepožádal a nové pražské 

vedení již nebylo zapůjčení nakloněno.144 

Z analýzy vyjádření hlavních pražských představitelů vyplývá, že primární 

motivace byla politického charakteru. Jak v televizním přenosu řekl Hřib: „My jsme chtěli 

odpolitizovat tu smlouvu, ale ukázalo se, že ten článek číslo 3 je vlastně to jediné, na čem 

 
139 “Zrušení smlouvy mezi Prahou a Pekingem,” staženo 9. března, 2020, 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/zruseni_smlouvy_mezi_prahou_a_pekingem.html.; “Čínská ambasáda: Peking 
vypověděl sesterské partnerství s Prahou.” 
140 “Partnerská smlouva mezi Prahou a Pekingem byla podle pražského primátora Z. Hřiba od začátku 
nástrojem čínské propagandy,” staženo 10. března, 2020, 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/partnerska_smlouva_mezi_prahou_a.html. 
141 “Rozhovor se Zdeňkem Hřibem – Čína chce jen šířit propagandu,” staženo 10. března, 2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/rozhovor_se_zdenkem_hribem_cina_chce_jen.html. 
142 Bidrmanová, “Marvanová prozradila, co chtěla Praha dokázat svým políčkem Pekingu.” 
143 Helena Havranová a Jakub Heller, “Sinolog: Slavie je symbolem čínského vlivu. Byli by proti sobě, kdyby ji 
sabotovali,” Aktuálně.cz, 13. listopadu, 2019, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sinolog-slavie-je-
symbolem-cinskeho-vlivu-byli-by-proti-sobe/r~6ff19332ea9e11e99d020cc47ab5f122/. 
144 “Pandy v pražské zoo zřejmě nebudou. Prezident o ně nepožádal a podle vedení města jsou drahé,” 
iRozhlas, 28. listopadu, 2018, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zoo-praha-troja-bobek-prezident-
zeman-panda-velka-chov-vedeni_1811282040_lac. 
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straně čínské záleží.“145 Churavý pak popisuje, že hlavním účelem vypovězení sesterství 

bylo vyslat veřejnosti jasný signál, že nová politická reprezentace se nesmíří s tím, co 

uzavřela ta minulá. Je tedy možné konstatovat, že hlavní pohnutkou pro ukončení spolupráce 

s Pekingem bylo učinit viditelné politické gesto, jak posléze uvádí Churavý, cíleno jak na 

občany Prahy, tak i na čínskou stranu. 146 

Vypovězení partnerství dávali někteří pražští politici také do souvislosti s lidskými 

právy. Např. radní Marvanová uvedla ještě před vypovězením: „Lidská práva jsou mnohem 

víc než ekonomické zájmy, než panda v zoo, takže pokud se to [vypovězení, pozn. autorky] 

stane, je to problém i čínské strany, která k tomu nepřistupuje věcně.“147 Předseda klubu 

Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil k tomu dodává, že až v momentě, kdy se Čína „‚[…] 

přiblíží standardům západních demokracií [tak] budou vztahy mezi Čínou a Prahou 

bezproblémové.‘“148 

Celostátní rozměr 

Prezident Miloš Zeman jako první varoval před možnými důsledky pražských kroků 

a postoje magistrátu také často kritizoval. 149 Pár dnů po definitivním vypovězení sesterství 

adresoval dopis čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, ve kterém „[…] požádal 

prezidenta ČLR, aby pokračovaly pragmatické projekty česko-čínské spolupráce. Jmenoval 

například podporu a rozvoj přímých leteckých spojení mezi oběma zeměmi, obnovení 

plnohodnotné kulturní spolupráce a prohloubení oboustranně výhodné ekonomické 

a investiční spolupráce.“150 Další dopis nechal Miloš Zeman poslat předsedovi 

 
145 “Poškodí rozchod Prahy s Pekingem fotbalovou Slavii?,” Oficiální portál hlavního města Prahy, staženo 9. 
března, 2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/poskodi_rozchod_prahy_s_pekingem.html. 
146 Churavý, rozhovor. 
147 “Praha má vypovědět smlouvu s Pekingem,” Oficiální portál hlavního města Prahy, staženo 10. března, 
2020,  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/praha_ma_vypovedet_smlouvu_s_pekingem.html. 
148 “Ministr Zaorálek jednal s čínským velvyslancem. Vytkl mu rušení koncertů českých souborů,” iRozhlas, 9. 
září, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lubomir-zaoralek-cina-velvyslanec-
kultura_1909091337_ako. 
149 “Rozhovor se Zdeňkem Hřibem – Čína chce jen šířit propagandu.” 
150 Jiří Ovčáček, “Prezident republiky zaslal osobní dopis prezidentu ČLR,” staženo 25. února, 2020, 
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-
osobni-dopis-prezidentu-clr-15081. 
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představenstva CITIC Group, ve kterém vyjádřil vděk za příchozí investice a přání, aby 

pokračovala spolupráce společnosti a fotbalového klubu Slavia.151 

Spor Prahy s Čínou se také dotkl ministerstev zahraničí a kultury, která společně 

koordinovala svůj postup v této kauze. Na této úrovni nastala velice specifická situace, neboť 

Lubomír Zaorálek, který byl v době vypovídání ministr kultury, zastával v momentě 

podepisování smlouvy post ministra zahraničí. Míra zapojení ministerstva kultury při 

moderování roztržky Prahy s Čínou se tedy dá, podle mého názoru, z části připisovat 

kontinuitě osobního nasazení ministra Zaorálka. Ministr Zaorálek vyjádřil už krátce po svém 

jmenování do funkce ministra kultury vůli angažovat se ve sporu Prahy s Pekingem.152 

V září se setkal s čínským velvyslancem, se kterým jednal nejen o rušení koncertů pražských 

hudebních těles (viz níže), ale také o česko-čínských vztazích obecně. Jak sám tvrdil 

čínskému zástupci, „‚[čínská strana, pozn. autorky] svými kroky úplně vyhazuj[e] do povětří 

to, na čem jsem jako ministr zahraničí pracoval.‘“153 

Ministr zahraničí Tomáš Petříček oproti svému protějšku zvolil jemnější rétoriku. 

