
a trochu i v Ceské republice o tom učí na školách. Jak roze-
znat]tež na sociálních sítích nebo dezinformaci.

Myslím, žc to časem přcjcle . Nejsem naivní, vím' že svět
nefunguje tak, jak by měl, ale já věřím' že lidi nemůžou žit
ve \žt věčně a že neni možné budovat politický program
dlouhodobč a úspčšně jen na \žích a dezinformacích' Dřív
nebo později na to dojedou. A bude se to týkat i Cíny.

aŤ ž/V Ctně1si konči[, kd1ž se začala měnit českó zahraniční
politika uůči téhle zemi, zhr.uba od nóuštěuy A,[iloše {eruana
u říjnu zol4"

To bylo půl roku po mém oclchodu z Ceskó televize azPe-
kingu, ale sledor.al jsem to z Hongkongu.

Jakou politiku, mó mít stře dně uelká europská země, jako
je Česko, k tak obrouské zemi, jako.je Čína, kde se každý snaží
dělat obchod1? Existuje nějaký způsob,jak se chouat sebeuě-
domě a zárclueň udržouctt pragmatické obchadní, ale třeba
i kulturní uztahy?

Samozřejmě.

Kdo to dokóže ?

Švýcarsko a vypadá to, že dnes třeba i Slovensko.

Slouensko?

Počátkem července byl v Bratislavě ministr zahraničích
věcí Cíny a prezidentka Caputová mu natvrdo Íekla, že
Slovenská republika v souladu s politikou EU nesouhlasí
se zaviráním lidskoprávních aktivistů a žc velice ostře kri-
tizuje chování čínské vlády vůči Ujgurům a dalším menši-
nám. Žádný český politik v současné době nemá koule tohle
Číňanům Ííct, možná kromě primátora Hřiba.
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Nemůže se ta proti Slouensku obrátit?

Jak? Že nedostane pandy do zoo? Podobně, a často, kriti-
zujeČinui Šýcarsko.Jestliže Slovensko bude mít co nabíd.
nout, Cína bude taky pragmatická. Budou dě]at humbuk'
budou řvát' Možná zrušipříští summit, ale business pojede.
Vždyckyjsem dával zapříklad Šýcarsko. Ve Šýcarsku žije
největší enkláva tibetských uprchlíků po Indii a Nepálu
na světě. Ve Sýcarsku funguje úřad, který je de facto vel-
vyslanectvím tibetské exilové vlády pro Evropu. Dalajlama
je ve Švýcarsku každou chvilku. Šýcaři jsou přitom jediná
zeměv Evropě, která ne má s Čínou obchodní deficit' Mají
s Cínou dohodu o volném obchodu. Svýcarů je ještě méně
než Čechů. Ale jsou v Cíně daleko, daleko, datéto úspěš-
nější než Ceši. A to nemluvím o švýcarských hodinkách. Já
si přitom nemyslím, že CeŠi nemají co nabídnout.

Co ulastně Šuýcaři nabízejí? Většinu lidí asi napadne
čokoláda, hodinky a bankouní služby.

To jsem si myslel taky, než jsem zača| dělat s řadou šýcar-
ských firem. Napadá mě například firma Franke, kterávyrábi
kuchyňské linky, které používají McDonalds' nebo Ken-
tucky Fried Chicken po celém světě. Švýcaři jsou zárukou
jisté kvality a tyhle mezinárodní fastfoody kvalitu l,ryžaduji'
Po celé Cíně se v jednu dobu otvíralo několik McDonaldů
a KFC denně. Všechny byly r,1'baveny kuchyněmi Franke .

Svýcaři vyráběji jezdicí schody, výtahy,linky na výrobu
dvojitých těsnících oken, stroje na ýrobu čoček do brýlí,
supermoderní tkalcovské stroje, to jsou technologie, které
Cína potřebuje. Jedna šýcarská firma mě požáda|a, abych
pro ně něco natočil. Ptal jsem se' Co ryráběji. odpověděli,
že industriální tekutiny, což jsou třeba lubrikujíciazároveřl
chladící kapaliny. Řitam si, že to bude pěkná nuda. Kdo
jsou vaši největší klienti, ptám se _ Boeing, NASA, čínský
vesmírný pIogram' čínské aerolinky. Séf té firmy mi říkal:
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Thm rrahoře nelítá jcdiné letadlo bez našeho produktr-r. Tohle
qlrábějí $1,ýcaři.

