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Anotace 

Účelem této práce je analyzovat fenomén technologické války na pozadí vztahů Čínské 

lidové republiky, Spojených států amerických a Evropské unie. Práce tuto problematiku 

osvětluje jak na mezinárodním historickém vývoji mezi velmocemi, tak na konkrétních 

příkladech ze současnosti jako je případ Huawei. Čtenář je rovněž seznámen s hlavními 

pojmy, které tato bakalářská práce dále rozvíjí a kontextualizuje. Jedná se zejména o téma 

hybridní války, kyberválky, kyberútoků a kyberbezpečnosti. Dále jsou v práci objasněny 

technologické aspekty tzv. 5G sítí a jejich relevance pro globální geopolitické soupeření, 

které představují důležitý nástroj pro pochopení celého spektra technologických 

problémů. V druhé polovině práce je rozměr technologické války zasazen do 

strategických koncepcí jednotlivých velmocí a je zmíněn vývoj kybernetické bezpečnosti 

v rámci geopolitických parametrů. Závěrem jsou koncepty technologické války a kauza 

Huawei představeny jako zásadní milníky v mezinárodním soupeření velmocí a je 

naznačena perspektiva vzájemných vztahů na ose Západ - Čína v technologické a 

bezpečnostní oblasti. Zmíněna jsou její ohniska, ale i styčné body, kde je možné navázat 

konstruktivní spolupráci. 

 

Annotation 

The purpose of this thesis is to analyze the phenomenon of technological war in the 

context of the relations among the People's Republic of China, the United States of 

America and the European Union. The work sheds light on this issue both on the 

international historical development among the great powers and on specific examples 

from the present, such as the case of Huawei. The reader is also acquainted with the main 

concepts that this bachelor thesis further develops and contextualizes. This is especially 

the topic of hybrid warfare, cyber warfare, cyberattacks and cybersecurity. Furthermore, 

the work clarifies the technological aspects of the so-called 5G networks and their 

importance for global geopolitical competition, which are an important tool for 

understanding the full range of technological problems. In the second half of the work, 

the dimension of technological war is embedded in the strategic concepts of particular 

superpowers and its future development within geopolitical parameters is indicated. The 

conclusion is that the concepts of technological war, and the Huawei case represents a 

major milestone in the international competition of the superpowers. In the end, the 

perspective of mutual relations on the West - China axis in the field of technology and 



 

 

security is indicated. Its focal points are mentioned, as well as possible contact points and 

it is said where it’s possible to establish constructive cooperation. 
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Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je analýza fenoménu technologické války na pozadí vztahů 

Spojených států, Číny a Evropy, potažmo Evropské unie. Technologická válka je doposud 

nepříliš zmapované téma, které se charakteristicky a definičně projevilo v tzv. kauze 

Huawei. Kauzu Huawei ve své práci užívám jako názorný příklad vysvětlení určitých 

bezpečnostních, technologický a geopolitických jevů. Za důležité považuji nastínit 

ekonomicko-politický vývoj od liberalizačních reforem v roce 1978 v Číně až do 

současnosti. Právě tyto historické souvislosti a kontext nám lépe pomohou pochopit 

nynější stav, ve kterém se Čína politicky nachází nejen vnitřně, ale především vůči 

širšímu zahraničí. Zvláštní význam přikládám vztahům mezi Spojenými státy a 

Evropskou unií, které často v práci zahrnuji pod pojem Západ. Ty dohromady tvoří 

jakousi protiváhu proti vzrůstající čínské technologické síle. Moje práce pak přináší 

objasnění současné geopolitické situace mezi velmoci USA, ČLR a EU, zvláště pak v 

technologické oblasti soupeření. Závěrem dospívám k přesvědčení, že stát, pokud chce 

být v dnešní době moderní supervelmocí, musí mimo jiné disponovat technologickými 

kapacitami a dostatečnou informačně-technologickou bází.  

 

V prvních kapitolách čtenáři vysvětluji definici technologické války, jakož i hlavní 

charakteristiku sporu Huawei. Zaměřuji se na vysvětlení této kauzy, její průběh a širší 

dopady, které s sebou přináší. Na základě deskripce a celkové analýze této stěžejní kauzy 

je mým cílem vytvořit a obsáhnout i definici války technologií. V mém pojetí je kauza 

Huawei a koncept technologické války vzájemně úzce propojen a jedná se tedy o 

komplexní problematiku. V dalších kapitolách pak čtenáři objasňuji technologické 

aspekty tzv. 5G sítí a jejich relevanci pro globální geopolitické soupeření, které 

představují důležitý nástroj pro pochopení celého spektra problému okolo Huawei. Téma 

5G sítí jsem zvolil po předchozí úvaze, neboť má silné politické konotace v mezinárodní 

politice (jisté menší či větší podobnosti můžeme spatřovat v umělé inteligenci, 

biotechnologiích či quantum computingu). Za nezbytnou součást problematiky pokládám 

politický kontext již zmíněných velmocí, představení jejich výchozích možností a 

k dokreslení obrazu pak jejich vzájemné ovlivňování.  

 

Mou ambicí je pak nadnést i další průvodní témata, které s Huawei souvisí. Tím mám na 
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mysli zejména srovnání odlišných politických a ekonomických rámců jednotlivých 

aktérů, jejichž rozdílnost v mnoha případech implikuje různé politické zájmy a cíle.  Oba 

tyto modely, jak západní, potažmo americký a evropský, tak ten čínský dále rozvíjím 

v zamyšlení nad kybernetickou politikou, která se dovytváří v několika posledních letech 

a rámuje oficiální stanoviska hlavních supervelmocí v čele s USA a Čínou. Kauzu 

Huawei a její východiska dále prezentuji v oblasti kybernetické bezpečnosti a na tématu 

kyberhrozeb. Soustředím se na institucionální charakter pojetí kybernetické bezpečnosti 

a zakotvení v rámci konkrétní agendy národních vlád. Kyberválku ze strany čínského 

státu se snažím pojmout jako širší téma a vykládám ji jako atribut války technologické a 

jako jednoznačný prostředek boje, jakož i otestování vlastních bezpečnostních a 

technologických kapacit. Rozsáhle se věnuji i tématu kyberšpionáže a jejím aspektům, 

které do centra pozornosti opět staví kauzu Huawei a její podstatnou složku, která se týká 

osobních informací, ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů.  

 

V poslední kapitole se zabývám perspektivou vzájemných vztahů na ose Západ-Čína 

v technologické a bezpečnostní oblasti, zmiňuji její ohniska, ale i možné styčné body, kde 

je možné navázat konstruktivní spolupráci. Ačkoliv kauza Huawei patrně otevírá určitou 

„Pandořinu skříňku“ mezinárodních vztahů 21. století, nelze ji vnímat pouze jako 

bezpečnostně-politické ohrožení relativní globální stability, jde především o výzvu, která 

sice nabízí široký prostor pro konfrontaci a eskalaci napětí, ale i potenciál k vyjasnění 

nejrůznějších postojů supervelmocí, které by se i tak na mezinárodním poli musely řešit. 

Kauzu Huawei vnímám jako nevyhnutelnou událost a katalyzátor mnoha dalších 

technologických problémů, které zcela překračují dosavadní bezpečnostní rámec a mají 

vliv na každého občana naší planety. Kauzu Huawei proto nelze pojmout jako úzce 

vymezenou sérii událostí mezi roky 2016-2021, ba naopak má daleko širší souvislosti a 

zaslouží si kontextuální představení, které sice místy může působit skokově, za to je však 

s jasným cílem čtenáře co nejvíce do tématiky zasvětit, nabídnout mu odlišné perspektivy 

a nasměrovat ho extenzivnímu pojímání celé problematiky. 

 

1. Definice pojmu „technologická válka“ a její ukotvení 

v rámci kauzy Huawei  
 

„Technologická válka“ je dnes pojem obecné veřejnosti známý především díky častému 

užívání ve sdělovacích prostředcích. Definice tohoto mnohoznačného termínu není 
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nikterak jednoduchá. Do širšího povědomí tento pojem vstupuje právě po druhé světové 

válce s rozvojem informačních technologií a komunikačních sítí, které jsou jejími 

hlavními implikátory. Zatímco tedy „klasická“ válka je v současné literatuře obecně 

přijímána jako válečný stav s užitím konvenčních zbraní, „válka technologická“ v sobě 

nutně obsahuje jistý technologický prvek, který se ale nevyhnutelně během desetiletí 

mění, a to je také důvod, proč pojem „technologická válka“ nabývá v přítomnosti jiných 

rozměrů než například v roce 1950 apod.1 

 

Vzhledem k neustále se proměňujícímu světu a především kvůli rapidně rostoucímu 

poznání oboru informačních technologií2  je tak pojem „technologická válka“ nutné 

jednoznačně kontextualizovat. Jejím kontextem nemůže být proto nic jiného než aktuální 

politická situace ve světě, geopolitické rozložení sil a stupeň vývoje v rámci technických 

oborů a přírodních věd.  

 

Přestože pojem „technologická válka“ v sobě v podobě přídavného jména obsahuje odkaz 

k technice a vědě, předmětem této práce není čtenáře obeznámit s příčinami průmyslově-

technického rozmachu 2. poloviny 20. století, ale naopak jej zasvětit do geopolitických 

důsledků tohoto vývoje právě v kauze Huawei a jejich širších politicko-ekonomických 

souvislostech. Dalším aspektem této práce je pak „technologickou válku“ čtenáři 

vysvětlit na pozadí jedné konkrétní kauzy, kterou chápu jako samostatně definující vůči 

této problematice, jakož i v rámci globálních mezinárodních vztahů.  

 

1.1 Pojem technologická válka 

 

Jak bylo zmíněno v předchozí části práce, pojem „technologická válka“ lze v určitých 

úrovních a konotacích vnímat odlišně. V této bakalářské práci s tímto termínem zacházím 

zejména s ohledem na digitální technologie a všeprostupující digitalizaci. Vztahuji ho 

k současnosti a k aktuálnímu rozložení sil ve světě, především na ose USA - ČLR, 

případně EU - Čína. Je tedy možné poznamenat, že technologická válka se odehrává 

v digitálním světě prostřednictvím informačních a komunikačních technologií s cílem 

dané země realizovat své zájmy a je možné ji tak přirovnat k válce obchodní. 

                                                 
1
 CLAUSEWITZ, Carl von, 2008. O válce. Praha: Academia. 45.  

2
 Viz tzv. Moorův zákon a jeho paralela s vývojem v oblasti vědy 
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Technologické války se tak dopouští jeden aktér na druhém aktérovi mezinárodních 

vztahů.3 

 

V pojetí této bakalářské práce je technologická válka jen pokračováním politiky jinými 

prostředky a chápu ji tedy jako další evoluční stupeň vedení války proti protivníkovi. 

Pojmy, které tak často dávám v této práci do souvislosti s válkou technologickou, jsou 

především: kyberšpionáž, kybernetická válka, hybridní válka či válka informační. Pod 

pojem technologické války zastřešuji i pojmy, jejichž specifikace je důležitá pro celkové 

pochopení a rozšíření povědomí o tomto termínu. Pojmy se navzájem prolínají a přímo 

spolu souvisí. Dalo by se říci, že jeden rozvíjí druhý. Abychom lépe vstřebali 

technologickou válku jako takovou, je nezbytné pochopit i válku hybridní. Ta se 

vyznačuje tím, že je kombinací války s použitím konvenčních, tedy „klasických“ zbraní 

a zbraní nekonvenčních (tj. především zbraní technologických) a zahrnuje pod sebe také 

válku informační, nejčastěji skrze propagandu.4 Tuto definici v roce 2013 rozšířil 

náčelník ruského generálního štábu Gerasimov, který charakterizuje hybridní válku jako 

tu, kde se stírají hranice mezi mírem a válečným stavem, resp. nedají se přesně určit.5 

Kyberšpionáž a kybernetické útoky jsou pak nástroji války hybridní, resp. technologické. 