„[…] zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Čínou […] si nepřejeme, my chceme 

naplňovat náš strategický dialog s Čínou,“154 uvedl Petříček. V momentě, kdy se začaly 

objevovat dopady roztržky, jednal ministr několikrát s čínským velvyslancem.155 Ministr 

začal kritizovat čínskou stranu poté, co se čínské velvyslanectví razantně ohradilo proti 

krokům pražského magistrátu a nabádalo ho „[…] ke změně přístupu. V opačném případě 

[…] pocítí újmu svých vlastních zájmů.“156 Ministr se proti výrokům ambasády vymezil: 

 
151 Jiří Ovčáček, “Prezident republiky zaslal osobní dopis prezidentu ČLR,” staženo 25. února, 2020, 
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-
osobni-dopis-prezidentu-clr-15081. 
152 “Tak já jsem apeloval na pana primátora Hřiba, aby se o tom bavil s ministerstvem zahraničí, aby 
pochopil, o co se jedná,” Demagog.cz, 22. září, 2019, https://demagog.cz/vyrok/18498.; Naďa Adamičková a 
Marie Königová, “Zaorálek: Kultura nesmí být spolkem kamarádů,” Novinky.cz, 27. srpna, 2019, 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zaoralek-kultura-nesmi-byt-spolkem-kamaradu-40294523. 
153 “Tak já jsem apeloval na pana primátora Hřiba, aby se o tom bavil s ministerstvem zahraničí, aby 
pochopil, o co se jedná.” 
154 “Pražští radní chtějí vypovědět smlouvu s Pekingem,” Oficiální portál hlavního města Prahy, staženo 13. 
března, 2020, 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/rozhovory_a_clanky_clenu_rhmp/rhmp/pri
mator_zdenek_hrib/prazsti_radni_chteji_vypovedet_smlouvu_s.html. 
155 “Čínského velvyslance si nepředvolá. Teď chystáme něco jiného, říká Petříček,”Echo24, 11. září, 2019, 
https://echo24.cz/a/S5hRT/cinskeho-velvyslance-si-nepredvola-ted-chystame-neco-jineho-rika-petricek.  
156 “Čínská ambasáda: Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou,” 
České noviny, 10. listopadu, 2019, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-
sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469. 

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-osobni-dopis-prezidentu-clr-15081
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-zaslal-osobni-dopis-prezidentu-clr-15081
https://demagog.cz/vyrok/18498
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zaoralek-kultura-nesmi-byt-spolkem-kamaradu-40294523
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https://echo24.cz/a/S5hRT/cinskeho-velvyslance-si-nepredvola-ted-chystame-neco-jineho-rika-petricek
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469
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„[…] do diplomacie nepatří výhrůžky. Já jsem i čínskému velvyslanci říkal, že bychom se 

měli soustředit spíše na vytváření přátelského prostředí pro rozvoj našich vztahů než 

posunout tu výměnu do mediálních výstupů, které jsou vnímány i českou veřejností velmi 

negativně.“157 

Ke kauze se vyjadřovaly na celostátní úrovni i opoziční strany. Členové TOP 09 

na celostátní úrovni byli velmi kritičtí k okolnostem uzavření sesterství již od počátku. 

Nadkomunální rozměr tohoto tématu je možné vycítit také z prohlášení europoslance 

a pražského radního za TOP 09 Jiřího Pospíšila: „‚Svoboda a lidská práva jsou pro TOP 09 

nejdůležitějšími hodnotami, které prosazuje už deset let. Za čínský jüan si je nikdo 

nekoupí,‘“158 a „‚Politika TOP 09 je dlouhodobě v duchu Václava Havla, to znamená  

v duchu lidských práv.‘“159 

V průběhu vyjednávání Prahy s Pekingem v létě 2019 Alexandr Vondra, 

europoslanec za ODS, v ČT přičítal vinu za tento spor premiérovi Babišovi  

a prezidentovi Zemanovi a jejich „[…] podlézavé politice vůči Číně. Poklonkovali jsme se 

tady kvůli pofidérní vizi o investicích a pandě v zoo. Není panda ani investice. Jen ukázka 

toho, kam podlézavost dospěje.“160 

Rovněž Česká pirátská strana se v celostátním měřítku vyjadřovala kriticky vůči 

Číně. Na konferenci v Poslanecké sněmovně o česko-čínských vztazích, která se konala 

v kontextu vypovídání sesterství s Pekingem, se poslanec Jan Lipavský nechal slyšet, že 

„Pokud Česko chce, aby mu Čína naslouchala, musí se před ní přestat ohýbat.“161 

Důsledky 

Diskuze o modifikaci 3. článku sesterské smlouvy se na magistrátě rozproudila několik 