Další příklad: švýcarská firma Oetiker, která vyrábísvorky.
Když se podíváš za pračku doma, tak tam hadici držínějaká
svorka. S největší pravděpodobností je od rrich. V kaž-
dém tomhle zaparkovaném autě, co vidíme u chodníku, je
6o-8o jejich svorek. V roce zorT dodali svorky do 9o mili-
onů aut na světě. V každém autě je jich 6o, 8o a Čína má
obrovský automobiloi průmysl. oe tiker přišel do Číny už
někdy V IoCe 19q6 a dnes tam má na trhu naprosto domi-
nantní postavení. A.ic to malá firma' l5oo zaměstnanců
po ceiém světě. Ale obrat má nějakých 45o mitionů švýcar-
ských franků ročně, za kousky plechu. Tojsou ty produkty,
které my nevidíme a které tam Sýcaři dodávají'

Když Šýcaři umějí vyrábět kvalitní s.,o,ký a jiné věci,
tak my určitě také urníme ryrábět něco kvalitního. Ale my
tam prodáváme pivo' Krtečka, prodáme jim fotbalový klub.
Servilita, kťerou tarn nabízi česká vláda a kterou Se tam
p reze nttrj e če ský pre z ident Zeman, j eš tě nelryd ě|ala ž-ádné
peníze . Zeman tam dělá emisara par-rrr Ke llncrorri. Největší,
nejúspěšnější firma, která v Cíně podniká, je Kellnerův
Home Credit, součást PPF.

Nicméně je taru skutečně úspěšnó.

Ano, holandská firma IJonre Credit tam nedělá nic jiného
než lichvu, oni nikomu nepomáhají. Home Credit v Číně
nevytváří žádné hodnoty, nic ncvyrábí. ZaměÍuií se na chu-
dáky a dělaií z nich ještě větší chudáky. A proč potřebuií
Zemana? Protože to je finanční business a ten je v Číně přísně
regulovaný zvlášť, když jde o zahraniční firmu. Kellner by
tambez pomoci a požehnání čínské vlády v životě neuspčl.
Jakmile se ale znelíbí čínské vládě' tak ho odtamtud vyrazí
během čtyřiadvaceti hodin. Ale dokud se před nimi Zeman
ohýbá, tak to zřejmě něiakýrn způsobem fungovat bude .
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A Kellner to ví, proto podle mě se velmi aktivně rozh|ížípo dalších trzích,jako je například ]"di.. j;á;;; ň;s v Cíně bavil s iednim je3rch P'Ř;;;; Zerem)kteý předtímdělal pro Homě C.edití R.,.il. š;šil,me Se V hotelu Kem.pinski v pe kingu 
:. 

o.n .i oTru.rtiilusiness model HomcCreditu. Bylo tó někdyv.".á 
';ů. ;rz. TehdyjeŠtě nebyliv Pekingu, ale v menších městá;uto r.r,í.",.'-tl;;;ú;Ccheng-tu měli v obchodnícr,,tl.ai,.i.h stánek,většinouu obchodu s mobily. 

ťkd!:ž tu'rl pns.t nějaký.í,"6;;;.mář a chybělo mu vpřepoé,.' ,ooá ko.'' na second handiPhone, tak mu je p.i;tiri nu,t.,,uiu 3:'o_4o% úrok.

To je u Číně tegátní?

'-^1'o, 
to je legální. v Číně.je legální vse, co dovolí čínštíkomunisté. V roce zor: mělá PP} v Cíně nějaký;.h ;;;;zaměstnanců. Z toho 7.ooo byli r,ymahači arlr'í.'r" t"řj eš tě malí. Pak nas to u p1I Zemána.í r""r....J;;.-;# ;: i;téměř 6o ooo zaměstnanců' Když -i-io t.'č]ověk dowp-rávěl, jen jsme se na sebe podív"íi. Ň.".acr;,.ň, i"u "".J'i"-ÍT 

""{9čit 
pozitivní reportáž'o nejúspěšnější české firmě

" 9':ě Ríkal jsem mu, že se -u o",u.llno, a pak už mi nebraltelefon. PPF tam nelryrábi žádnouhodnotu, jako to dělajíSýcaři..|ako lichváŤi jsou nahradi..i.'i u.n,,ařů.je na světěstrašná spousta, lichvářem mtlže být iaždý hajzl.Ale lidía firem, které nabízejí specifické 4,,Jauy,r.,..e "Ě'* i;;ů,už je méně. Proto jsou tat<y Švycáii tař'uspesni.

Jak se na ntís ulastně běžní Číňani díuají?

,.5I:"|užnýchCíňan.ů pozitivně. A to i ztohodůvodu,
Ze Se moc neza.jimaji o politiku' Hodně Číňanů 

""';";ň;]pitelně Krte čka. Káyž jsem př'j.l d. Čí.'y ,. .o.. zoo7, nej.prodávaně j ším zahr anit"i* u,1,o,.,,.-.,. Cíně byl Kunderaa byl spojován s Českem2 ne 
' 
r.u'.ii. 

'
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