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Vážený pane předsedo vlády,
z důvodu zvýšeného zájmu médií o podnikatelské účely čínské firmy CEFC se mám důvod
obávat, že česká vláda podcenila možné ohrožení českého státu, které zatím nepřímo plyne z
čínských investic na českém území. Z veřejně dostupných zdrojů je možné zaznamenat i
spekulace o pravém účelu investicí CEFC na území České republiky. Analytici zabývající se
touto společností již několik let upozorňují, že je to velmi problematická firma, která svou
účelně chaotickou organizační strukturou zaštiťuje i jiné aktivity Čínské lidové republiky než
investiční zájmy.
V minulém roce došlo z iniciativy vlády k prohloubení česko-čínských vztahů, které byly
umocněny návštěvou prezidenta Miloše Zemana v Čínské lidové republice. Tyto kroky
vyústily v otevření prostoru pro vstup čínských firem na evropský trh. Je možné se domnívat,
že současné zahraniční investice Číny souvisejí se získáváním vlivu v zahraniční politice, kde
hlavním záměrem nemusí být podnikatelský cíl, ale ovlivňování domácí politiky, nemluvě o
bezproblémového přístupu čínských zpravodajských služeb do Evropy. Zejména velké čínské
firmy jsou zřetelně ukotvené ve svém domácím prostředí, a jejich peníze jsou často úzce
svázané se státem, kde je vidět přítomné propojení ekonomických a politických zájmů. Tak je
to například vidět na struktuře CEFC. Je bohužel faktem, že investiční skupina CEFC je
napojena na lidi, kteří pocházejí ze Styčného odboru Generálního politického oddělení
Ústřední vojenské komise.

V rámci této problematiky bych na Vás měl několik dotazů co se týče znalosti politických a
mocenských struktur Čínské lidové republiky:
1) Styčný odbor pro zpravodajskou činnost („LD“), který působí pod politickým odborem
Generálního štábu Čínské lidové armády, působí v zahraničí pod krycím názvem China
Association for International Friendly Contacts (CAIFC). Ten je úzce propojen s China CEFC
Huaxin Energy Company, kde dceřinou společností této čínské obchodní firmy je i CEFC
(China Energy Fund Committee), která v současné době působí na území České republiky.


Podle dostupných informací pak „LD“ prostřednictvím dceřiných společností China
CEFC Huaxin Energy Company provádí cílenou zpravodajskou činnost. Je tudíž
možné, že podnikání a investice dceřiných společností China CEFC Huaxin Eergy
Company jsou pouhou zástěrkou k financování činnosti Čínské lidové armády a jejich
zpravodajských služeb, které pak slouží ke krytí výzvědných operací.



Dále pak řada funkcionářů vykazovaných jako statutární orgány probíraných
obchodních korporací či jejich členové zároveň zastává pozice ve výše
uvedených agenturních subjektech, sloužících ke krytí činnosti LD, navíc s vysokými
vojenskými hodnostmi.

2) Současným poradcem českého prezidenta prezidenta pro čínské otázky je Ye Jianming,
který zastává funkci předsedy představenstva China CEFC Energy Company, ale také působil
jako generální tajemník CAIFC (viz výše), tedy ve společnosti, která je pověřena prováděním
systematické špionáže v cizích zemích a v rámci své zpravodajské činnosti cílí zejména na
politické, vojenské, ekonomické a intelektuální elity zemí, které jsou podle čínské vojenské a
politické doktríny považovány za nepřátelské státy (např. země NATO a EU).


Jste si vědom tohoto propojení? Jak je potom možné, že osoba s přímým napojením na
zpravodajské služby GŠ Čínské lidové armády může sloužit jako poradce prezidenta
ČR? Jste si také vědom propojení struktur CAIFC s Čínskou lidovou armádou?

3) Firma CEFC, která rozvíjí svou podnikatelskou činnost na území ČR, se profiluje jako
soukromá firma. Nicméně jelikož je zde přímá návaznost na mocenské a politické struktury
Číny, protože CAIFC, který řídí i China CEFC Energy Company, se přímo odpovídá Ústřední
vojenské komisi, v jejímž čele stojí současný prezident Xi Jinping.
4) Je tedy možné, že firma CEFC, která působí v ČR, slouží ke krytí vedení politického boje,
špionáže a ideové diverze v cizích státech. Mám důvod se domnívat, že i další sesterské
organizace CEFC, jako například Nishan Forum on World Civilizations, jsou přímo napojené
na Styčný odbor pro zpravodajskou činnost, protože zástupci těchto organizací ve většině
případů jsou členové čínských zpravodajských struktur, či aparátu strany.