Jsou přímou součástí techniky boje a jejím základním charakteristickým rysem.6 

Současný koncept války a její tendence směřuje více k válce technologické, bez použití 

konvenčních zbraní, a s důrazem na informační a technologické kapacity, avšak z války 

hybridní si odnáší právě „nelinearitu,“ čili válka nikde nezačíná a ani taky nekončí. 

V tomto smyslu se tento koncept technologické války naprosto vymyká dřívější a 

mnohem jednoznačnější definici „klasické“ války, která se oficiálně vyhlašuje a končí 

uzavřením kapitulace jedné strany.7 V této práci pojem technologické války 

kontextualizuji a ukazuji na příkladech zmíněných pojmů, které, jak bylo řečeno, přímo 

souvisí s tímto tématem a nejdou jednoduše opomenout. Zároveň jsem toho názoru, že 

pojem hybridní války pro současnou bezpečnostní realitu už není dostačující a je proto 

zapotřebí užívat aktuálnější výraz, tedy technologická válka, která v sobě obsahuje důraz 

                                                 
3
 Center for Strategic and International Studies, 2020. Technology and Warfare [online]. 17.2. [cit. 25.5. 

2021]. Dostupné z: https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/technology-and-

innovation/technology-and-warfare. 
4
 MCCUEN, John J, 2008. Hybrid Wars. Military Review. 88 (2), 107-113. 

5
 GERASIMOV, Valery, 2013. Tsennost’ nauki v predvideniye. Voyenno-promyshlennyi kur'er. 8 (476). 

6
 Ibidem. 

7
 MCCUEN, John J, 2008. Hybrid Wars. Military Review. 88 (2), 107-113. 
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na aspekt digitálních technologií, které výrazně rámují současnou dobu. 

 

1.2 Kauza Huawei a uvedení do problematiky 

 

Technologickou válku hodlám objasňovat na problematice vývoje v rámci kauzy Huawei. 

Tuto kauzu časově datuji od roku 2016, tedy od nástupu administrativy Donalda Trumpa, 

až do současnosti, nicméně pro její pochopení je zapotřebí vysvětlit i předchozí vývoj 

v rámci americko-čínských technologicko-politických vztahů. 

 

Huawei je dnes největší globální firmou, která prodává chytré telefony a je 

poskytovatelem nejrůznějších informačních a telekomunikačních technologií, včetně 

infrastruktury sítí 5G. Firmu založil v Číně v Šen-čenu Ren Zhengfei v roce 1987 na 

pozadí tehdy probíhajících ekonomických reforem Teng Siao-pchinga.8 Šen-čen bylo 

mimo jiné v roce 1979 první čínské město, tzv. ekonomická zóna, která se otevřela 

zahraničnímu kapitálu a západnímu know-how.9 Dnes společnost Huawei zaměstnává 

více než 194 000 lidí po celém světě10 a proklamuje se jako soukromá firma, kterou 

vlastní její zaměstnanci, její přesná vlastnická struktura ale dodnes zůstává neznámá a 

zastřená pochybnostmi.11 

 

V posledních letech se proti této čínské firmě významně ohradily mnohé světové státy, v 

čele s USA. Jejich hlavními výtkami je především soustavná kyberšpionáž, 

nerespektování duševního vlastnictví a ohrožování vnitřní bezpečnosti jednotlivých 

států.12 Úřady zejména evropských a amerických států na toto téma obsáhle informovaly 

                                                 
8
 KHARPAL, Arjun, 2020. Huawei overtakes Samsung to be No. 1 smartphone player in the world 

thanks to China as overseas sales drop. In: CNBC [online]. 25.7.[cit. 8.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.cnbc.com/2020/07/30/huawei-overtakes-samsung-to-be-no-1-smartphone-maker-thanks-to-

china.html. 
9
 COASE, R. H. a Ning WANG, 2019. Velká čínská kapitalistická revoluce. Praha: Liberální institut. 121 

s.  
10

 Huawei.com, 2021. [online]. Corporate Information. [Cit. 10.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.huawei.com/en/corporate-information. 
11

 ZHONG, Raymond, 2019. Who Owns Huawei? The Company Tried to Explain. It Got Complicated. 

In: New York Times [online]. 25.4.[cit. 7.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2019/04/25/technology/who-owns-huawei.html. 
12

 KIRKA, Danica and HUI, Sylvia, 2020. Pompeo praises UK on Huawei, urges coalition against China. 

In: Washington Post [online]. 21.7. [cit. 7.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/pompeo-hold-talks-in-uk-amid-rising-china-

tensions/2020/07/21/bfcb51e0-cb35-11ea-99b0-8426e26d203b_story.html. 
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v předcházejících čtyřech letech. V České republice zvláště pak Bezpečností informační 

služba (BIS) a Národní úřad kybernetické bezpečnosti (NÚKIB), viz zprávy z let 201813 

a 201914, tzv. pražské memorandum15 a varování NÚKIBu z roku 2018.16 

 

Drtivá většina obvinění vůči čínské firmě Huawei staví svoji kritiku právě na zneužívání 

osobních dat uživatelů a zejména na nedostatečném legislativním rámci ČLR, který by  

této a jiným podobným čínským firmám bránil citlivá data získávat a přímo poskytovat 

čínské vládě.17 Bližšímu propojení mezi čínským totalitním státem a firmou Huawei se 

bude blíže věnovat jedna z následujících kapitol.  

 

Samotné poukázání na tuto problematiku v roce 2016 západními státy a především USA 

lze považovat jako začátek mezinárodního sporu, který v této práci pojmenovávám jako 

kauzu Huawei. Nicméně otázkám ohledně rostoucích čínských technologických gigantů 

se americký informační výbor Sněmovny reprezentantů věnoval již mnohem dříve, 

konkrétně v roce 2012.18 V obsáhlém reportu pak konstatoval, že používání technologií 

firem Huawei a ZTE, což je další čínský technologický hráč, může podrývat americké 

bezpečnostní národní zájmy.19 

 

Toto vše by zcela jistě nebylo možné, pokud by se do té doby rigidně komunistická země 

s centrálním plánováním, Čína, nevydala na cestu liberalizační reforem pod vedením 

Teng Siao Pchinga, které započaly rokem 1978. Od sedmdesátých let 20. století se tak 

vlivem zahraničních investic a čerpání západního podnikatelského know-how proměnil 

                                                 
13

 Bezpečností informační služba, 2018 [online]. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 

2018. 2018. [cit. 8.3.2021]. Dostupné z: https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-

informacni-sluzby-za-rok-2018-ddd066bb.html. 
14

 Bezpečností informační služba, 2019 [online]. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 

2019. [cit. 8.3.2021]. Dostupné z: https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-

informacni-sluzby-za-rok-2019-c665e2a7.html. 
15

 iRozhlas.cz, 2020 [online]. ‚Přispěje k národní bezpečnosti.’ Babiš podepsal s americkým ministrem 

zahraničí deklaraci o 5G sítích. [cit. 8.3.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie/technologie/andrej-babis-mike-pompeo-5g-mobilni-site-dodavatele-usa-

cesko_2005062234_dok. 
16

 NÚKIB, 2018 [online]. Software i hardware společností Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou. [cit. 

9.3.2021]. Dostupné z: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1303-software-i-hardware-spolecnosti-

huawei-a-zte-je-bezpecnostni-hrozbou. 
17

 Ibidem. 
18

 U.S. House of Representatives, 2012 [online]. Investigative Report on the U.S. National Security 

Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE. [Cit. 9.3.2021]. Dostupné z: 

https://fas.org/irp/congress/2012_rpt/huawei.pdf. 
19

 Ibidem. 
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nejen ekonomicko-sociální charakter čínské společnosti, ale i geopolitická váha celé Říše 

středu. Důležitým milníkem v dráze k současnému stavu byl jistě rok 2001, kdy byla 

Čínská lidová republika přijata do Světové obchodní organizace a začala požívat mnoha 

ekonomických mezinárodních výhod.20 

 

Když pak Čína v roce 2014 podle MMF přeskočila Spojené státy v celkové paritě kupní 

síly21, mezinárodnímu společenství už musela být předtím dlouho očekávaná předzvěst o 

Číně jako druhé supervelmoci více než jasná. Od roku 2012 a nástupu Si Ťin-pchinga do 

Ústředního výboru komunistické strany Číny začala navíc zahraničně politická rétorika 

celé země znít více asertivně a neústupně vůči celému světu.22  

 

Čína navíc, na rozdíl od Spojených států, finanční krizí roku 2008 proplula velmi úspěšně 

a bez zásadnějšího zakolísání, i to přispělo tomu, že nadcházející dekáda se nesla v duchu 

konstantního čínského hospodářského růstu a v důsledku toho upevnění pozice v rámci 

globální ekonomiky a světa.23 

 

Firmy jako Huawei, či ZTE bylo od té doby možné považovat za vůbec první čínské 

globální společnosti, které dominují nad ostatní světovou, zejména západní konkurencí. 

Přičemž v roce 2016 se rozhořel již zmiňovaný spor, jehož dimenze není jen 

technologická, ale především politicko-ekonomická, neboť v pozadí stál zájem mnoha 

států vybudovat nové telekomunikační sítě tzv. páté generace. Ty mají umožnit 

vysokorychlostní internet a budou mít výrazný dopad na zrychlení mnoha procesů 

v rámci průmyslové produktivity, jak mimo jiné uvádí Český telekomunikační úřad.24 

 

Kauzu Huawei jsem tak zvolil nejen jako definující aspekt technologické války, ale také 

                                                 
20

 COASE, R. H. a Ning WANG, 2019. Velká čínská kapitalistická revoluce. Praha: Liberální institut. 

151 s.  
21

 BIRD, Mike, 2014. China Just Overtook The US As The World's Largest Economy. In: Business 

Insider [online]. 8.10. [cit. 7.3.2021]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-

as-worlds-largest-economy-2014-10 
22

 SHIRK, Susan L., 2018. China in Xi’s “New Era”: The Return to Personalistic Rule. 29 (2) [cit. 

9.03.2021]. Dostupné z: https://www.journalofdemocracy.org/articles/china-in-xis-new-era-the-return-to-

personalistic-rule/. 
23

 COASE, R. H. a Ning WANG, 2019. Velká čínská kapitalistická revoluce. Praha: Liberální institut. 

190 s.  
24

 Český telekomunikační úřad, 2020 [online]. 5G sítě. [cit. 10.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.ctu.cz/5g 
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jako případovou studii, která může posloužit jako demonstrativní případ užití státní, 

technologické síly proti cizím státům a jejich vnitřní infrastruktuře. Kauzu Huawei lze 

považovat jako událost globálních rozměrů, která v rámci lidských dějin nemá 

historickou obdobu. Prolíná se v ní totiž soupeření mocností, střet rozdílných ideových a 

ekonomicko-společenských koncepcí a především moderní technologie, které čím dál tím 

více rámují život jak běžných lidí, tak mezinárodně-politickou architekturu. 

 

1.3 Hlavní charakteristika sporu ohledně firmy Huawei  

 

Firma Huawei je lídrem pokud jde o budování telekomunikační sítí 5G. Během tří 

desetiletí se z menší firmy stal gigant a v roce 2019 společnost dosáhla obratu 123 miliard 

dolarů s meziročním růstem 20 %. Tento fakt vyvolal silné podezření, že v úspěchu této 

technologické firmy má čínská vláda zcela neopomenutelnou roli. Navíc již v roce 1996 

byl firmě Huawei udělen statut „národního šampiona,“ což je označení vlády ČLR pro 

takový subjekt, který má naplnit zvláštní čínské strategické zájmy. To této firmě také 

otevřelo možnosti rozsáhlé státní finanční podpory. Jenom v roce 2018 přijala firma na 

dotacích od čínského státu více než 222 milionů dolarů.25 

 

V souvislosti se silným postavením na světovém trhu a obavami, které byly zmiňovány 

v předchozí podkapitole, se mezi lety 2016-18 ustavila neformální mezinárodní koalice 

pod vedením Spojených států s cílem zamezit společnosti Huawei účastnit se veřejných 

národních tendrů o budování nové informační infrastruktury 5G. Trumpova 

administrativa tak byla v mnohém pionýr, pokud jde o uplatňování restrikcí vůči Huawei. 

