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Přílohy

Příloha č. 1: Oficiální program návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR 

(tisková zpráva)

Státní návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v 
České republice

28. března 2016

Ve dnech 28. – 30. března 2016 se uskutečnila státní návštěva Xi Jinpinga, prezidenta 
Čínské lidové republiky, v České republice.

Program návštěvy
Změna programu vyhrazena!

První den návštěvy
pondělí dne 28. března 2016

14:00 - přílet prezidenta Čínské lidové republiky zvláštním letadlem do Prahy 
* fototermín

17:00 – setkání prezidentů České republiky a Čínské lidové republiky na zámku 
v Lánech
* fototermín

17:20 - zasazení památného stromu prezidentem Čínské lidové republiky 
a prezidentem České republiky a odhalení pamětní desky
* fototermín

Druhý den návštěvy
úterý dne 29. března 2016

10:00 - příjezd prezidenta Čínské lidové republiky na Pražský hrad

přivítání prezidenta Čínské lidové republiky prezidentem České republiky 

uvítací ceremoniál s vojenskými poctami
* fototermín během ceremoniálu

10:35 - soukromé setkání prezidentů České republiky a Čínské lidové republiky
* fototermín na začátku setkání 



11:45 - ceremoniál podpisu dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské 
lidové republiky
navazuje

setkání se zástupci tisku
12:45 - setkání prezidentů s mladými fotbalisty a hokejisty
*fototermín
**jen pro již akreditovaná média!

15:30 - setkání prezidenta Čínské lidové republiky s panem Milanem Štěchem, 
předsedou Senátu Parlamentu České republiky
(Lichtenštejnský palác)
* fototermín na začátku setkání

16:05 - setkání prezidenta Čínské lidové republiky s panem Janem Hamáčkem, 
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
* fototermín na začátku setkání

16:35 - setkání prezidenta Čínské lidové republiky s panem Bohuslavem Sobotkou, 
předsedou vlády České republiky
* fototermín na začátku setkání 

17:10 - setkání prezidenta Čínské lidové republiky s paní Adrianou Krnáčovou, 
primátorkou hlavního města Prahy
* fototermín 

Třetí den návštěvy
středa dne 30. března 2016

10:30 – účast prezidentů České republiky a Čínské lidové republiky při diskuzním 
stolu s českými a čínskými investory
(Palác Žofín)
* tisk přítomen

11:30 – návštěva prezidenta Čínské lidové republiky ve Strahovském klášteře
* tisk přítomen

15:00 - odlet prezidenta Čínské lidové republiky zvláštním letadlem z Prahy
* tisk přítomen

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky



Příloha č. 2: Projev prezidenta Miloše Zemana na česko-čínském podnikatelském 

fóru na Žofíně (přepis projevu)

Projev prezidenta republiky při zahájení diskuzního stolu 
s českými a čínskými investory

30. března 2016

Vážený pane prezidente Čínské lidové republiky, dámy a pánové,

velice si vážím toho, že pan čínský prezident s sebou vzal třicet nejúspěšnějších 
představitelů čínské podnikatelské sféry a my jsme reagovali, pane prezidente, naprosto 
obdobným způsobem, a aby byla zajištěna rovnováha, pozvali jsme třicet 
nejúspěšnějších českých podnikatelů, protože setkávání neúspěšných lidí je 
nezajímavé. 

Bylo připraveno přibližně třicet dohod v nejrůznějších oblastech. Já jsem rád, že jsme se 
před chvilkou dohodli s panem prezidentem, že za naší účasti bude všech těchto třicet 
dohod podepsáno, protože bych považoval za urážku těch, kteří tyto dohody 
připravovali, aby nebyly podepsány za účasti prezidentů, a nevím, jestli nám 
organizátoři u toho dovolí sedět, pane prezidente, nebo budeme muset stát, ale i tak to 
rádi uděláme. Nechci zmiňovat konkrétní dohody, protože ty budou ohlášeny 
moderátorem, chtěl bych jenom zdůraznit, že platí onen objem devadesáti pěti miliard 
korun čínských investic, které jsem uvedl na tiskové konferenci včera s panem 
prezidentem a kde jedna z nejdůležitějších investic je právě spolupráce s Ping An Bank.

 Ale každý z nás má právo na svoje osobní štěstí a včera na slavnostní večeři na počest 
pana prezidenta jsem mluvil o politicích, kteří mají svůj sen. Snem pana čínského 
prezidenta je nová hedvábná stezka One Belt, One Road. Já mám také, přátelé, svůj 
malý sen a to je vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. V současné době probíhají práce na 
feasibility study tohoto projektu. Já věřím, že tyto práce dopadnou úspěšně a velice 
vítám předběžný zájem čínských firem o případnou spoluúčast na tomto projektu. Vím, 
že samozřejmě ta smlouva, která se mezi těmi třiceti na toto téma bude podepisovat, je 
smlouva o analytické spolupráci, nikoli ještě definitivní smlouva, ale sny trvají dlouho. 
Tři soutěsky, jak mně říkal pan prezident, se stavěly dvacet let a nakonec skončily 
úspěšným výsledkem. Takže dovolte mi toto osobní vyznání a současně i poděkování 
čínským dvěma firmám, které o tento projekt mají zájem, protože každý člověk má 
právo udělat si radost.