měsíců před samotným vypovězením. Na jaře 2019 měla deklarovaná snaha Prahy 

 
157 “Čínská ambasáda: Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou.” 
158 “Ministr Zaorálek jednal s čínským velvyslancem. Vytkl mu rušení koncertů českých souborů,” iRozhlas, 9. 
září, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lubomir-zaoralek-cina-velvyslanec-
kultura_1909091337_ako. 
159 “‚Lidská práva jsou více než panda v zoo.‘ Praha chce upravit partnerskou smlouvu s Pekingem,” iRozhlas, 
14. ledna, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zdenek-hrib-jan-cizinsky-jiri-pospisil-trojkoalice-
panda-cina-tchaj-wan-politika_1901141423_och. 
160 ODS, “@AlexandrVondra: Peking versus Praha je přesně situace, do které nás dostal Babiš a Zeman 
naprostou podlézavou politikou vůči Číně,” Twitter, 19. července, 2019, 
https://twitter.com/ODScz/status/1152191473045188608. 
161 “Čína varovala Prahu, že pocítí újmu. Za Peking se důrazně staví i KSČM,” Echo24, 9. října, 2019, 
https://echo24.cz/a/Sb32p/cina-varovala-prahu-ze-pociti-ujmu-za-peking-se-durazne-stavi-i-kscm.  
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depolitizovat smlouvu za následek odložení turné PFK po Číně na neurčito poté, co se těleso 

odmítlo distancovat od kroků magistrátu.162 Do podzimu podobně odložily čínské úřady 

koncerty dalších hudebních uskupení, konkrétně Symfonického orchestru Českého rozhlasu, 

Pražákova kvarteta a Guarneri Trio Prague.163 Primátor Hřib rušení koncertů komentoval 

slovy: „‚Je velice smutné, že čínská strana zatahuje politiku tímto způsobem do kulturních 

výměn, kultura by měla lidi spojovat, a ne takovýmto způsobem rozdělovat.‘“164 Celá 

záležitost nakonec vyústila ve schůzku ministra kultury Lubomíra Zaorálka s čínským 

velvyslancem, při které se ministr ohradil proti rušení turné českých souborů: „‚Řekl jsem 

velvyslanci, že jsem připraven se vrátit ke kulturní spolupráci za předpokladu, že skončí 

kroky, které jsou nepřijatelné a vyhazují do povětří to, čeho se v česko-čínských vztazích 

dosáhlo.‘“165 Rovněž český velvyslanec v Číně požadoval schůzku pro vysvětlení 

negativních kroků proti českým sborům. Nakonec až „Po dvou týdnech čekání jej místo 

odpovídajícího partnera přijala řadová pracovnice ministerstva zahraničí a potvrdila, že 

čínský postup je přímou reakcí na kroky českých politiků v Praze.“166 

Jako jeden z možných důsledků, před kterým varoval prezident Miloš Zeman, lze 

označit zastavení financování fotbalového klubu Slavia Praha.167 Spojení klubu s Čínou se 

začalo rýsovat v roce 2015, kdy čínská společnost CEFC odkoupila krachující klub.168 

V čínských rukách byl klub i v momentě vypovězení smlouvy.169 Slovy Miloše Zemana byla 

 
162 Tereza Brhelová a Zdislava Pokorná, “Čína trestá Prahu, ruší orchestrům koncerty. Jak velká je ztráta?,” 
Seznam Zprávy, 15. září, 2019, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zrusena-turne-v-cine-pro-ceske-
orchestry-to-neni-zadna-velka-ztrata-78690. 
163 Šlo nejčastěji o uskupení vyjadřující v názvu svou spojitost s Prahou. Nicméně Pražákovo kvarteto své 
jméno odvozovalo od svého zakladatele nikoli Prahy. “Pražští radní chtějí vypovědět smlouvu s Pekingem.”; 
“Rozhlasoví symfonici museli zrušit turné v Číně, úřady jim nevydaly příslušná povolení,” iRozhlas, 9. září, 
2019, https://www.irozhlas.cz/kultura/hudba/cina-koncerty-socr-ruseni-koncertu-zdenek-
hrib_1909092001_jak. 
164 “Čína zrušila další turné. Symfonický orchestr Českého rozhlasu nedostal povolení,” ČT24, 23. srpna, 
2019, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2904710-cina-zrusila-dalsi-turne-symfonicky-orchestr-ceskeho-
rozhlasu-nedostal-povoleni. 
165 “Ministr kultury přijal velvyslance ČLR,” staženo 17. února, 2020, https://www.mkcr.cz/novinky-a-
media/ministr-kultury-prijal-velvyslance-clr-4-cs3455.html. 
166 “Odveta za smlouvu s Tchaj-pejí, Šanghaj přerušila vztahy s Prahou.” 
167 “Zeman: Čína na postup Prahy reaguje odvetnými opatřeními. Má být zastaveno financování Slavie,” 
iRozhlas, 10. října, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-praha-slavie-
cina_1910102246_pj. 
168 “Záchrana z Asie? Většinu ve fotbalové Slavii získali Číňané, mají velké plány,” deník.cz, 4. září 2015, 
https://www.denik.cz/fotbal/vetsinu-ve-fotbalove-slavii-pry-ziskali-cinane-20150904.html. 
169 Michal Sedlák, “Odliv čínských peněz z fotbalu? Slavia by si poradila,” Pražský deník, 12. října, 2019, 
https://prazsky.denik.cz/fotbal_region/odliv-cinskych-penez-z-fotbalu-slavia-by-si-poradila-20191012.html. 
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tato „nejúspěšnější čínská investice v České republice“170 ohrožena v souvislosti s kroky 

pražských radních. Podle zjištění serveru Neolivní.cz však „[…] čínská developerská 

skupina Sinobo Group, která Slavii vlastní už skoro rok, svůj úmysl ukončit financování 

klubu oznámila jejím představitelům už před několika týdny [před vypovězením, pozn. 

autorky].“171 Podle údajně důvěryhodného zdroje, který server cituje, byla čínská finanční 

pomoc klubu v roce 2015 motivována hlavně snahou minimalizovat dopady kauzy kolem 

společnosti CEFC172, a je tedy ukončována v momentě, kdy je tato záležitost mimo 

pozornost médií a širší veřejnosti.173 Současně Slavia jednala několik měsíců před 

vypovězením s Qatar Airways o novém generálním partnerství.174 

Krátce po vypovězení partnerské smlouvy upozornil prezident Zeman na odvetná 

opatření Číny ve formě odklonění některých čínských leteckých linek do Chorvatska.175 