Tlak nakonec začala americká strana vyvíjet i na spojence, od kterých žádala vyřazení 

všech čínských technologických firem ze státem vypisovaných zakázek.26 

 

Mezinárodní spor mezi USA a ČLR se postupně vyvíjel a v mnoha ohledech nebyl jen o 

                                                 
25

 NAKASHIMA, Ellen, 2019. U.S. pushes hard for a ban on Huawei in Europe, but the firm’s 5G prices 

are nearly irresistible. In: Washington Post [online]. 29.5. [cit. 10.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/for-huawei-the-5g-play-is-in-europe--and-the-

us-is-pushing-hard-for-a-ban-there/2019/05/28/582a8ff6-78d4-11e9-b7ae-390de4259661_story.html. 
26

 KIRKA, Danica and HUI, Sylvia, 2020.  Pompeo praises UK on Huawei, urges coalition against 

China. In: Washington Post [online]. 21.7. [cit. 7.3.2021]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/pompeo-hold-talks-in-uk-amid-rising-china-

tensions/2020/07/21/bfcb51e0-cb35-11ea-99b0-8426e26d203b_story.html. 
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Huawei a 5G, ale také o uvalování cel na vzájemně obchodované zboží a ekonomických 

záležitostech. Vzhledem ke komplexitě výše zmíněného je nutné podotknout, že kauza 

Huawei se po roce 2016 stala v USA tématem vnitropolitickým a začala zasahovat i do 

jiných politických rozhodnutí ve vztahu s Čínou. V důsledku toho se od roku 2018 začalo 

spekulovat o tzv. „digitální studené válce“ či „digitální železné oponě, což jsou pojmy, 

které dále rozvíjí termín „technologické války.“27 

 

V roce 2018 pak šéfové 6 amerických tajných služeb ve veřejném komuniké varovali 

obyvatelstvo před používání produktů značky Huawei. V odůvodnění uvedli, že tato 

konkrétní čínská firma může provádět nedetekovatelnou kyberšpionáž.28 Toto tvrzení již 

bylo implicitně mířeno na amerického spotřebitele. Pro představu čtenáře je dobré uvést, 

že do roku 2018 firma Huawei prodala více než 200 milionů chytrých mobilních telefonů 

do přesně 170 zemí světa.29  

 

Na rozdíl od amerických konkurenčních firem jako je Apple nebo Microsoft, Huawei 

dostává pravidelně od čínské vlády stamilionové granty, které tuto firmu dále zvýhodňují 

v mezinárodních tendrech, proto si ve výsledku může firma Huawei dovolit prodávat 

technologické produkty pod výrazně nižší cenou než konkurence, jinými slovy jedná se 

o tzv. dumping.30  

 

Finanční podpora ze strany čínského státu umožnila, že např. v 5G tendru ve Švédsku 

mohla firma Huawei představit o 60 % levnější nabídku než domácí Ericsson. Dle 

vyjádření expertů takto nízká cena nemohla pokrýt ani samotné náklady.31 Pro 

zajímavost, o tendr se zajímaly i čínské státní banky, které národním státům nabízeli nízké 

                                                 
27

 SEGAL, Adam, 2019. Is an Iron Curtain Falling Across Tech?. In: Foreign Policy [online]. 4.2. [cit. 

10.3.2021]. Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2019/02/04/is-an-iron-curtain-falling-across-tech/. 
28

 SALINAS, Sarah, 2018. Six top US intelligence chiefs caution against buying Huawei phones?. In: 

CNBC [online]. 13.2. [cit. 10.3.2021]. Dostupné z:  https://www.cnbc.com/2018/02/13/chinas-hauwei-

top-us-intelligence-chiefs-caution-americans-away.html. 
29

 Huawei.com, 2021, [online]. Huawei's Annual Smartphone Shipments Exceed 200 Million Units, a 

New All-Time High. [Cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://consumer.huawei.com/en/press/news/2018/huawei-annual-smartphone-shipments-exceed-200-

million-units/. 
30

 Reuters.com, 2019, [online]. U. S. intelligence says Huawei funded by Chinese state security: report. 

[Cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-huawei-

idUSKCN1RW03D. 
31 WOO, Stu, 2021. China Threatens Retaliation Against Ericsson if Sweden Doesn’t Drop Huawei 5G 

Ban. In: WSJ.com [online]. 11.5. [cit. 1.6.2021]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/china-

threatens-retaliation-against-ericsson-if-sweden-doesnt-drop-huawei-5g-ban-11620740192. 
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úroky na úvěrech pro stavbu 5G sítí se společností Huawei.32 

Dramaticky nízké ceny v porovnání se západní konkurencí firma Huawei vysvětluje 

technologickou vyspělostí softwaru. Dle veřejně publikovaných údajů společnost Huawei 

do výzkumu investuje 15 miliard dolarů, což je více než americký Google a Amazon.33 

To, jakým způsobem se to reálně projevuje na ceně nabízených technologií jednoznačně 

vypočítat nelze, i kvůli nedostatku interních a účetních informací o firmě Huawei. 

 

K dokreslení problematiky je vhodné uvést, že rozsáhlejší problémy s firmou Huawei se 

k soudu v Texasu poprvé dostaly již v roce 2003, kdy byla tato firma obviněna americkou 

protistranou z krádeže obchodního tajemství společnosti Cisco.34 35 V roce 2017 byl 

dokonce vynesen na půdě USA rozsudek, který korporaci Huawei shledal vinnou 

v odcizení duševního vlastnictví firmě T-Mobile.36 Rok 2018 pak přinesl největší 

turbulence v otázce Huawei. Na základě zatykače vydaného americkou federální vládou 

byla v Kanadě zatčena dcera šéfa a finanční ředitelka této firmy, Meng Wan-Čou.37 Ta 

byla americkou vládou obviněna z obcházení protiíránských sankcí a v témže roce s ní 

započal extradiční proces do USA, kde byla mimo jiné odsouzena ke krádeži obchodních 

tajemství.38 

 

Eskalaci na mezinárodním poli v souvislosti s Huawei přinesly i další události. V roce 

2019 byl ve Varšavě zatčen zaměstnanec firmy Huawei, který byl tamějšími úřady 

obviněn ze špionáže, stejně jako jeho polský protějšek, který pracoval pro polskou 

                                                 
32

 SODERPALM, Helena, 2021. Swedish court dismisses Huawei appeal over 5G network ban. In: 

Reuters.com [online]. 15. 1. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-sweden-

huawei-appeal-idUSKBN29K0VE. 
33

 Bloomberg.com, 2019, [online]. No Pay, No Gain: Huawei Outspends Apple on R&D for a 5G Edge. 

[Cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-25/huawei-s-r-d-

spending-balloons-as-u-s-tensions-flare-over-5g. 
34

 Wall Street Journal, 2004. Cisco, Huawei Settle Lawsuit [online]. 29.7. [cit. 20.6.2021]. Dostupné z: 

https://www.wsj.com/articles/SB109102328141676314. 
35

 LAHIRI, Tripti and HUI, Mary, 2018. How Huawei became America’s tech enemy No. 1. In: QZ.com 

[online]. 28. 5. [cit. 2. 3. 2021]. Dostupné z: https://qz.com/1627149/huaweis-journey-to-becoming-us-

tech-enemy-no-1/. 
36

 United States District Court for the Western district of Washington at Seattle, Case 2:19-cr-00010-

RSM Document 1 Filed 01/16/19, Dostupné z: https://www.justice.gov/opa/press-

release/file/1124996/download. 
37

 Česká televize, 2015 [online]. Rok od zatčení dcery zakladatele firmy Huawei. Čína zesiluje tlak na 

Kanadu. [Cit. 7.3.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2992913-rok-od-zatceni-

dcery-zakladatele-firmy-huawei-cina-zesiluje-tlak-na-kanadu. 
38

 LEVER, Rob, 2020. Huawei, Meng Face New US Charges Of Trade Secrets Theft. In: IBTimes.com 

[online]. 14. 2. [cit. 2. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.ibtimes.com/huawei-meng-face-new-us-

charges-trade-secrets-theft-2921939. 
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zpravodajskou službu. Od obou mužů se společnost Huawei distancovala a prohlásila, že 

zmíněné osoby k ní nejsou v žádném pracovněprávním vztahu.39 

 

Ve spojitosti s firmou Huawei se často debatuje o vlivu čínské vlády na tuto společnost, 

který se mimo jiné vyjadřuje množstvím regulací, které na soukromé firmy uplatňuje 

státní sektor. Je otázkou, jak velký vliv to je skutečně, neboť i část financování firmy 

Huawei probíhá z peněz čínského státu. Za prezidenta Si Ťin-pchinga navíc došlo 

k výraznému zvýšení kontroly nad soukromými společnostmi podnikajícími na poli 

informačních technologií a do představenstev jsou od té doby dosazováni stále více  

loajální aparátčíci Komunistické strany Číny.40  

 

Série zákonů přijatá v letech 201541 a 201742 do čínského právního řádu zakotvila, že 

firmy působící na čínském území musí podporovat, asistovat a spolupracovat s čínskými 

zpravodajskými službami, a to se přímo týká i aplikací, které mají povinnost poskytnout 

svá sesbíraná data všem státním úřadům.43  

 

Společnost Huawei se opakovaně od Komunistické strany ČLR distancovala a mnohokrát 

prohlásila, že její datasety nebyly nikdy zneužity pro špionáž. Podobně se v roce 2019 

vyjádřil i její generální ředitel, když prohlásil, že firma nikdy nevyhoví vládním 

požadavkům na poskytování informací.44 Vyjádření čínského ministerstva zahraničí 

v této věci zase říká, že Čína podnikne všechny kroky, aby data čínských společností byla 

v bezpečí.45  

                                                 
39

 BBC.com, 2019 [online]. Poland spy arrest: China telecoms firm Huawei sacks employee. [Cit. 

7.3.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-46851777. 
40

 FENG, Ashley, 2019. We Can’t Tell if Chinese Firms Work for the Party. In: ForeignPolicy.com 

[online]. 7. 2. [cit. 25. 2. 2021]. Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2019/02/07/we-cant-tell-if-

chinese-firms-work-for-the-party/. 
41

 Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2017. [online]. National Security Law 

of the People's Republic of China (2015) [Effective]. [Cit. 7.3.2021]. Dostupné z: 

http://eng.mod.gov.cn/publications/2017-03/03/content_4774229.htm. 
42

 NPC, 2017. [online]. National Intelligence Law of the People's Republic. [Cit. 5.3.2021]. Dostupné z: 

http://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/2017_PRC_NationalIntelligenceLaw.pdf. 
43

 JENNINGS, Rebecca, 2020. The case for and against banning TikTok. In: Vox.com [online]. 23. 7. [cit. 

27. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.vox.com/the-goods/2020/7/23/21334871/tiktok-ban-us-trump-

china. 
44 KHARPAL, Arjun, 2019. Huawei says it would never hand data to China's government. Experts say it 

wouldn't have a choice. In: CNBC [online]. 4. 3. [cit. 27. 2. 2021]. Dostupné z: 

https://www.cnbc.com/2019/03/05/huawei-would-have-to-give-data-to-china-government-if-asked-

experts.html. 
45
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1.4 Charakteristika 5G sítí a jejich klíčové technologické 

aspekty  
 

Tzv. pátá generace telekomunikačních sítí nastupuje po svém předchůdci sítích 4G. Od 

roku 2019 jsou sítě páté generace uváděny do provozu globálně a jejich hlavní 

představovanou výhodou jsou inovativní prvky, zejména: vyšší rychlost, konektivita a 

internetová dostupnost. Sítě 5G se tak dotýkají všech zařízení připojených k internetu. To 

vznáší směrem k těmto novým technologiím vysoké nároky a zároveň i bezpečností 

riziko. V momentě jejich spuštění se totiž stávají páteřní komunikací a nabývají 

strategického významu. Používat je v plné šíři plánují ozbrojené silové složky státu. 

Funkčnost a zabezpečení těchto sítí je tedy nutnou podmínkou.46 

 

Předpokládá se, že telekomunikační sítě 5G generace transformují světovou ekonomiku 

a výrazně zrychlí některé procesy. Podle propočtu společnosti Qualcomm vytvoří 5G sítě 

až 23 milionů nových pracovních míst a dopad 5G bude mít strukturální efekt v celé 

ekonomice, změny se mimo jiné projeví například i v automobilovém průmyslu.47 

Vysokorychlostní sítě páté generace jsou součástí tzv. průmyslové revoluce 4.0. Ta má 

dle predikcí analytiků přispět k digitalizaci trhu práce a díky tomu některé fyzické  a 

řemeslné pozice z ekonomiky zcela zmizí.48 

 

5G sítě tedy zaujímají poměrně důležitou úlohu pro každého jedince, který využívá 

internetové připojení, pracuje či vzdělává se z domova, jejich největší uplatnění avšak 

nastane v průmyslu a podnicích v souvislosti s tzv. robotizací. Robotizace znamená 

zavádění technologických robotů do průmyslové výroby. Jinými slovy nahrazování 

lidské práce strojem, robotem. Dalším podstatným odvětvím, kde se má 5G projevit jsou 

chytrá města a nový urbánní charakter měst. To zase souvisí s veřejnou dopravou 

koordinovanou síťově, nabíjecími stanicemi pro elektroauta nebo celkovou elektronizací 

úřadů, samospráv a v neposlední řadě městských voleb.49 

                                                 
Spokesperson Lu Kang's Regular Press Conference on May 17, 2019. [Cit. 8.3.2021]. Dostupné z: 
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Sítě 5G zkrátka prostupují všemi vrstvami společnosti a budou mít, pokud už nemají, 

zcela zásadní vliv na naše běžné životní potřeby, práci a osobní seberealizaci. Zavádění 

do provozu již v některých částech řetězce, zejména v mobilní sféře, začalo počátkem 

roku 2019. Ve více než 60 zemích světa už 5G sítě v nějaké formě existují, v některých 

se naopak finišují tzv. státní tendry, které mají o poskytovateli těchto sítí rozhodnout.50 

 

I přes komerční potenciál nově nastupujících sítí a velké světové poptávce po jejich 

budování, je na globálním trhu poměrně úzká skupina hráčů, kteří jsou technologie 

schopni poskytnout. Mimo již zmíněných čínských firem navázaných na stát, jako je 

především Huawei a ZTE, jsou to západní soukromé firmy v čele se společnostmi jako 

švédský Ericsson, který si již budování a testování 5G sítí vyzkoušel v USA, Švédsku 

nebo Jižní Koreji, poté bývalá finská světoznámá firma dnes vlastněná Microsoftem 

Nokia. Ta se podílí na realizaci 5G sítí ve Francii. Řadu doplňují dvě americké firmy, 

Qualcomm z kalifornského San Diega a Cisco z nedaleko vzdáleného San Jose. Obě dvě 

společnosti disponují jak hardwarem, tak sofistikovaným softwarem a v budování 

vysokorychlostních sítí počínaje 3G mají dlouhodobé zkušenosti.51 

 

V případě západních firem se na rozdíl od těch čínských (Huawei a ZTE) jedná o 

soukromé subjekty, které sice spolupracují na mnoha projektech se státem, včetně 

státních zakázek, nicméně mají transparentní vlastnickou strukturu, kde neexistuje 

jakékoliv vlastnické či majetkové propojení se státní mocí (tedy střet zájmů).52 

 

Kauza Huawei pro nás představuje zásadní událost a pro definici technologické války ji 

vnímám jako skutečně důležitou. Ukazuje nám totiž, že světové mocnosti jsou ochotny 

bránit vlastní technologické firmy do takové míry, že to může výrazně narušit jejich 

vzájemné vztahy. Ba co více, technologické firmy pro ně představují klíčové nástroje 

dosahování vlastních politicko-ekonomických zájmů. Technologická válka přichází s 

novým pojetím moci, kde technologie hrají hlavní úlohu, jak spatřujeme v kauze Huawei. 

Z toho pak můžeme vyvodit typologii, kde je užití státní moci prostřednictvím technologií 

základním rámcem (tj. kauza Huawei), který je možno dosadit do širšího procesu (tj. 

                                                 
50
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technologické války). 

 

Pro lepší porozumění zájmů současných velmocí, je vhodné nastínit vývoj jejich 

zahraničních vztahů. Všichni aktéři totiž vycházeli z určitých pozic a až následný vývoj 

vedl k jejich výraznému rozklížení. Jedním z hlavních aspektů této změny je stýkání a 

potýkání v technologické oblasti. Jakmile jedna z velmocí, v tomto případě Čína, ucítila 

příležitost k zvýšení své globální síly skrze technologie a konkrétně 5G sítě, byl takříkajíc 

oheň na střeše. Ostatní velmoci byly nuceny reagovat a logickou odpovědí byla zvýšená 

pozornost v oblasti bezpečnosti. Akce probudila reakci. Začněme tedy u ČLR a EU. 

 

2. Propojení Evropské unie a Německa s Čínou na pozadí 

bezpečnostního konfliktu  

 

Abychom pochopili současné bezpečnostní kontury mezi Evropskou unií a Čínou, je 

velmi dobré to ilustrovat na vztahu Německa a Číny a zejména na německé obchodní 

politice vůči Číně, která se v mnoha ohledech stala definující pro celou Evropskou unii. 

K tomu je zapotřebí se vrátit do pozdních 70. let 20. století, kdy Spolková republika 

Německo začala významně rozvíjet své obchodní aktivity v ČLR. Na pozadí politicko-

ekonomických reforem Teng Siao-pchinga bylo umožněno západním investorům, vč. 

německých podnikatelů, proniknout do zpřístupněných ekonomických zón na východním 

pobřeží Číny. Německo tak i díky tomu mohlo významně ekonomicky profitovat. 

Vnitřním německým obchodním kompromisem vůči Číně se stala tzv. strategie „wandel 

durch handel“ (tedy „změna skrze obchod“). Tedy zejména po roce 1990 německá státní 

správa přijala koncepci, že Čínu lze politicky měnit prostřednictvím obchodu, nikoliv 

skrze přímé diplomatické zásahy, které tak byly do následujících let marginalizovány.53 

 

2.1 Pronikání čínského vlivu do Evropy 
 

V okamžiku, kdy Čína rostla na významu a stala se „globální supervelmocí,“ tedy zhruba 

v polovině minulé dekády, začala uplatňovat i jinou, daleko agresivnější zahraniční 
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politiku vůči Západu a jeho spojencům. V souvislosti s tím se mění i nahlížení na Říši 

středu ze strany členských států EU. Pro německé vztahy s Čínou je rok 2016 stěžejní. 

Právě v tomto roce došlo ke kontroverznímu převzetí německé firmy Kuka vyrábějící 

roboty firmou napojenou na čínský stát. Tato akvizice byla pozoruhodná nejen svou 

hodnotou, ale také samotným faktem, že Čína hodlá investovat do technologického 

odvětví v Evropě a že tento segment pro Čínu představuje neopomenutelnou součást 

„cesty na Západ.“54 

 

Asertivní princip čínské obchodní politiky se samozřejmě začal dotýkat i bezpečnostních 

standardů jednotlivých členských zemí Evropské unie. Tím více, když jsou technologické 

firmy v mnoha ohledech poslední dobou stále více považovány za strategicky významné. 

Obdobný příklad představuje německá firma IMST, kdy akvizici ze strany čínského 

protějšku jménem Casic musel zastavit až německý ministr hospodářství s odůvodněním, 

že jde o vážné riziko směrem k národní bezpečnosti.55 

 

2.2 Evropský přístup vůči Číně  
 

Připomeňme také skutečnost, že Německo a Evropská unie rozhodně nechybí v mapách 

globálního čínského projektu Hedvábné stezky, který má za cíl infrastrukturně propojit 

Západ s Čínou, konkrétně město Duisburg, největší německý vnitrozemský přístav, se má 

stát důležitým uzlem v těchto zahraničně-politických úvahách a koncepcích.56 

 

V roce 2016 se Německo doslova octlo mezi dvěma mlýnskými kameny. Jak Čína, tak i 

USA pod Trumpovým vedením torpédovaly mezinárodní řád ustavený po druhé světové 

válce. V tomto německém dilema sice i nadále přetrvávala klíčová formule německé 

zahraniční politiky vůči Číně, nicméně již málokdo skutečně věřil její pravé podstatě, 

tedy možnosti, že Čínu lze politicky měnit především skrze hospodářské aktivity.57 
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I když německé bezpečnostní služby varovaly před čínskou globální firmou Huawei, 

která má eminentní zájem na participaci v tendrech na 5G sítě, ani tato firma či firma ZTE 

nebyly z výběrových řízení nadobro vyřazeny, jak se to později stalo například ve 

Švédsku, nepřímo v České republice a dalších státech EU. Tuto skutečnost lze brát jako 

ústupek a snahu Německa neprovokovat čínského protějška, za nímž se skrývá příznačný 

pragmatismus německé kancléřky Merkelové, nebo jako vytyčení vlastní „německé“ 

cesty v této globální kauze. Jak jinak si totiž vyložit (ne)aktivitu vůči Huawei, na nějž 

upozorňují tajné služby mnoha evropských států, vč. Německa.58 

 

2.3 Německo jako lídr vztahů s Čínou uvnitř EU 
 

K většímu navázání bilaterálních obchodních vztahů došlo po roce 2008, kdy Čína velmi 

dobře odrazila nastupující ekonomickou krizi a Německo i díky propojení s „čínským 

drakem“ rovněž patřilo mezi země, které byly krizí méně postiženy.59 

 

Následný německý apetit pro byznys s Čínou byl inspirací i pro státy středovýchodní 

Evropy, které se od roku 2012 aktivně podílely na summitu 17 +1 s Čínou v čele. 

Postupně pak uzavřely strategické partnerství s touto velmocí. Polsko v roce 2011, Česká 

republika v roce 2016 a Maďarsko o rok později. O sbližování mezi EU a Čínou v letech 

2000-2019 svědčí i fakt, že vzájemná obchodní výměna narostla 8 krát a ustálila se na 

560 miliardách euro, což z Číny dělá nejdůležitějšího obchodního partnera pro celou EU 

(více než 50 % zboží EU dováží z Číny).60  

 

Z hlediska United Nations Comtrade Database je EU celkem v 659 z 5600 produktových 

kategorií zboží naprosto závislá na Číně. Tuto závislost demonstrovala nejlépe covidová 

krize v roce 2020 především ve zdravotnických pomůckách a materiálech. Čína byla 

mimo jiné v důsledku širší závislosti celého světa na jejím zboží jedinou rostoucí 
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ekonomikou na světě v tomto krizovém roce.61 

 

2.4 Obchodní dohoda mezi EU a Čínou  
 

Za velkou pozornost stojí nedávno představená obchodní a investiční dohoda mezi EU a 

Čínou, která se dojednávala celých 7 let. Ta řeší otázky a podmínky vstupování na 

vzájemné trhy, udržitelný rozvoj a také ekologické a pracovní normy. Osud této dohody 

je avšak velmi nejasný, neboť ještě ani nebyla odsouhlasena Evropským parlamentem, 

nýbrž nato ratifikována ve všech členských zemí EU. Jako možnou problematizaci pro 

čínskou stranu lze brát poslední uvalení sankcí ze strany EU za porušování lidských práv 

v Číně. To není jediné téma, které víří evropskou debatu ohledně Číny. K často 

diskutovaným se rovněž řadí také Hong Kong a nelegální výstavba umělých čínských  

ostrovů v Jihočínském moři. Čínská reakce na sebe dlouho nenechala čekat a čínská 

strana recipročně uvalila sankce na některé evropské poslance, firmy a významné think 

tanky. Vzájemná dohoda se tak ještě více přiblížila propadlišti dějin62.  