Pronášení dlouhých projevů nemá smysl a na závěr bych chtěl proto říci jenom jedinou 
věc, pane prezidente. Politici mají podnikatelům otevřít dveře, ale ten podnikatel, který 
těmi otevřenými dveřmi nedokáže vstoupit, nestojí za to, abychom se jím dále zabývali, 
vstoupit musíte sami a já děkuji všem, kdo dokázali vstoupit, což dokáží právě 
připravené a dohodnuté smlouvy. 

Velice jim děkuji za jejich práci a Vám děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, 30. března 2016, palác Žofín



Příloha č. 3: Projev prezidenta Miloše Zemana při setkání s tiskem u příležitosti 

návštěvy čínského prezidenta (přepis projevu)

Projev prezidenta republiky při setkání s tiskem u 
příležitosti návštěvy prezidenta ČLR

29. března 2016

Vážený pane prezidente, 

chtěl bych se Vám omluvit za to, že nemám funkční zlatý kočár, kterým bych Vás svezl 
tak, jako Vás svezla královna Alžběta II. Chtěl bych se omluvit i za to, že nevlastním 
Bílý dům, kde jste se nedávno setkal s prezidentem Obamou. Chtěl bych jenom 
poznamenat, že Praze se říká „Zlatá Praha“ a zlaté město je více než zlatý kočár. A Bílý 
dům byl postaven čtyři sta padesát let poté, co tady v Praze vznikala katedrála, kterou 
jste viděl. Takže není se za co stydět.

Vážím si jak našeho osobního přátelství, tak navázaných skvělých obchodních vztahů 
mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou. Zítra na Žofíně budeme na 
business fóru podepisovat konkrétní obchodní smlouvy, a jestliže jsem odhadoval, že 
objem čínských investic v tomto roce bude čtyřicet pět miliard korun, hluboce jsem se 
zmýlil.  Je to jenom na tento rok devadesát pět miliard korun.

Ale samozřejmě, že investice jdou i opačným směrem. Vážím si toho, že firma Škoda 
Auto, což je naše nejúspěšnější firma, bude v průběhu příštích pěti let investovat šedesát 
miliard korun pro výstavbu svých závodů v Čínské lidové republice. Vážím si i investic 
našeho leteckého průmyslu a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Skončil bych tím, že vztahy mezi našimi státy nejsou založeny jenom na ekonomické 
základně. Snažíme se rozvíjet i výměnu osob. Jsem rád, že už platí pětiletá víza pro 
čínské podnikatele, ale bylo by dobré zjednodušit vízovou povinnost i pro další osoby. 
Za chvíli se setkáme s čínskými a českými fotbalisty, což je záležitost spolupráce 
v oblasti sportu, a věřím, že stejné úrovně spolupráce dosáhneme i v oblasti kultury 
a v oblastech dalších. 

Závěrem bych popřál, aby, slovy našeho premiéra Bohuslava Sobotky, se Česká 
republika stala vstupní branou pro Čínskou lidovou republiky do Evropské unie a sám 
bych dodal, aby byla klidným přístavem, do kterého se budou vracet po nejrůznějších 
bouřích čínské lodi, aby tam nalezly přátelské přijetí.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, 29. března 2016, Pražský hrad



Příloha č. 4: Projev prezidenta Miloše Zemana při slavnostní večeři při návštěvě 

prezidenta Číny (přepis projevu)

Projev prezidenta republiky při slavnostní večeři při 
návštěvě prezidenta ČLR

29. března 2016

Vážený pane prezidente Čínské lidové republiky, dámy a pánové,

přemýšlím o dvou typech politiků. Ten první má svůj sen, a ten sen se buď podaří, nebo 
nepodaří uskutečnit. A pokuta tohoto politika je právě v tom, že má sen. A já jsem rád, 
že se setkávám s politikem, který má svůj sen. Je to sen nejenom čínský, je to svým 
způsobem sen celosvětový. Je to sen o mírumilovném spojení našich kontinentů velkou 
Hedvábnou stezkou, One Belt, One Road. A když jste dorazil do České republiky, 
dorazil jste na konec velké Hedvábné stezky. Při našem setkání jsem několikrát 
zdůraznil, že bych si přál, aby právě Česká republika byla pro lidovou Čínu bezpečným 
a nerušeným přístavem.

Vážím si rovněž čínské iniciativy ve formátu 16+1. A při vší úctě k tomuto formátu, nic 
nemůže nahradit Váš velký sen. Máme pro Vás po večeři připraveno několik 
překvapení, pane prezidente. Jedním z nich bude podpis dohody o překladu Vaší knihy 
do češtiny, druhým krátký koncert slavného chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri 
ve Vladislavském sále, na který Vás srdečně zvu, a za pět minut se ozvou výbuchy, 
které nebudou teroristickým útokem, ale ohňostrojem na pobřeží Vltavy na Vaši počest. 
 