O pár měsíců později, v lednu 2020, oznámila společnost Hainan Airlines, zrušení přímé 

linky mezi Prahou a Pekingem od března 2020. Politická povaha tohoto kroku a provázanost 

s děním kolem sesterské smlouvy však nebyla zcela jasně artikulována čínskou stranou. Jak 

říká mluvčí Ministerstva zahraničí: „‚[…] nemáme oficiální informace, proč bylo k tomuto 

kroku přistoupeno. Nevíme tedy, zda se jedná o dočasné, či definitivní opatření a zda je 

motivované komerčně, či politicky.‘“176 Churavý se domnívá, že snížení počtu leteckých 

linek souviselo s ekonomickou kalkulací skrytou za politické gesto. Spekuluje také nad 

spojitostí s šířením koronaviru.177 

 
170 “Čínská odveta? Financování Slavie má být zastaveno, řekl prezident Zeman,” iDnes, 10. října, 2019, 
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/slavia-praha-cina-financovani-prezident-milos-
zeman.A191010_220711_fotbal_vp2. 
171 Sabina Slonková, “O čínské peníze Slavia přijde. Ale ne kvůli Hřibovi,” Neovlivní.cz, 16. října, 2019, 
https://neovlivni.cz/o-cinske-penize-slavia-prijde-ale-ne-kvuli-hribovi/. 
172 Společnost CEFC Europe bývala svého času největším čínským investorem v České republice. Její 
předseda Jie Ťien-ming se dokonce stal čestným poradcem českého prezidenta, kterým zůstává dodnes i po 
medializovaném korupčním skandálu. V březnu 2019 byla nakonec společnost kvůli vysokému zadlužení 
převzata čínským státním konglomerátem CITIC Group, který dál operuje na území České republiky. “CITIC 
Group dokončila převzetí CEFC Europe, která je největším čínským investorem v Česku,” iROZHLAS, 4. 
dubna, 2019, https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cefc-europe-citic-group-cina-travel-service-empresa-
media-lobkowicz_1904041759_ako. 
173 Sabina Slonková, “O čínské peníze Slavia přijde. Ale ne kvůli Hřibovi.” 
174 “Generální partner z Kataru? Jednáme, potvrdil slávistický šéf Tvrdík,” iDnes, 17. říjen, 2019, 
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/slavia-praha-cina-financovani-katar-generalni-partner-qatar-
airways.A191017_155053_fotbal_vp2. 
175 “Zeman: Čína na postup Prahy reaguje odvetnými opatřeními. Má být zastaveno financování Slavie.” 
176 Tomáš Klézl, “Z Prahy do Pekingu už jen s přestupem. Čína zrušila jedinou přímou linku mezi městy,” 
Aktuálně.cz, 22. ledna, 2020, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/z-prahy-do-pekingu-uz-jen-s-prestupem-
cina-zrusila-linku/r~e2b9fcda3d1711ea9b40ac1f6b220ee8/.  
177 Churavý, rozhovor. 
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Dalším často evokovaným důsledkem roztržky mezi Prahou a Pekingem je snížení 

počtu čínských turistů.178 Do poloviny roku 2019 se podle dat ČSÚ počet čínských turistů 

v Česku (putujících nejčastěji do Prahy) zvyšoval, na podzim začal však mít sestupnou 

tendenci.179 Tento trend koreluje s pražskými kroky proti znění sesterské smlouvy, ale také 

s vypuknutím koronavirové epidemie, později pandemie. Podle mého názoru tedy 

nemůžeme přesně určit vliv, jaký mělo vypovězení sesterské smlouvy na přítomnost 

čínských turistů. 

Viditelný pokles turismu může mít i ekonomické dopady, před kterými varovala 

Hospodářská komora ČR ústy svého mluvčího Miroslava Dira: „‚Kroky hlavního města […] 

můžou mít nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu, samozřejmě 

z toho plynoucí také nižší výběr daní.‘“180 Dopady na turismus se pokusil vyčíslit ekonom 

Lukáš Kovanda: „S poklesem zájmu čínských turistů o Česko a snížením jejich útrat 

v tuzemsku […] budou spojeny náklady, které v příštích dvou letech celkovou ztrátu české 

ekonomiky z probíhající rozepře Prahy a Číny „zaokrouhlí“ na dvacet miliard korun.“181 

Podle Churavého není úbytek čínských turistů pro Prahu velkou ztrátou, neboť při cestování 

využívali většinou čínské služby.182 Specifičnosti čínských turistů si všímá i server Hlídací 

pes: „V průměru zde Číňané zůstávají pouze 1,6 noci, zůstávají zde statisticky vůbec 

nejkratší dobu ze všech zahraničních návštěvníků.“183 

Pár měsíců po vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem došlo v lednu  

2020 k podpisu nové sesterské smlouvy, tentokrát mezi Prahou a hlavním městem 

Tchaj-wanu. Při návštěvě tchajpejského starosty bylo navíc schváleno i několik memorand 