 

2.5 Perspektiva vztahů EU a Čína  
 

Pokud jde o realitu vzájemných vztahů mezi SRN a ČLR, export do Číny představuje pro 

německé hospodářství pouhých 7 %, zatímco do zemí EU je to více než procent 70. Pro 

konkretizaci: německé firmy zaměstnávají v Číně 1 milion pracovníků a největší zde 

působící firma Volkswagen zde vlastní 26 filiálek se 100 tisíci dělníky. Čína je tak pro 

Německo důležitá vzhledem k výrobním prostředkům, naopak Německo je pro Čínu 

klíčové jako odbytiště vlastního zboží.63 

 

Odraz německé obchodní politiky vůči Číně je v Evropské unii více než patrný. V mnoha 

ohledech bylo Německo jakýmsi iniciátorem většího dialogu na poli byznysu s Čínou. 

Otisk je zřejmý ve státech střední a východní Evropy, které po vzoru Německa od začátku 

minulé dekády viděly v Číně velkou obchodní příležitost. Poslední roky naopak Evropě 
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přinášejí velké vystřízlivění a deziluzi z korektní spolupráce s Čínou. Čína už není 

vnímána jen jako konkurent, ale především jako bezpečností hrozba, jak dokazuje kauza 

Huawei.64 

 

Rozšiřování čínského vlivu globálním světem je dlouhotrvající proces, konkrétně 

v Evropě se tak Čína snaží skrze nejrůznější formální platformy, jako je např. uskupení 

17+1, kde mají prim ekonomické vztahy, avšak v pozadí jsou zájmy čistě politické. 

Z hlediska strategické dimenze se vztahy Číny a Evropské unie v posledních letech 

značně mění. V souvislosti s Čínou je tak stále více slyšet o rivalovi, který světu nabízí 

alternativní, tj. nepřátelský společensko-ekonomický model.65 Na tomto rétorickém 

obratu se mimo jiné v rámci Německa podílí také hospodářský a průmyslový sektor, jež 

tradičně disponuje silným vlivem. Evropská unie a SRN si začínají uvědomovat 

strategické výzvy, které před ně Čína bezprostředně staví. Svědčí o tom také zahájení 

strategického partnerství Německa s Japonskem, v jehož základech se zračí silnější zájem 

o indo-pacifický region.66 

 

Jako zcela zásadní se pak jeví posílení vztahů USA a EU směrem k Číně, kde panuje 

dlouhodobá shoda na stěžejních pilířích spolupráce. Společná dimenze postupu USA a 

EU proti Číně může být do budoucna naprosto definující prvek mezinárodních vztahů. 

To se týká jak bezpečnostních otázek (zejména kritické infrastruktury, technologického 

odvětví), tak také ekonomických parametrů, ochrany lidských práv apod. Jako důležitý 

rozměr standardizace vztahů EU a Číny se ukazuje transparentní nastavení regulatorních 

rámců a opatření. To je ovšem nutné činit efektivně na globální úrovni, zvláště pak 

v koordinaci se západními spojenci a USA.67 

 

Perspektiva obchodní a zvláště pak bezpečnostních vztahů s Čínou se tak zdá jako velmi 
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dynamická a nepředvídatelná. Ačkoliv obě strany mají zájem o obchodní propojení, 

prubířským kamenem bude do budoucna patrně politika a její aspekty. Koneckonců stojí 

proti sobě dva mocenské bloky, které mají ve svých základech jiné hodnotové rámce a 

především jiné zájmy. To také v širším horizontu rozhodne.  

 

3. Propojení USA s ČLR na pozadí bezpečnostního konfliktu  

 

Podobně jako Německo v Evropské unii, i USA v rámci Severoamerického kontinentu 

patří k předním lídrům v ekonomicko-politických vztazích s ČLR. Jak už bylo naznačeno 

v předchozích kapitolách, plně se vztahy mezi těmito dvěma státy mohly realizovat až po 

roce 1978 a čínských ekonomických reformách, které Čínu posunuly směrem k tržnímu 

hospodářství.68 Politické vazby ožily počátkem 70. let „kissingerovskou“ renesancí. Od 

90. let 20. století se vztah mezi Čínou a USA rozvíjel v naprosto odlišných rámcích. Časté 

půtky ohledně podpory Tchaj-wan ze strany Spojených států nebyly a nejsou v těchto 

vztazích žádnou novinkou. Velmi diskutovaným se tak stal např. prodej stíhaček ze strany 

administrativy George Bushe staršího právě Tchaj-wancům zkraje devadesátých let.69 

 

Jako výsostnou prioritu v mezinárodních vztazích však uchopila Čínu až administrativa 

prezidenta Obamy, která tzv. asijským pivotem otočila zahraničně-politické zaměření dál 

od Evropy směrem k jihočínskému moři a Číně. Zcela jistě se bezpečnostně jednalo o 

logickou reakci, neboť po prvním desetiletí nového tisíciletí Čína vzrostla významně na 

síle jak ekonomicky, tak politicky v rámci globálního světa.  V návaznosti na ekonomický 

růst Čína dlouhodobě zvyšuje své vojenské kapacity, obrannou přítomnost na všech 

hranicích a začíná masivně investovat do výstavby umělých ostrovů v Jihočínském moři, 

kvůli čemuž čelí mnoha žalobám u mezinárodních soudů.70 

 

Podobně jako v případě Evropské unie, i ve vztazích mezi USA a Čínou došlo 

v posledních letech k výrazným průlomům v obchodně-politických relacích. Kontextu 
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dojednání bilaterálních dohod předcházely dlouhé obchodní spory a také tzv. obchodní 

války. Ty byly vyvolány především iniciativou amerického prezidenta Trumpa, jehož 

mnohokrát deklarovaným předvolebním slibem byla snaha o snížení amerického 

obchodního deficitu vůči Číně. Jinak řečeno, Čína do USA více vyvážela, než tak činily 

samotné Spojené státy naopak.71  

 

V průběhu let 2017-2018 získalo toto čistě ekonomické téma i jasný bezpečnostní náboj 

v podobě kauzy Huawei, což se může na první pohled jevit jako zvláštní souběh událostí. 

Nicméně jak už bylo naznačováno výše, bezpečnostně-technologický rozměr vztahů mezi 

USA a Čínou se projevil již o mnoho let dříve, nejpozději v roce 2012 jednáním a 

následnou zprávou v americké Sněmovně reprezentantů.72 

 

3.1 Ekonomicko-politické pozadí od roku 2016 mezi USA a 

Čínou  

 

Globální konkurence a všudypřítomný ekonomický kapitalismus dokázaly Spojeným 

státům vytvořit historicky prvního vyzyvatele od pádu Sovětského svazu v roce 1991, 

který byl mimochodem zapříčiněn ekonomickou nevýkonností a neefektivností 

socialistického hospodářství, a tím vyzyvatelem a konkurentem nebyl nikdo jiný než 

Čína.73 

 

Navíc, po prezidentských volbách v roce 2016 se svět ocitl v paradoxní situaci, největší 

zastánci volného obchodu po druhé světové válce, Američané, začali proti Číně 

uplatňovat protekcionistická opatření ve snaze chránit vlastní průmysl (mimo jiné i 

technologické firmy) před konkurencí přicházející z komunistické Číny. Za tímto 

rozhodnutím nestály jen ekonomické pohnutky, byly to i motivy bezpečnostní.74 
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Trumpovo tažení proti Číně lze vnímat i jako tažení proti čínským globálním ambicím. 

V pozadí těchto událostí stojí čínská strategie z roku 2015, tzv. strategie „Made in China 

2025.“ Jejím cílem je dle plánu 13. a 14. pětiletky Čínu ekonomicky transformovat 

v duchu „čínského snu.“ Podle hlavního proponenta koncepce a tehdejšího premiéra Číny 

Li Kche-čchianga se musí Čínská lidová republika zbavit nálepky levné továrny světa 

s levnou pracovní silou a má se konečně stát ekonomikou s velkou přidanou hodnotou. 

Co jí k tomu má přivést? Není to nic jiného než čínské technologie a technologické firmy, 

které budou vládnout světu.75 

 

Celá strategie staví na tom, že k tomu, aby se Čína stala v roce 2025 světovou velmocí  č. 

1, musí adoptovat takový průmyslový program, který se odrazí v silné pozici v těchto 

odvětvích: umělé inteligenci, 5G sítích, kosmonautice, biotechnologiích, 

nanotechnologiích, elektrických autech a vlastní produkci zdrojů. Ultimátním cílem 

strategie je pak dokonale zabezpečit vlastní trh a ovládnout trhy cizí.76 

 

V rámci této strategie bylo vytipováno hned několik technologických firem, které tuto 

čínskou expanzi do světa mají vést, nechybí mezi nimi Huawei, ZTE, Xiaomi, Tencent, 

Baidu nebo medicínský Sinopharm. Všechno jsou to firmy, na jejichž hlavní rozvoj mají 

silný, ne-li dominantní vliv aparátčíci komunistické strany Číny.77 

 

Z dostupných zdrojů je tak jasné, že čínskou státní strategii mají vykonávat firmy, o nichž 

Čína tvrdí, že jsou nezávislé. Jak pak mohou být tyto firmy nezávislé, když musí plnit 

koncepci státních pětiletek, to je velká otázka.78 

 

4. Čínský politický model a jeho technologické možnosti 

exportu  

 

Zastřešujícím čínský státním zájmem je pak Čínu prezentovat co možná nejlépe a jako 

zemi, která je hodná následování. Firmy mají ve výsledku sloužit k vlastním politickým 
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účelům a k tomu, aby čínský politický model exportovali do zahraničí a nabízeli ho světu. 

79 Mluvíme-li o bezpečnostních a politických hrozbách, které současný čínský režim 

vznáší na zejména západní civilizaci, je zapotřebí objasnit základní principy, kterými se 

Čína snaží své zájmy prosazovat. Ve výsledku jde totiž o to, že si Čína snaží 

přizpůsobovat svět svému vlastnímu obrazu a metody a způsoby, které užívá v domácím 

prostředí, aplikuje také na mezinárodní scéně.80 

 

Pakliže mluvíme o technologických aspektech čínského politického modelu, je v roce 

2021 umělá inteligence jejím důležitým atributem. Systém sledování byl v průběhu 

desetiletí postupně zdokonalován a nakonec se vyvinul v dnešní vysoce sofistikovaný 

sledovací systém, který je přímo kontrolován čínskou vládou, potažmo komunistickou 

stranou Číny.81 

 

Vzhledem k totalitnímu charakteru čínského státu se systém sledování vlastních občanů 

v různých formách vyskytoval již od pozdních 40. let 20. století. Vůdce Mao Ce-Tung a 

tehdejší čínská vládnoucí garnitura podobně jako jiné komunistické vlády v různých 

zemích uplatňovala velmi represivní aparát, který stavěl nejen na vlastních tajných 

složkách, ale také na propojení s civilním obyvatelstvem. Tento model se zásadně mění 

s nástupem internetu na začátku 80. let 20. století, který také umožnil odbourat fyzické 

hranice.82 

 

Po otevření ekonomických zón v ČLR do země začíná masivně proudit západní 

počítačová technika a státní režim začíná naléhat na sledování vlastního obyvatelstva 

technologickými produkty až na začátku 21. století. Tehdy je poprvé za přispění „státních 

či polostátních“ firem vyvinut tzv. systém Skynet, jehož spuštění se datuje od roku 2013. 