Pokud nepopřete výše uvedené body, jak ospravedlníte to, že do ČR vědomě pouštíte čínské
zpravodajské služby? Je známo, že ČLR dlouhodobě hledá vstupy na evropský trh (nejen
ekonomický). Pokud tedy chcete, aby ČR byla 'hubem' čínských zpravodajských služeb,
ohrožujete bezpečnost nejen ČR, ale i celé EU.
K této problematice mi dovolte přiložit další zpřesňující otázky:
a) Z výše uvedených informací je patrné, že politické špičky v ČR můžou být vystaveny
politickému vlivu mocenských složek ČLR. Jste si vědom takového možného scénáře spolu s
tím, že budeme jako jediná země v ČR vystavení silné čínské propagandě? Jste ochoten
přijmout riziko, že ČR může v důsledku svých vstřícných kroků směrem k Číně poskytnout
zázemí pro čínské zpravodajské služby, což v může v budoucnu narušit vztahy mezi ostatními
členy EU?
b) Jaké má pan Jaroslav Tvrdík odborné zázemí, co se týče česko-čínských vztahů? Proč zde
nebyl sestaven odborný tým na vztahy s Čínou, pokud je tedy prioritou ČR rozvoj obchodu s
Čínou? Není pan Tvrdík v obrovském střetu zájmů, pokud má hájit pozice CEFC, zároveň
pozice ČR a zároveň lobbovat za zájmy PPF?
c) Jste si vědom toho faktu, že při jednání s CEFC jednáte s konzervativci místní
komunistické strany, které nemusí vést pouze ekonomický zájem? Budete proti pronikání
Číny do Evropy podnikat nějaká další opatření? Jste si vědom, že Vláda ČR podporuje síly,
které mohou mít mezinárodně destabilizační účinek?
d) Koncepce zahraniční politiky ČR do této doby udržovala prozápadní kurz. Bohužel v rámci
vašeho kabinetu se priority značně posunuly a od 'havlovského pojetí lidských práv' se
postoupilo k utužujícímu se tvrdému kapitalismu. Proč nastal obrat v této věci, když režim v
ČLR zůstává již přes půl století stejný? Sama Bezpečnostní informační služba ve své výroční
zprávě upozorňuje na vlivovou provázanost ČR a Číny: „V případě čínské moci a jejích
zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých
politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci
některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků.“ V případě, že jsou Vám
známy takovéto informace, jak je možné, že nadále dochází k prohlubování vazeb s čínskými
investory? Nemyslíte si, že propagací partikulárních zájmů privatizačních baronů neuspíšíte
oligarchizaci ČR?
Dovolil bych si Vás upozornit, že režim v Číně je stejně autokratický jako býval. Obrat v
české politice vůči Číně názorně ilustruje míru propojení obchodně-finančních a politických

kruhů v této zemi. Ze strany evropských států je zde sice také snaha obchodovat, nicméně za
tvrdých podmínek, které se týkají nejen dumpingových cen, nýbrž i dodržování lidských práv.
ČR v této době bohužel bagatelizuje tyto otázky kvůli vidině lepšího zisku. Čína ČR nikdy
nebude považovat významného politického a ekonomického hráče, tak, jak považuje
Německo a Velkou Británii. Tyto dvě země nebagatelizují agendu lidských práv, Tibetu,
Hong Kongu a Taiwanu, témata při jednání s Čínou nastolují a upozorňují na ně (ať už
formou tiché diplomacie, či otevřeně, či kombinovaně). Bohužel ČR bude s tímto laxním
přístupem vydávána za trojského koně, skrze jehož kolaboraci bude Čína v Evropě prosazovat
své geopolitické zájmy, s tím, že tomuto koni dají sem tam nějaký investiční paběrek.
Vážený pane předsedo, byť text není ve většině případů formou pokládaných otázek, dovolil
bych si Vás požádat o vyjádření se ke každému z jednotlivých bodů. Toto téma a jeho znalost
považuji za nesmírně důležitou, protože si myslím, že Vládě ČR ani jejímu prezidentovi
nedocházejí důsledky jejich počinů ve vztazích k Číně, které je bohužel jeví jako povrchní.
Děkuji za Vaši odpověď.

(Marek Ženíšek)
Datum : …………………