 
178 “Rozhovor se Zdeňkem Hřibem – Čína chce jen šířit propagandu.” 
179 “Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2019,” staženo 17. března, 2020, https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-
ruch-4-ctvrtleti-2019.;“Z cestovního ruchu nejvíce profituje Praha,” staženo 17. března, 2020, 
https://www.czso.cz/csu/czso/z-cestovniho-ruchu-nejvice-profituje-praha. 
180 “Šanghaj zrušila oficiální styky s Prahou. O nic nepřijdeme, spolupráce s Tchaj-pejí má pro nás větší 
smysl, reagoval Hřib,” ČT24, 14. ledna, 2020, https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/hlavni-mesto-
praha/3029123-sanghaj-zrusila-oficialni-styky-s-prahou-kvuli-jeji-partnerske.  
181 Lukáš Kovanda, “KOMENTÁŘ: Rozepře mezi Prahou a Pekingem budou Česko stát 23 miliard,” iDnes, 11. 
října, 2019, https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/komentar-praha-cina-peking-spoluprace-
ekonomika.A191011_125347_ekonomika_rts. 
182 Churavý, rozhovor. 
183 Robert Břešťan, “Praha versus Čína. Z přílivu čínských turistů těží do značné míry opět čínské firmy,” 
Hlídacípes.org, 22. července, 2018, https://hlidacipes.org/praha-versus-cina-z-prilivu-cinskych-turistu-tezi-
do-znacne-miry-opet-cinske-firmy/. 
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týkajících se spolupráce v oblasti kultury, ekonomiky, vzdělávání a turismu.184 Martin 

Churavý vyzdvihuje především kooperaci zahrnující moderní technologie nebo spolupráci 

na projektech související s agendou Smart City.185 Místo pekingské pandy Praha jedná 

s Tchaj-pejí o možnosti získat luskouna pro pražskou zoo.186 Povýšení z partnerství na 

sesterství se Tchaj-pej dočkala po 19 letech. Podle Martina Churavého nebyla původní 

partnerská smlouva v posledních letech naplňována, ale „[…] s příchodem nové politické 

reprezentace předloni dostala nový impulz, a bylo proto vhodné tu znovu obnovenou 

spolupráci formálně i potvrdit povýšením partnerství na sesterství.“187 Důležitý impulz pro 

zahájení spolupráce s Tchaj-pejí představovala také postava primátora Hřiba. Ten strávil dva 

měsíce na studijní stáži v Tchaj-peji a jeho nástup do čela Prahy podnítil tchajwanskou 

stranu oživit spolupráci.188 

Na uzavření dohody o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci s Tchaj-pejí 

reagovalo partnerské město Šanghaj přerušením oficiálních styků s Prahou. Šanghajské 

vedení jednání magistrátu zkritizovalo slovy: „‚Svévolně se vměšuje do čínské vnitřní 

politiky a veřejně se staví proti principu jedné Číny. Vláda města Šanghaj a jeho lid proti 

tomu důrazně protestují.‘“189 Města podepsala dohodu o spolupráci v roce 2017 z popudu 

Šanghaje v oblasti záchranné služby.190 Podle primátora Hřiba se s Šanghají uskutečnil 

pouze jeden projekt recipročního školení záchranářů a přínos partnerské smlouvy s Šanghají 

nebyl proto nijak významný.191 Churavý však v rozhovoru lituje „utopených příležitostí“ 

a potencionálních projektů, které se nyní s Šanghají nemohou realizovat.192 

 
184 “Hlavní město uzavřelo s Tchaj-pejí sesterskou smlouvu. Společná memoranda podpoří například oblast 
smart cities, turismu i vědy a výzkumu,” Oficiální portál hlavního města Prahy, staženo 16. března, 2020, 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_uzavrelo_s_t
chaj_peji.html. 
185 Churavý, rozhovor. 
186 “Místo Pekingu Tchaj-pej. Praha uzavře sesterskou smlouvu s hlavním městem Tchaj-wanu,” ČT24, 2. 
prosince, 2019, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2993231-misto-pekingu-tchaj-pej-praha-uzavre-
sesterskou-smlouvu-s-hlavnim-mestem-tchaj-wanu. 
187 Churavý, rozhovor. 
188 Ibid. 
189 “Šanghaj zrušila oficiální styky s Prahou.” 
190 “Radní Prahy schválili smlouvu se Šanghají. Uznání jednoty Číny v ní chybí,” iDnes, 11. dubna 2017, 
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/sesterska-smlouva-praha-sanghaj.A170411_123521_praha-
zpravy_nub.  
191 Smlouva oproti té s Pekingem neobsahovala článek o uznávání jedné Číny. “Šanghaj zrušila oficiální styky 
s Prahou.” 
192 Churavý, rozhovor. 
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Obě vypovězená partnerství mohou být interpretována jako „[…] další porušení 

smlouvy o strategickém partnerství mezi ČR a Čínou, což může zkomplikovat působení 

českých firem v Číně.“ 193 Prezident česko-čínské komory Jaroslav Tvrdík považuje jednání 

opozičních a regionálních politiků v kontextu vztahů Prahy a Pekingu za riziko pro český 

byznys.194 Celkově podle ekonoma Lukáše Kovandy připraví spory mezi Prahou a Pekingem 

tuzemskou ekonomiku o 2,5 miliardy čínských přímých investic.195 Čínská strana naznačila, 

že v návaznosti na protičínské postoje primátora a plánovanou návštěvu předsedy senátu na 

Tchaj-wan bylo také odloženo Česko-čínské investiční fórum, které se mělo uskutečnit na 

konci roku 2019. Byznysová akce měla podle kancléře prezidenta vést k novým čínským 

investicím do automobilového průmyslu.196 Na druhou stranu navázání užší spolupráce 

s Tchaj-pejí může představovat perspektivní příležitost pro rozvoj obchodu. Tchaj-wan 

investuje na tuzemském trhu v oblasti zpracovatelského průmyslu čtrnáctkrát víc než 