Systém Skynet je konstituován z bezpečnostních kamer, které byly postupně instalovány 
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po celém čínském území. Zpočátku se stát soustředil na jejich umístění pro 

komunistickou stranu v rizikových oblastech. Zejména tedy na místech, kde se schází 

mnoho lidí a praktikuje se náboženství. Postupně přibyly i problematické regiony, jako je 

Xinjiang a Tibet. Zde je důležité poznamenat, že celý vývoj systému Skynetu byl čínským 

komunistickým režimem představován jako jeden z bezpečnostních pilířů moderní Číny 

spíše proti vnějším hrozbám, než těm vnitřním.83 

 

Realita je ale veskrze opačná. Čínský sledovací systém je navýsost politický projekt, 

jehož primárním cílem je kontrola čínské společnosti a především snaha o rychlé rozkrytí 

protirežimních subverzních sítí. Výrazné posílení tohoto systému přichází po nástupu Si 

Ťin-pchinga do prezidentské funkce po roce 2012. Počet bezpečnostních kamer po 

čínském území je navýšen až na 600 milionů kusů. Takovouto hustotou v rámci 1 

kilometru čtverečního nedisponuje žádná země na světě. Naopak se odhaduje, že ve 

Spojených státech je číslo „sledovacích“ kamer na čtvrtinové hodnotě na obyvatele, ale 

tam skutečně nemůžeme mluvit o sledovacích kamerách v pravém slova smyslu jako 

v Číně. Mezi americké číslo jsou řazeny soukromé průmyslové kamery a jiné.84 

 

Na základě zákona o Kyberbezpečnosti schváleným Stálým výborem Všečínského 

shromáždění lidových zástupců v roce 2016 jsou pak nuceni poskytovatelé mobilních 

aplikací a jiných technologických softwarů spolupracovat s čínskou vládou a tedy i 

implicitně posílat data svých uživatelů k příslušným orgánům, tedy správcům Čínského 

sledovacího systému.85 

 

V roce 2018 je pak státní sledovací systém dále rozvíjen a je spuštěno rozpoznávání 

obličeje bezpečnostními kamerami, zahájen provoz sledovacích dronů a Čína začíná 

provádět rozsáhlou analýzu obrovského kvanta dat. Jedna z hlavních obav směřovaná 

vůči Číně se pak týká toho, jakým způsobem s těmito daty čínský státní režim zachází. 

Zde nejde jen o občany ČLR, ale také o občany dalších států, kteří využívají čínské 
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technologie. Nedostatečné vysvětlení ze strany gigantů Huawei a ZTE pak vede ještě 

k větším pochybnostem, připustíme-li si, že Čína navíc organizuje tzv. Sociální kreditový 

systém. Princip tzv. Sociálního kreditového systému se zakládá na tom, že každý občan 

ČLR je hodnocen dle několika kritérií. Stát o něm tedy vede jakousi evidenci, která 

objasňuje jeho pracovní návyky, důvěryhodnost a zejména vztah k režimu, tedy do jaké 

míry je ten a ten občan poslušný.86 

 

Pakliže firmy, které se přímo podílí na budování těchto sledovacích systémů v Číně, 

nabízejí své služby a produkty i v zahraničí, vzniká zde velká pochybnost o míře 

diskrétnosti, s jakou budou s daty uživatelů nakládat, a to je případ zejména již zmíněných 

společností ZTE a Huawei.87 

 

4.1 Export čínského modelu  
 

Jak se můžeme přesvědčit z nedávné minulosti, pro ČLR jsou akvizice západních 

technologických firem velmi lákavé, viz společnost Kuka. Strategie vývozu čínského 

politického modelu se totiž zakládá na několika stavebních kamenech. Tím prvním je 

ekonomické plánování a již zmíněný projekt Hedvábné stezky. Jde o ambiciózní 

inciativu, jejímž cílem je infrastrukturně propojit Evropu s Asií. Součástí koncepce toho 

projektu jsou i jednotlivé investiční projekty s realizací v daných zemích. Jak můžeme 

vidět v posledních 5 letech,  k realizaci dochází u valné menšiny z nich.88  

 

Čínské ekonomické projekty mají nicméně vždy jasné politické pozadí. Staví na 

přesvědčování a výsledném „balamucení“ obchodních partnerů, jako v případě České 

republiky, kde byly přislíbeny mnohamiliardové čínské investice, realizovala se ale jen 

menší část z nich.89 Čína v tomto smyslu nemá, co ztratit, naopak jen získává. Západní 
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vlády dostávají líbivé přísliby masivních investic, které se pěkně prezentují před vlastním 

publikem, Čína naopak získává volný vstup na rozvinuté západní trhy, kam může vyvážet 

a odkud může sbírat cenné know-how.90 

 

Dalším stupněm čínské motivace jsou nerostné suroviny. Ty se Číně daří získávat zvláště 

pak v afrických zemích, kam od roku 2010 významně expanduje. Obdobně jako v Evropě 

i zde je popouzena investičními pobídkami národních států, na které ČLR ochotně reaguje 

pestrou škálou protinabídek. Výsledky jsou velmi „patrné“ na východním africkém 

pobřeží a v zemích jako je Eritrea, kde mimo jiné vznikl v minulých dekádách přístav pro 

čínské obchodní a vojenské lodě.91  

 

Zde v Africe pravděpodobně čínský export politického modelu zatím došel té nejvyšší 

úrovně. Jak už bylo naznačováno, skrze ekonomické plány se sem Čína penetrovala a 

následně se účastní i na stavbě nejen pozemní infrastruktury, jako jsou silnice a dálnice, 

z nichž mnohé musí potom africké státy dlouhá léta splácet, ale především se zde Čína 

podílí na stavbě strategicky klíčové infrastruktury, jako jsou 5G sítě a telekomunikační 

infrastruktura.92 

 

Bezpečnostní riziko vidí bezpečnostní a informační služby Západu zejména v politickém 

rozměru exportu čínského modelu. Nahlédneme-li do zasvěcených reportů a zpráv, jako 

nejvíce do očí bijící se ukazuje srovnání a jistá „kompetitivnost“ západního a čínského 

ekonomicko-politického modelu. Toto srovnání velmi výstižně pak ilustruje právě kauza 

Huawei.93 

 

Oba modely, jak západní, tak čínský, jsou postaveny na kapitalistické ekonomice, kde 

jsou státem vytvořené hranice a bariéry v podobě regulačního rámce, čínský je na rozdíl 

od západního vysoce restriktivní a silně limitující. Je možnost zakládat soukromé firmy 

a podnikat. Ten nejmarkantnější rozdíl přichází v politických aspektech těchto modelů. 

Zatímco západní má vysoce rozvinutou míru participace občanů na státní moci a tedy 
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stupně státní moci podléhají demokratické kontrole. Čínský model je totalitní a je 

udržován při životě nikoliv legitimitou vzešlou ze svobodných voleb, ale silným 

represivním aparátem, který si čím dál tím více projevuje i sepjetím s technologickým 

sektorem.94 

 

Je zapotřebí poznamenat, že oba aktéři společensko-ekonomických modelů si 

jednoznačně uvědomují sílu toho druhého, ale bylo by pomýlením si myslet, že Západ a 

Čína je ve stejné situaci jako Západ a Sovětský svaz ve studené válce. Mezi Čínou a 

Západem existuje rozsáhlé ekonomické propojení, zvláště pak viditelné mezi USA – 

Čína, Německo – Čína, které tyto dva mocenské bloky udržuje ve vzájemné komunikaci 

a kooperaci. V globalizovaném světě je ostatně výjimečné udržovat se ve stabilní izolaci 

uvnitř mocenských bloků, ale ne nemožné viz. Severní Korea či Írán.95 

 

5. Systém čínské kybernetické bezpečnosti a jeho budování  
 

Počátek technologické války, jak ji známe dnes, začíná s výrazným rozšířením internetu 

a rozvinutím kybernetické bezpečnosti. Ta byla iniciována zejména ve snaze bránit 

vlastní technologický sektor a vyvarovat se jakýmkoliv útokům na nově vznikající 

klíčovou infrastrukturu. I když se může zdát, že technologická válka je veskrze virtuální 

záležitostí, není tomu tak. Fyzickými technologickými nosiči jsou servery, počítače a 

koncová elektronika s hardwarem. To je podstatné si uvědomit, chceme-li rozklíčovat 

výchozí pozice jednotlivých mocností při ustavování jejich základních technologických 

možností, které následně předurčily vývoj technologické války.  

 

Krátce po tom, co se do Číny počátkem 90. let 20. století dostala mocná věc v podobě 

internetu a vše, co s ní souvisí, rozhodly se čínské státní orgány rychle reagovat. 

V internetu viděly jednak prospěšný technologický nástroj šíření informací, na druhou 

stranu ale také velké ohrožení státní autority a komunistické moci jako takové. První větší 

regulace čínský internet doznal již v roce 1997, kdy Ministerstvo veřejné bezpečnosti 

přijalo usnesení o kontrole internetových sítí ve snaze zamezit ohrožení národní 

bezpečnosti. V roce 1998 pak začalo budování tzv. „Čínského firewallu,“ který se 
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následně vyvinul a rozšířil v mnoha legislativních rámcích a technologicky uzavřel čínské 

telekomunikační sítě do pevných hranic tak, aby nad nimi státní orgány držely plnou 

kontrolu. Do roku 2008 byl rozsáhlý projekt zkompletován a právně zakotven. Od té doby 

umožňuje čínské vládě blokovat, cenzurovat a omezovat „čínský“ internet. Na mnohé 

internetové stránky (např. Facebook, nezávislé informační servery) dostupné v západním 

světě tak Číňané nemají přístup.96  

 

V pozadí za vytvořením „Čínského firewallu“ se skrývá eminentní snaha mít virtuální 

informace pod kontrolou a eliminovat jakékoliv možnosti vnějšího světa ovlivňovat 

veřejné mínění a politické názory čínské populace. I z hlediska kybernetické bezpečnosti 

se jedná o stěžejní projekt čínského establishmentu, na jehož budování sice byly využity 

i západní technologie, nicméně takové, které neobsahují žádná sledovací zařízení, která 

by informace posílala přes hranice dál. Právě naopak, všechna data jsou bezpečně 

udržována na území ČLR.97 

 

5.1 Západní svět a kyberhrozby  

 

Zatímco tedy západní země v rámci internetu ctí svobodu podnikání a pluralitní 

demokracii a blokovány jsou jen teroristické, zločinné či jiné stránky a domény, Čína 

uplatňuje v internetovém prostředí vlastní ideologii a ekonomicko-společenské schéma, 

které je pro ni signifikantní. Pro přemýšlení o technologické válce je toto porovnání 

zásadní, neboť jeden z aktérů má nad internetem významnou kontrolu, tok informací 

dokáže bezproblémově regulovat a na případné kybernetické hrozby dokáže promptně 

zareagovat odpojením sítě.98 

 

Kybernetická bezpečnost má v západním světě jiné pojetí. Jako velmi dobrý příklad může 

posloužit vedle Spojených států i Česká republika, která se v posledním desetiletí doslova 

ocitla v centru kybernetických útoků na místech klíčové infrastruktury. Vznikly proto dvě 

významné instituce, již zmíněný NÚKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost v roce 2017 jakožto nástupce dříve vzniklého Národního bezpečnostního 
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úřadu a také bylo při Ministerstvu vnitra v roce 2017 založeno Centrum proti terorismu a 

hybridním hrozbám. Obě tyto instituce mají jasně definovanou úlohu v Národní strategii 

kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 – 202599 a v Národní 

strategii pro čelení hybridnímu působení České republiky z roku 2021, tedy chránit 

páteřní infrastrukturu a vyhodnocovat kybernetické a bezpečnostní hrozby, společně 

s BIS.100 

 