A protože jsem se ve svém mládí jako prognostik zabýval lidskými sny, dovolte mi, 
abych připil na Váš sen, na Čínskou lidovou republiku a na člověka, který dokáže tvořit 
sny, na prezidenta Čínské lidové republiky.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 29. března 2016



Příloha  č.  5:  Společné  prohlášení  společnosti  Empresa  Media,  Médea  Group 

a CEFC (tisková zpráva)

Praha, 16. února 2016 - Po pěti měsících od podepsání smluv, na jejichž základě CEFC 

China Energy Company Limited vstoupila jako partner do společností EMPRESA MEDIA, 

a.s., a MÉDEA, a.s., byla úspěšně završena úvodní etapa jejich právních a finančních 

prověrek a vstup CEFC China do obou společností je již dokončený. CEFC China tak nyní 

vlastní 30% podíl v MÉDEA, a.s., a 49% podíl v EMPRESA MEDIA, a.s.

Zároveň společnost CEFC China navrhla jmenování svých zástupců do statutárních orgánů 

obou společností. Členem jejich představenstev se stane prezident společnosti CEFC 

Group (Europe) Company, a.s., Haiping Chen a členkou dozorčích rad viceprezidentka 

CEFC Group (Europe) Company, a.s., Marcela Hrdá.

"Dokončení první fáze společného projektu vnímáme jako začátek dlouhodobé spolupráce 

při rozvoji obou společností. Chceme se podílet jak na růstu médií, tak i na stabilizaci a 

posilování pozice mediální agentury a maximalizaci ekonomických výnosů celé skupiny," 

vysvětluje pan Chau To Chan, prezident společnosti CEFC.

"Čínský partner přináší posílení finanční stability našich společností. Vedle toho otevírá 

zajímavé možnosti pro naši televizi Barrandov, včetně uplatnění programů z vlastní tvorby 

na čínském trhu. Obojí znamená významný impuls pro další rozvoj našeho podnikání," 

dodává předseda představenstva společností Barrandov Televizní Studio, a.s., EMPRESA 

MEDIA, a.s., a MÉDEA, a.s., Jaromír Soukup.

V další fázi spolupráce bude předmětem jednání prohloubení vzájemné spolupráce, včetně 

vytvoření společného podniku, resp. holdingové struktury. Beze změny zůstává základní 

koncept, podle kterého se čínští partneři budou podílet na strategickém směrování 

společností, zatímco operativní řízení obchodních i mediálních aktivit zůstane Jaromíru 

Soukupovi.

O CEFC:

Společnost CEFC China Energy Company Limited je největší soukromou společností v 

Šanghaji a šestou největší v Číně. Byla zařazena do TOP 500 firem světa a opakovaně 

byla zařazena mezi TOP 10 nejvlivnějších společností ČLR. Od září 2015 CEFC provedla v 

Česku několik investic, mezi nimiž dominují kapitálové vstupy do J&T Finance Group, J&T 

Bank AO, Travel Service, Pivovary Lobkowicz Group a rovněž do komunikační skupiny 

Médea Group a mediálního domu EMPRESA MEDIA. Vstoupila rovněž do fotbalového 

klubu SK Slavia Praha a koupila několik významných nemovitostí. CEFC si Prahu vybrala 

jako hlavní sídlo svých středoevropských aktivit.

O EMPRESA MEDIA:

Vydavatelství EMPRESA MEDIA je třetím největším mediálním koncernem v České 

republice se zásahem přes 85 procent populace České republiky. Vlastní TV Barrandov a 

produkční společnost Real TV. Portfolio vydavatelství zahrnuje nejprodávanější týdeník na 

trhu Sedmičku, prestižní zpravodajský magazín Týden, dále pak časopisy Instinkt, 



Interview, Exkluziv, Popcorn, Top Dívky a Animáček, odborný titul MarketingSalesMedia a 

elektronický deník Týden.cz. Na Slovensku EMPRESA MEDIA vydává časopisy Exkluziv a 

Interview ve slovenské obsahové verzi.

O MÉDEA GROUP:

MÉDEA GROUP je největší komunikační skupina na českém trhu. Je kompaktním 

sdružením firem, poskytujících kompletní servis v oblasti marketingové komunikace. A to 

jak z oblasti mediální komunikace, analýz cílových skupin, strategického a detailního 

plánování, efektivního nákupu mediálních aktivit a následného vyhodnocení dopadu, tak z 

oblasti kreativity, grafických prací a kompletní realizace podlinkových aktivit.



Příloha č. 6: Sledovanost televizí v roce 2016, zdroj ATO – Nielsen Admosphere 

(graf)



Příloha  č.  7:  Nejnavštěvovanější  zpravodajské  servery  v březnu  2016,  zdroj 

NetMonitor (obrázek)



Příloha č. 8: Prodaný náklad týdeníku Týden v prvním pololetí 2016, zdroj ABC 

ČR (obrázek)
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