Čína.197 

Jeden z původních popudů magistrátu pro vypovězení sesterství byl, že Praha 

nebude prostřednictvím smlouvy nepřiměřeně zasahovat do zahraničních vztahů.198 Spor 

mezi Prahou a Pekingem se však nakonec dostal až do nejvyšších politických pater na obou 

stranách a vyvolal četné reakce čelních představitelů, kteří poukazovali na možné dopady na 

vztahy ČR a Číny. Prezident Miloš Zeman hovořil o tom, že Praha svým jednáním 

česko-čínské vztahy narušuje.199 Ministři zahraničí a kultury vyjádřili obavy, že politické 

spory prosáknou do kulturní spolupráce obou zemí.200 Na čínské straně se tato kauza dostala 

až na úroveň ministerstva zahraničí, které ústy svého mluvčího označilo Prahu  

 
193 “Šanghaj zrušila oficiální styky s Prahou.” 
194 Ibid. 
195 Kovanda, “KOMENTÁŘ: Rozepře mezi Prahou a Pekingem budou Česko stát 23 miliard.” 
196 “Česko-čínské fórum se odkládá. Je to vina Kubery a Hřiba, tvrdí Hrad,” Seznam Zprávy, 2. prosince, 2019, 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-cinske-forum-se-odklada-je-to-vina-kubery-a-hriba-tvrdi-hrad-
83836. 
197 “Odveta za smlouvu s Tchaj-pejí, Šanghaj přerušila vztahy s Prahou.” 
198 “Pražští radní chtějí vypovědět smlouvu s Pekingem.” 
199 “Rozhovor se Zdeňkem Hřibem – Čína chce jen šířit propagandu.” 
200 “Orchestr PKF řeší s Prahou a ministerstvem, jak nahradit turné, které Čína zrušila,” Novinky.cz, 18. 
července, 2019, https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prazsti-filharmonici-byli-vuci-cine-hrdi-ale-po-
praze-a-ministerstvu-chteji-nahradu-za-zrusene-turne-40290372.; “Zaorálek: Čínský velvyslanec se nedal 
poslouchat. Opustil jsem místnost, rozhovor mi přišel zbytečný,” iRozhlas, 12. září, 2019, 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lubomir-zaoralek-ministr-kultury-rozhovor-cina-velvyslanec-
ambasada-cang-tien_1909121204_ako. 
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a sympatizující politické kruhy za toho, kdo škodí česko-čínským vztahům.201 Stejné sdělení 

tlumočila i čínská ambasáda. 202 Ta uvedla, že: 

„‚Od listopadu 2018 vedoucí představitelé nové koalice hlavního města Prahy ignorovali 

základní pravidla mezinárodních vztahů a mezinárodního konsensu. I přes jednoznačný postoj 

a nesouhlas čínské strany podnikli opakovaně nevhodné kroky a vyjádření na otázky týkající se 

klíčových zájmů Číny ohledně Tchaj-wanu a Tibetu, což představuje hrubé vměšování do vnitřních 

záležitostí Číny a záměrné porušování sesterského partnerství s Pekingem. Tyto činy způsobily vážné 

negativní dopady.‘“203 

Amatérský přístup pražských představitelů kritizoval rovněž Vít Vojta, sinolog 

a předseda Institutu pro současnou Čínu: „‚Celá tato kauza ukazuje, jak neprofesionálně 

a bez znalosti problematiky vstupují někteří čeští politici v mezinárodních vztazích do 

složitých procesů, spíše jen pro vlastní zviditelnění než ve veřejném zájmu.‘“204 Zdali budou 

mít aktivity Prahy reálné dopady na vztahy České republiky a Číny bude možné konstatovat 

až s větším časovým odstupem. Primátor Hřib je přesvědčen, „[…] že čínská strana ve 

skutečnosti bude jednat úplně […] podle standardní ekonomické výhodnosti toho či 

onoho.“205 Obecně podle Fürsta akce odvolávající se na podporu lidských práv v malých 

zemích nemají potenciál ohrozit vazby mezi nimi.206 Šéf české diplomacie Petříček k aféře 

podotkl, že nehledě na kroky Prahy bude Česká republika dál dbát na rozvoj vztahů jak 

s Čínou, tak i s Taiwanem.207 

3.4 Zhodnocení vazeb Prahy na státní linií zahraniční politiky 

Vztahy mezi Prahou a Pekingem kopírují ve zkoumaném časovém období schéma dvou 

táborů s protikladnými vztahy k Číně, které se projevuje na úrovni celostátní politiky. 

V momentě, kdy magistrát ovládala koalice ANO a ČSSD, tedy stran, které se na celostátní 

 
201 “Prague gov't urged to stop undermining China-Czech ties,” Xinhuanet, 17. července, 2019, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/17/c_138235005.htm. 
202 “Za zrušené koncerty může Česko, tvrdí čínská ambasáda,” Echo24, 13. září, 2019, 
https://echo24.cz/a/SmTc5/za-zrusene-koncerty-muze-cesko-tvrdi-cinska-ambasada. 
203 “Čínská ambasáda: Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou,” 
České noviny, 10. listopadu, 2019, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cinska-ambasada-peking-vypovedel-
sesterske-partnerstvi-s-prahou/1807469. 
204 “Schvalování partnerské smlouvy Prahy s Tchaj-pejí doprovází komplikace,” Sinoskop, 13. listopadu, 
2019, https://www.sinoskop.cz/mezinarodni-vztahy/praha-nebude-mit-po-smlouve-s-pekingem-mozna-ani-
smlouvu-s-tchaj-peji. 
205 Fürst, “The Czech Republic's Values-based Policy towards China Reconsidered,” 30. 
206 Ibid. 
207 “Šanghaj zrušila oficiální styky s Prahou.” 
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úrovni profilují spíše pročínsky, bylo i na komunální úrovni zahájeno sbližování s Čínou, 

které vyústilo v podepsání sesterské smlouvy. V tomto období docházelo ke kombinaci 

regionální a státní zahraniční politiky ve vztahu k Číně. Po nastoupení opozičních stran 

s viditelně protičínským laděním se situace mezi Prahou a Pekingem vyostřila a vedla 

k vypovězení smlouvy. Tehdy jsme mohli sledovat konkurenční segmentaci zahraniční 

politiky. Praha vystupovala v tomto případě s výrazně protikladnými stanovisky v porovnání 

s oficiální linií České republiky, ale v jiných agendách podobné výchylky nevykazovala. Je 

však třeba zdůraznit, že vedení Prahy své kroky ve spojitosti s Pekingem konzultovalo 

s Ministerstvem zahraničních věcí.208 Praha tedy vykazovala prvky kooperativní 

paradiplomacie. 