Ve Spojených státech je kybernetická agenda podřízena pod federální Ministerstvo 

obrany a příslušné úřady, v roce 2018 byl na základě nařízení amerického prezidenta 

Trumpa vytvořen Úřad kyberbezpečnosti a bezpečnosti infrastruktury,101 který v USA 

plní podobnou úlohu jako český NÚKIB. Je pozoruhodné, že právě po roce 2017-8 se 

významně západní svět v otázkách telekomunikační a kyberbezpečnosti aktivizuje a 

takřka v každé zemi EU vzniká úřad, jehož agendou je rozkrývání kyberhrozeb, viz 

spolupráce v evropské agentuře Enisa.102 

 

5.2 Čínská kyberválka jako varianta války technologické a 

prostředek boje  
 

Neměli bychom opomenout zmínit ani tzv. koncept kyberválky, která jak bylo zmíněno, 

je jednou ze součástí války technologické a tento pojem dále rozšiřuje. V souvislosti 

s událostmi okolo kauzy Huawei a pronikání čínského vlivu do západních společností 

skrze technologie, jsou kyberútoky a kyberválka jinou formou realizace čínské zahraniční 

politiky. Na rozdíl od výstavby 5G telekomunikací uvnitř západních států, jsou 

kyberútoky přímou agresí proti cizímu státu a jeho infrastruktuře. Obvykle s jasným 

cílem o zcizení dat, znemožnění provozu nějaké klíčové instituce nebo ovlivnění 
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vnitřních státních procesů.103 

 

Zatímco obrana proti cíleným kyberútokům bývá zpravidla velmi sofistikovaná a buduje 

se dlouho, útoky samotné bývají velmi krátké a většinou masivní a razantní síly. Ještě 

nikdy v historii neexistoval tak snadný způsob, jak zasáhnout cizí zemi tak citelně a 

přitom tak jednoduše. Kyberútoky jsou zkrátka fenomén dnešní „síťové“ doby.104 

 

Ačkoliv se jedná o téma, které v mezinárodních vztazích rezonuje posledních 20 let, 

poslední dobou se zdá, že má stejně velkou ne-li větší váhu než „tradiční“ americko-

čínská témata jako je obchod, lidskoprávní agenda a mezinárodně-právní spory. V 

posledních 5 letech tématika kyberútoků z čínské strany na tu americkou plní světová 

média. Čína už neútočí prostřednictvím vlastních státních firem a hackerských skupin jen 

na státní zařízení, soustředí se také na univerzity, firemní servery, neziskové organizace 

a další. K nejznámějším operacím minulých dekád patří série útoků tzv. „Shady Rat,“ kdy 

bylo postiženo na 70 světových organizací, vč. Organizace spojených národů a 

Mezinárodního olympijského výboru. Za všemi těmito útoky měla stát ČLR. Operace se 

soustředila na získávání dat vojenských tajemství, intelektuálního duševního vlastnictví 

a vyjednávacích materiálů. Do té doby se mělo jednat dle finančního rozsahu o největší 

krádež v dějinách lidstva.105 

 

Čína tyto kyberútoky odmítá a odmítá také jakoukoliv možnou debatu na toto téma. 

Americká strana s počtem vzrůstajících kybernetických útoků reagovala vytvořením tzv. 

U.S. Cyber Command při americké armádě a prezident Obama označil kybernetickou 

bezpečnost jako jednu z největších výzev 21. století.106 Toto téma přetrvává jako klíčové 

dodnes, v roce 2018 pak bylo obohaceno kauzou Huawei, která takříkajíc přilila oleje do 

ohně. Obavy ohledně vnitřní bezpečnosti dostaly výstražný signál rovněž v Evropě, kde 
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se poměrně častým cílem stalo Německo a Velká Británie. V návaznosti na to, uvalila 

Evropská unie na konci roku 2020 na 4 čínské občany a 1 organizaci sankce.107  

 

Zpráv ohledně hackerských útoků na německé půdě byly za poslední dekádu desítky. 

K těm největším se řadí atak na redakci německého média Funke, které pokrývá zprávy 

v celé zemi. Infikováno bylo na 5000 počítačů, přičemž tato událost měla více než 

paralyzující účinek pro chod mediálního domu. K dalším masivním čínským 

kyberútokům se řadí ten na univerzitní nemocnici v Düsseldorfu, který nejen, že přinesl 

rozsáhlé finanční ztráty, ale potenciálně ohrozil na životech tisíce lidí a vystavil tak celé 

město obrovskému riziku.108  

 

5.3 Kyberšpionáž  
 

Čínská státní doktrína v informační válce byla specifikována v roce 2008 Ministerstvem 

obrany109 a poměrně dlouze se věnuje konkrétnímu užití síly, tedy nejrůznějším 

informačních a technologickým zařízením a systémům. Všeobecně je tento dokument 

západními analytiky považován jako oficiální deklarace špionážního programu ČLR. 

Cílem tohoto dokumentu je v konvenční i nekonvenční válce získat informační převahu 

nad protivníkem. V tomto smyslu se pak jedná o válku totální, kdy jsou využity všechny 

armádní kapacity, včetně války síťové. S ohledem na státní bezpečnost jsou pak dle Státní 

koncepce preemptivní údery, kyberšpionáž, sledování a monitorování běžnými metodami 

obrany státu. Velmi nápadně se čínská doktrína podobá té americké, která se formovala 

především v první válce v Zálivu, kde byl informační prostor naprosto dominován 

americkými tajnými službami.110  

 

Zatímco Američané mohli své technologické kapacity vyzkoušet v reálných válkách, jako 

byl Irák, Sýrie nebo Libye, Číňané takovou možnost neměli a své vlastní prostředky 
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kyberšpionáže a informační války zkoušeli až v průběhu let na nejrůznější světové cíle.111 

Za pozornost zejména stojí opakované útoky na indické Ministerstvo obrany, setrvalé 

útoky na stovky cílů ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku nebo Vatikánu. Vatikánský 

příklad z roku 2020 se týká operace, která byla čínskou stranou vedena na počítačovou 

síť Svatého stolce. Kyberútoky se uskutečnily těsně před bilaterálním jednáním mezi 

Čínou a Vatikánem. Cílem útokům jak se později ukázalo, byla krádež důvěrných 

informací před mezistátními negociacemi.112  

 

Mnohdy Čína útočí i na soukromé firmy, jako např. v roce 2020 na americkou firmu 

Twitter. Na platformě této sociální sítě se ve velmi krátkém čase objevilo přes 20 tisíc 

profilů, které začaly rozšiřovat čínskou státní propagandu ve snaze zlepšit obraz Číny 

v pandemii Covid-19 a naopak očernit protestující proti čínskému režimu v Hong 

Kongu.113 Velmi podobný útok byl směřován na další americkou společnost, Google, a 

její videosíť YouTube v roce 2020. Čína zde vytvořila na 2500 tisíce účtů, které 

rozšiřovaly dezinformace a falešné zprávy ohledně protestů Black Lives Matter v USA. 

YouTube následně všechny tyto podvodné účty trvale zablokoval.114 

 

6. Perspektiva vztahů USA, EU a Číny v oblasti 

kyberbezpečnosti  

 

Na světě neexistují dvě srovnatelné země, na jejichž vztahu by záleželo natolik, jako mezi 

USA a Čínou. Nejinak je tomu mezi těmito dvěma zeměmi i v technologických a 

kyberbezpečnostních vztazích, které budou pro nový mezinárodní řád naprosto určující. 

Koncept a pojetí moci se vyvíjí. Budeme-li parafrázovat Harold MacKindera a jeho vizi 

o Heartlandu,115 tedy o geografickém území, které symbolizuje jakési těžiště globální 

moci, lze po přemýšlení o technologickém světě dospět k aktualizaci jeho myšlenek.  
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Moderní těžiště moci nelze zobrazit geograficky nebo na základě map. Můžeme ho 

charakterizovat jako stupeň technologického vývoje a vyspělosti. To je ostatně jeden 

z hlavních poznatků mé práce o technologické válce a speciálně o kauze Huawei. 

Nezáleží totiž, jak velká země jste a jaký máte počet obyvatel, záleží na tom, jak vyspělé 

máte technologické a informační kapacity. Čína a USA těmito kapacitami disponují a zdá 

se, že ani jedna z nich nehodlá ustoupit, ba naopak. Skoro při této úvaze můžeme 

sklouznout k myšlence, že podobně jako USA a Sovětský svaz během éry détente 

snižovaly a omezovaly počty jaderných hlavic a balistických střel, můžeme zanedlouho 

dospět do momentu, že USA a Čína budou po vzájemném vyjednávání snižovat a 

omezovat rozsah svých technologických kapacit. Nenechme se zmýlit. Čína se 

v posledních letech stále více ukazuje jako nepředvídatelný a bezskrupulózní hráč, který 

na rozdíl od Sovětského svazu netrpí vlastní ekonomickou nevýkonností. I přesto se určité 

paralely mezi SSSR a Čínou vést dají. Teritoriální problémy na vlastním území, političtí 

vězni, propaganda a totalitarismus.116  

 

Jestli ve vztazích mezi USA a Čínou existuje nějaké ohnisko napětí, skrývá se 

v technologickém světě. Prapůvodní myšlenkou internetu bylo lidstvo spojovat, 

v posledních letech ho však více rozpojuje a hrozba vzájemného izolování těchto dvou 

supervelmocí je značná. Východiskem z krize může být multilateralismus a větší 

kooperace, zde je ale podstatné se zeptat, jestli nás tyto fenomény neuvrhly do stavu, kde 

se právě nacházíme? Nejsou to koneckonců příčiny a symptomy vzestupu nevybíravé 

čínské moci?  

 

Od počátku 90. let 20. století se řeší, jaký postoj zaujmout vůči rostoucí Číně. Jedni stojí 

za tzv. „engagementem,“ tedy snahou, o co největší integraci Číny do mezinárodního 

společenství. Většinou za tímto přístupem stojí v pozadí i naděje, že pakliže Čínu 

integrujeme do námi vytvořených světových struktur a umožníme jí obchodovat bez 

hranic, sama se pak politicky přemění a transformuje více k našemu obrazu demokratické 

země, která ctí náš koncept lidských práv. Druhým a opačným postojem je tzv. 

„containment,“ tedy pozice, kdy bude Čína obklopena naší (fyzickou) přítomností do 

takové míry, že se nebude moct rozpínat a zůstane v jakési „izolaci.“ Budeme ji moct 
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kontrolovat a neumožníme jí tak rapidní ekonomicko-mocenský růst, jak v regionu, tak 

na globální úrovni.117 

 

Až do konce první dekády 21. století obecně u západních státníků převažoval názor, že 

Čínu lze skutečně prostřednictvím „engagementu“ postupně měnit. Evropskou debatu 

vedli Němci a jejich strategie „Wandel durch Handel“ se nakonec stala základním pilířem 

v politických a ekonomických vztazích EU – Čína. Američané byli v tehdejším období v 

lidskoprávních tématech aktivnější, nicméně za vstupem do WTO v roce 2001 vděčí Čína 

z velké části právě jim. Průlom ve vztazích USA a Čína nastává po velké finanční krizi 

v roce 2008 a s příchodem amerického prezidenta Obamy, jehož tzv. Asijský pivot, 

změnil dosavadní konfiguraci a vztahování se vůči Číně. S rostoucí ekonomickou a 

politickou mocí ČLR bylo nyní nutné ji v hranicích zadržet a konzervovat, a tak se 

kyvadlo vychýlilo směrem ke „containmentu.“ Americká přítomnost v sousední Koreji a 

Japonsku byla posílena a americké letadlové lodě se v Jihočínském moři začaly objevovat 

ve větších časových frekvencích.118  

 

Nástup moderní a ambiciózní Číny v čele se Si Ťin Pchingem většině ze západních států 

zhatil iluze. Čína i přes ekonomický růst a zbohatnutí nezměnila svůj totalitní politický 

systém, právě naopak ještě více utužila poměry a zostřila represivní aparát. Vztahy Číny 

s Evropskou unií, Spojenými státy a Japonskem nabyly nových eskalovaných rozměrů. 