Konfliktním bodem byla především politika jedné Číny. Jak již bylo řečeno výše, 

Česká republika tuto politiku uznává dlouhodobě a toto oficiální stanovisko připomínali 

v průběhu sporu nejvyšší ústavní činitelé i ministr zahraničí.209 Kroky Prahy, ač k nim 

magistrát měl právo, byly v rozporu s oficiální linií České republiky. Jak rozvádí radní 

Marvanová: „Nikde není psáno, že jednotlivá města či obce České republiky musí plnit, ctít 

zahraniční politiku této země, zahraniční politiku, nechť dělá vláda, nechť ji dělá ministr 

zahraničí a prezident. My jsme vyjádřili názor za hlavní město Prahu, na který máme 

právo.“210 Churavý podotýká, že vedení nemělo v úmyslu rozporovat politiku jedné Číny 

jako takovou a prosazovat změnu na státní úrovni, ale pouze vyškrtnout článek, který ve 

smlouvách podobného typu není. Podle zastupitele a náměstka ministryně obchodu 

a průmyslu Pilného by však bylo „[…] dobré držet jednotnou a transparentní politiku 

[zahraničí, pozn. autorky],“ a pražský nesouhlas s článkem tři byl „[…] velmi 

kontraproduktivní a ohrožuje […] zájmy České republiky.“211 

  

 
208 Churavý, rozhovor.; “Pražští radní chtějí vypovědět smlouvu s Pekingem.” 
209 “Záznam z jednání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.” 
210 Bidrmanová, “Marvanová prozradila, co chtěla Praha dokázat svým políčkem Pekingu.” 
211 Veronika Sedláčková, “Smlouvu Prahy s Pekingem je třeba hlavně aktivovat, ne v ní škrtat, věří zastupitel 
Pilný (ANO),” Český rozhlas Plus, 21. ledna, 2019, https://plus.rozhlas.cz/smlouvu-prahy-s-pekingem-je-
treba-hlavne-aktivovat-ne-v-ni-skrtat-veri-7730728. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl analyzovat aspekty, které ovlivňovaly fungování 

pražské paradiplomacie v letech 2016-2019. Výzkum byl zaměřen na aktuální případ 

sesterství mezi Prahou a Pekingem, protože zřetelně přerostlo lokální úroveň a bylo viditelně 

provázáno s celostátní politikou. Důraz byl kladen na vysvětlení jednání Prahy v kontextu 

zahraniční politiky České republiky vůči Číně. 

První výzkumná otázka se týkala legálního vymezení pražské paradiplomacie. Míra 

decentralizace je jedním z hlavních faktorů, který definuje podobu a rozsah zahraničních 

aktivit regionů. V českém prostředí jsou mantinely paradiplomacie vymezeny ve čtyřech 

zákonech. Jsou v nich stanoveny oblasti, ve kterých mohou města a kraje spolupracovat se 

zahraničím, a popsána je zde také role Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu 

paradiplomacie modifikují i některé unijní smlouvy, např. Evropská rámcová úmluva 

o přeshraniční spolupráci a Evropská charta místních samospráv. Obecně vzato má Praha 

z legálního hlediska značný prostor pro navazování zahraniční spolupráce. 

Analýze byla rovněž podrobena institucionalizace pražské paradiplomacie. Na 

městské úrovni se paradiplomacii věnuje samostatné oddělení a za finální a směrodatná 

rozhodnutí zodpovídá Rada hlavního města. Důležitou roli sehrává také samotný primátor 

a jeho politická příslušnost, což se projevilo i v případě sesterství Prahy a Pekingu. 

Nejdůležitější principy pražské paradiplomacie jsou zakotveny v několika koncepčních 

dokumentech. Na státní úrovni se zahraniční politice regionů okrajově věnuje např. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo kultury. 

V kontextu sesterství Prahy a Pekingu byla nejvýznamnější spolupráce s Ministerstvem 

zahraničních věcí. 

Třetí výzkumná otázka se zaměřovala na důvody, kvůli kterým Praha zahajuje 

spolupráci se zahraničím. Ukázalo se, že Praha prostřednictvím paradiplomacie obvykle 

sleduje ekonomické cíle. Velmi často je spolupráce motivována také politicky. V případě 

sesterské smlouvy s Pekingem byl vyzdvihován hlavně její ekonomický přínos. Výzkum 

odhalil, že spolupráce obou metropolí měla i politickou motivaci a souvisela se snahou 

centrální úrovně zlepšit česko-čínské vztahy. Důvody pro vypovězení sesterství byly 

především politického rázu. Cílem magistrátu bylo distancovat se od kroků minulého vedení 

a ohradit se proti česko-čínskému sbližování. 
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Z výzkumu vyplývá, že v daném období byla pražská paradiplomacie vůči Číně 

značně provázána s celostátní politikou. Podle vztahu vedení magistrátu k vládě dokonce 

měnila pražská paradiplomacie svůj charakter. V momentě, kdy byl magistrát stejně 

politicky orientován jako vláda, připomínaly paradiplomatické aktivity spíše doplňkový 

nástroj státní zahraniční politiky. Naopak opoziční strany ve vedení magistrátu 

paradiplomacii využívaly jako prostředek pro vymezování se vůči nastolené linii zahraniční 

politiky vůči Číně. I tehdy však Praha vykazovala prvky kooperativní paradiplomacie. 