Turecký ekonom Dani Rodrik působící na Harvardově univerzitě je autorem, tzv. 

Rodrikova trilema119. Toto trilema říká, že v moderním světě není možná vzájemná 

koexistence globalizace, demokracie a národního státu. Vždy, jak říká, můžou existovat 

jen dva libovolné pojmy z trilema navzájem, nikdy ne všechny. Pokud mohu rozšířit jeho 

teorii do kontextu mé práce, myslím, že za slovo globalizace můžeme v našem případě 

dosadit technologie. Ty se do určité míry staly průvodním jevem globalizace, jak ji známe 

dnes. Ty technologie, které spojují a globalizují. Čína si pravděpodobně vybrala 

technologie a národní stát, Západ naopak technologie a demokracii. I tak by se dala 

odůvodnit dichotomie mezi Západem a Čínou. 
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Soupeření v oblasti technologií a kyberprostoru je možná jen další fází multipolarizace 

po rozpadu bipolárního světa. Budoucnost světa je pravděpodobně ve vzniku několika 

center moci v opozici vůči dřívějšímu totálnímu hegemonu, Spojeným státům, a Čína 

nedělá nic jiného, než že vyplňuje mocenské vakuum a mezery, které jí současný 

mezinárodní řád nabízí.  

 

Pokud hovoříme o technologické válce, je důležité poznamenat, že i když minulá dekáda 

přinesla mnohé nové aspekty a formy její realizace, její kompletní kolorit teprve 

poznáváme. Kauza Huawei je proto jen jednou z doposud probíhajících epizod, další 

budou pravděpodobně navazovat. Jak bylo zmíněno, čínská technologická strategie, 

Made in China 2025, obsahuje celou řadu odvětví, ve kterých Čína hodlá hrát prim. 

Kosmonautika a kolonizování vesmíru jsou jedny z těch, které mají vůbec tu nejvyšší 

prioritu u Komunistické strany Číny. Chtě, nechtě tak Spojené státy a Západ budou 

vyzvány i v dalších technologických oblastech.  

 

Když byla řeč o srovnávání Číny se Sovětským svazem a procesem détente, i zde ve 

vztahu USA – Čína se v nejbližších letech pravděpodobně dočkáme určitých vzájemných 

dohod a ustanovení na poli technologií. Leccos již předestřela, americko-čínská obchodní 

dohoda z ledna roku 2020. Ta hovoří o intelektuálním duševním vlastnictví, patentové 

politice a celních bariérách a tarifech. Řeší tak jen výsek témat, které čekají na nějaké 

smluvní mezistátní ujednání. Oceánské inženýrství, aerokosmonautika a high-tech 

doprava patří mezi horké kandidáty i na úrovni mezinárodní komunity.120   

 

Vytvoření nějakého mezinárodního rámce ve sféře kyberbezpečnosti je naopak zřejmě 

vzletné přání, nicméně horko těžko za současné situace, kdy Čína prokazatelně využívá 

technologických kapacit k destabilizujícím účelům a otestování možných protivníkových 

hranic, představitelné. Pokud má být dosaženo dohody v rámci kyberprostoru, bude 

potřeba dostatečná vůle na obou stranách a na té čínské evidentně nyní schází.121  
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo analyzovat fenomén technologické války v reflexi na kauzu Huawei 

a vytvořit tak a obsáhnout i definici technologické války, jakožto fenoménu 

mezinárodních vztahů 21. století. Zároveň mou ambicí bylo čtenáře seznámit 

s okolnostmi vývoje vzájemných vztahů mezi Čínou a Západem na poli bezpečnosti a 

politicko-ekonomického pozadí a v neposlední řadě stvrdit přesvědčení, že pokud chce 

být stát v dnešní době moderní supervelmocí, musí mimo jiné disponovat 

technologickými kapacitami a dostatečnou informačně-technologickou bází. Na základě 

srovnání jednotlivých politických a ekonomických modelů Západu a Číny v práci 

implikuji rozdílnost přístupů jednotlivých národních vlád k technologickým aspektům, 

jakou jsou 5G sítě a nově nastupující technologická páteřní infrastruktura státu. Rovněž 

neopomíjím ani institucionální zakotvení technologické bezpečnosti, obranu proti 

kyberhrozbám a kybernetickou bezpečnost jako takovou. Zvláštní zájem kladu na konci 

možným perspektivám vývoje v oblasti kyberbezpečnosti, jednotlivým ohniskům a 

výzvám, kterým bude navzájem Čína a Západ čelit. Kauzu Huawei ve své práci chápu 

jako průvodní jev nastupující technologické války, která je zvláště pak charakteristická 

několika pojmy, které jsem v práci dále rozváděl. Jedná se o kyberbezpečnost, 

kyberválku, kybernetické hrozby a špionáž. Mým názorem dále je, že pojem hybridní 

válka je již pro současnou bezpečnostní situaci nedostačující a adekvátní náhradou je 

právě zmíněné sousloví technologická válka, jejíž širší definici nabízím v prvních 

kapitolách své práce. Analýzou historických souvislostí a současného geopolitické 

vývoje, jakož i eminentním politickým zájmem aktérů, tj. Západu a Číny, ve své práci 

docházím k přesvědčení, že technologický aspekt hraje v mezinárodní mocenské pozici 

stěžejní roli a každý z aktérů si to prostřednictvím svých bezpečnostních složek a státních 

koncepcí uvědomuje a technologie jsou pak nezbytnou součástí v pojetí moci dnešních 

supervelmocí. Jednání s Čínou bude více než doposud pragmatickým kalkulem spíše 

„otázkou svědomí“ a morální integrity našich národů. Pakliže tomu bude jinak, nebudeme 

už Evropou v klasickém slova smyslu. Nová generace západních politiků stojí před 

velkou výzvou. Bude jí budoucí nastavování vztahů s Čínou. Naším hlavním zájmem 

musí být vzájemné vztahy co nejvíce narovnávat, ať už jde ekonomickou politiku či 

bezpečnostní otázky, kde např. Čína stále není signatářem mnoha důležitých smluv (viz. 
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Omezení a likvidace raket krátkého či středního doletu).122 Je tak v zájmu České 

republiky i celého Západu provést rekonfiguraci vztahů s Čínou na platformách 

multilaterálních, jako je Evropská unie a NATO. Právě v tom je skryto možné řešení a 

omezení narůstající čínské síly v globálním světě. Pakliže tomu bude naopak, lze 

předpokládat, že čínský režim bude disponovat natolik silným politicko-ekonomickým 

kapitálem, že bude ve své světové pozici zcela neohrozitelný, a to by byla tragická zpráva 

pro celý demokratický svět. Kauza Huawei je více než cokoliv jiného pokus o vymezení 

čínského prostoru v mnoha oblastech. Jedná se totiž o jakýsi test, skrze který ČLR ověřuje 

svoji sílu a možnosti. Podobně jako v případě kybernetických útoků je čínským zájmem 

získat si respekt a uznání. To je koneckonců také jeden z atributů velmoci, být 

respektován, nebo ještě lépe být obáván, budeme-li hovořit s Machiavellim.123 Má práce 

je pak odpovědí na změny posledních 5 let v oblasti geopolitického soupeření mezi 

velmoci a blíže specifikuje jejich vzájemný vztah z hlediska technologické bezpečnosti, 

která již dnes tvoří jeden z hlavních pilířů společného mezinárodně-politického vnímání 

a do budoucna bude dle mých slov nabývat na své větší relevanci.  

Summary 

The purpose of this thesis is to analyse the concept of the technological warfare in the 

context of the US., the EU and Chinese relations and in the context of the Huawei case 

and to create a definition of the technological warfare as of the phenomenon of 

international relations in the 21st century. My ambition is also to present the 

circumstances of the evolution of the mutual relations between the West and the PCR on 

the level of political economy and national security as well as confirm the question that 

if a state wants to be a modern superpower, it needs to have technological capabilities and 

base. In this work I imply the differences of various accesses of the national governments 

towards the technological aspects such as 5G and the newly emerging technological 

backbone infrastructure of the state based on the comparison of particular political and 

economic models of the West and China. I also enclose the institutional anchoring of 

technological security, the defence against cyberattacks and the cybersecurity in general. 

The particular interest is dedicated to the possible perspectives of the evolution in the 

                                                 
122

 ANKIT, Panda, 2019. China Won’t Join the INF Treaty—But Can It Forever Dodge Arms Control? 

In: The Diplomat.com [online]. 25.2. [cit. 27.5.2021]. Dostupné z: 

https://thediplomat.com/2019/02/china-wont-join-the-inf-treaty-but-can-it-forever-dodge-arms-control/. 
123

 MACHIAVELLI, Niccolò. Vladař, 2012. Praha: Argo, 50. 



 

38 

 

range of the cybersecurity and to the challenges which the US and China will be posed 

to. The Huawei case is in my work understood as the pivotal phenomenon of the emerging 

technological warfare, which might be characterized by many other concepts later 

described. It is specifically: cybersecurity, cyberwarfare, cyber threats and espionage. In 

my opinion the concept of hybrid warfare is not now sufficient enough. The adequate 

alternative is the term technological warfare, which is clarified in the first chapters of this 

work. By the analysis of the historical context and the current geopolitical development 

of the West and China I come to the conviction that the technological aspects play a vital 

position in the geopolitics and the technologies are the essential part of the conception of 

the power of today's superpowers. Dealing with China will be a more than hitherto 

pragmatic calculus rather a "question of conscience" and the moral integrity of our 

nations. If not, we will no longer be Europe in the classical sense of meaning. The new 

generation of Western politicians is facing a major challenge. It will be the setting of the 

future relations with China. Our main interest has to be to balance relations as much as 

possible, whether it is economic policy or security issues, where, for example, China is 

still not a signatory to many important agreements (see Intermediate-Range Nuclear 

Forces Treaty). It is thus in the interest of the Czech Republic and the entire West to 

reconfigure relations with China on multilateral platforms such as the European Union 

and NATO. In this I see the possible solution of the limitation of China's growing power 

in the global world. If it is the other way around, it can be assumed that the Chinese 

regime will have such strong political and economic capital that it will be completely 

invulnerable in its world position, and that would be a tragic message for the whole 

democratic world. The Huawei case is more than any other attempt to define Chinese 

space in many areas. This is a kind of test through which the PRC verifies its strength and 

capabilities. As in the case of cyber attacks, it is in China's interest to gain respect and 

recognition. This is after all one of the attributes of power, to be respected, or even better 

to be feared, if we speak with Machiavelli. My work is a response to the changes of the 

last 5 years in the field of geopolitical competition between the great powers and specifies 

their relationship in terms of technological security, which is already one of the main 

pillars of common international political perception and will, in my words, gain in the 

future a greater relevance. 
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Použité zkratky 
 

3G - Třetí generace bezdrátových systémů 

5G - Pátá generace bezdrátových systémů 

BIS - Bezpečnostní informační služba 

ČLR - Čínská lidová republika 

EU - Evropská unie 

ENISA - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 

NATO - Severoatlantická aliance 

NÚKIB - Národní úřad kybernetické bezpečnosti 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

SRN - Spolková republika Německo 

USA - Spojené státy americké 

WTO - Světová obchodní organizace 

ZTE - Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited  
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