Poslední výzkumná otázka pokrývala dopady pražské paradiplomacie. Po uzavření 

sesterství byly v duchu česko-čínského sbližování naplněny některé deklarované cíle, např. 

zavedení letecké linky mezi Prahou a Šanghají. Na městské úrovni k intenzivnějšímu rozvoji 

spolupráce nedošlo. Vypovězení sesterství s sebou neslo sérii dílčích dopadů, např. zrušení 

koncertů českých hudebních těles v Číně, zrušení letecké linky mezi Prahou a Pekingem 

nebo vypovězení sesterství s Šanghají. Trvalejší následky na česko-čínské vztahy bude 

možné sledovat až s větším časovým odstupem. 

Praha zdaleka není nejdůležitějším aktérem česko-čínských vztahů, ale její aktivity 

mohou zasáhnout do jejich dynamiky. Vedení Prahy, které iniciovalo vypovězení sesterství 

s Pekingem, bylo součástí širší aktivistické občansko-politické opozice, která se dlouhodobě 

vymezuje proti česko-čínskému sbližování. Polarizace názorů na Čínu je pro české prostředí 

typická, na státní úrovni však převažuje ekonomicky pragmatický přístup k této asijské 

mocnosti. 

Kuznietsovem inspirované vymezení konkrétních výzkumných otázek pro analýzu 

pražské paradiplomacie se ukázalo být vhodné a efektivní. Úskalí však představují zdroje, 

jejich dostupnost a kompletnost. Závěry byly vyvozovány především z mediálních výstupů, 

které jsou ochuzeny o zákulisní kontext. Ani rozhovor s vedoucím oddělení zahraničních 

vztahů nemohl tyto limity zcela odstranit. Přesto tato případová studie přispívá do výzkumu 

české paradiplomacie, který se potýká s nedostatkem nebo zastaralostí dat. Podobné 

výzkumy jsou klíčové pro pochopení paradiplomacie v centralizovaných státech a pro 

vytvoření šířeji aplikovatelného modelu. 
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Summary 

The aim of this bachelor thesis was to analyse the aspects influencing the functioning of 

Prague’s paradiplomacy between 2016 and 2019. The actorness of Prague was evaluated in 

the context of the Czech foreign policy. The research was focused on the recent partnership 

between Prague and Beijing. It is a rare case when paradiplomacy of a Czech city 

transcended its local significance and became visibly interlinked with the domestic policy. 

The first research question was related to the legislative frame, in which Prague 

develops foreign policy. The extent of decentralisation is one of the main factors, which 

defines the form of paradiplomacy. The features of paradiplomacy are set in several Czech 

laws and European contracts. From the legal point of view, paradiplomacy offers Prague 

a wide variety of possibilities how to go abroad. 

The institualization of Prague’s paradiplomacy was also subjected to analysis. On 

the communal level, a specialized department copes with paradiplomacy. Final decisions are 

taken by the city council. In addition, the major and his/her political affiliation plays an 

important role. This has been confirmed in the case of Prague’s partnership with Beijing as 

well. Some of the most important principles of Prague’s international cooperation are 

embedded in several guideline documents. On the national level, paradiplomacy is a minor 

agenda of relevant ministries. In the case of the partnership with Beijing the most relevant 

seemed to be the Ministry of foreign affairs, with which Prague consulted its steps. 

The third research question focused on the motives of Prague’s paradiplomacy. The 

evidence showed that Prague uses paradiplomacy in order to attain economical aims. 

However, Prague’s motivation can be also political in nature. In the case of partnership with 

Beijing the economical aspect was publicly emphasized, nevertheless the cooperation was 

also driven by the effort of the central government to improve political relations with China. 

The reasons for withdrawing from the cooperation were mainly political. The new city 

leadership aimed to delimit itself from the previous administration and from the Czech-

Chinese rapprochement. 

The research outlined that the form of Prague’s paradiplomacy toward China is 

strongly connected to politics on the national level. When Prague was led by representatives 

from governmental party, paradiplomacy served as a complementary tool for the national 

foreign policy. On the contrary, the opposition parties in power made use of paradiplomacy 



 

 

41 

to demark themselves from the official government’s direction. Nevertheless, Prague 

consulted its decisions with the Ministry of foreign affairs, thus fits in the pattern of 

cooperative paradiplomacy. 

The last research question covered the consequences of Prague’s paradiplomacy. 

Apart from the foundation of the airline between Prague and Shanghai, the partnership 

managed to meet only few expectations. The withdrawal from the partnership impacted 

planned tours of several Czech orchestras in China, caused a revocation of the airline 

between Prague and Beijing, and severed the ties with Shanghai. It is too soon to evaluate 

any long-term impacts on the Czech-Chinese relations though. 

The significant position of Prague in the domestic policy empowers the capital city 

to affect Czech bilateral relations through paradiplomacy. However, Prague is far from being 

the most important actor in the Czech-Chinese relations. Prague leaders, who initiated the 

withdrawal from the partnership with Beijing, were part of a broader activist civil-political 

opposition to the Czech-Chinese rapprochement. Although there is no consensus on the 

approach to China, there is a predominant pragmatic attitude towards this Asian power on 

the national level. 

This thesis was inspired by Kuznietsov’s research questions designed to analyse 

concrete paradiplomacy cases. This approach proved to be appropriate and effective. 

However, the availability of resources, which would provide complex information about 

regional foreign policies could be perceived as an issue. The conclusions of this thesis were 

based primarily on available media sources and thus confidential dimension of 

paradiplomacy could not be considered. This fact could not be mitigated even by the 

interview with the leader of the foreign policy departement. Nevertheless, this case study 

contributed to the research of Czech paradiplomacy by providing an up-to-date analysis. 

Similar researches are key to understand the functioning of paradiplomacy in centralized 

states. 
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