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Vystoupení Prezidentky Tchai-wanu Tsao: 

Pane předsedo Senátu PČR Miloši Vystrčile, pane výkonný řediteli Nadace Forum 2000 pana 

Jakube Klepale, vážení hosté, obhájci demokracie, dobré odpoledne,  

je pro mě velkou radostí zúčastnit se s Vámi 24. konference Forum 2000. Účastním se Fora 

2000 poprvé ve funkci prezidentky Tchai-wanu. Nejprve bych ráda poděkovala výkonnému 

řediteli Fóra 2000 Jakubu Klepalovi a jeho týmu za jejich oddanost mezinárodní spolupráci 

mezi demokratickými zeměmi a za jejich pevnou podporu Tchai-wanu. Vašeho přátelství si 

vážím a oceňuji ho. Také bych chtěla znovu poděkovat předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi 

za to, že přečkal neuvěřitelný tlak a Tchai-wan minulý měsíc navštívil.  

V letošním roce se toho mnoho událo a rok 2020 tak bude rokem, kdy svět musel čelit jedné 

z největších výzev v historii lidstva. Touto výzvou je pandemie COVID-19 a během této 

pandemie je jednou z nejdůležitějších záležitostí, které musíme vyřešit, zajištění našeho 

demokratického systému a způsobu života. Proto je toto shromáždění Fóra 2000 tak důležité. 

Prostřednictvím moderních technologií a videokonference můžeme diskutovat o důležitých 

tématech jako je doba po pandemii, nový světový řád, znovupřevzetí odpovědnosti, udržení 

dobrého vládnutí a solidarity. Mnohé země věnovaly ohromné zdroje na boj proti pandemii 

a odvrácení hospodářského poklesu. Na druhé straně, některé režimy využily toho, že se 

zabýváme jiným problémy a využívají moderní technologie k monitorování pohybu svých 

obyvatel, kontrole obchodu s ochrannými prostředky a omezují svobodu informací a 

projevu. Byli jsme svědky toho, jak rozpínavost narušuje mezinárodní řád založený na 

pravidlech, podporuje příhraniční konflikty a ignoruje svobody a lidská práva.  

Situace v Hongkongu je toho smutným příkladem. To také znamená, že Tchai-wan nyní 

zaujímá přední místo při obraně demokracie. Abychom tento důležitý úkol splnili, potřebuje 

Taiwan podporu a spolupráci od demokratických zemí po celém světě, jako je Česká 

republika. Taiwan a Česká republika jsou partnery a sdílejí stejné hodnoty. Věříme ve 

svobodu, rovnost, transparentnost, lidská práva a dobré vládnutí. Máme také podobnou 

politickou historii, kdy naši stateční a pevní lidé bojovali proti krutostem autoritářských 

režimů.  Měli jsme také odvážné předchůdce, jejichž touha po demokracii a spravedlnosti 

inspirovala budoucí generace. Proto je má účast na této konferenci pro mě velmi výjimečná. 

Fórum 2000 založil bývalý prezident Václav Havel v roce 1996. Podle mého názoru 

napomohlo Fórum 2000 rozvoji občanské společnosti, podpoře náboženské, kulturní a 

etnické tolerance a poskytlo globálním lídrům, myslitelům a odvážným osobnostem 

platformu pro otevřenou diskusi a debatu o důležitých otázkách souvisejících s demokracií. 

Tchai-wan v minulých letech vysílal své zástupce na toto významné shromáždění a i to 

symbolizuje důležité partnerství mezi Tchai-wanem a Českou republikou. 

V loňském roce si Česká republika připomenula 30. výročí Sametové revoluce, ve které hrál 

důležitou roli bývalý prezident Havel, který inspiroval lid k široké podpoře demokratizace. 



Po letech navštívil bývalý prezident Havel Tchai-wan a sdílel s našimi lidmi svůj inspirativní 

životní příběh. Setkal se také s paní Chen Chu, obhájkyní demokracie, která je v současné 

době předsedkyní Kontrolního dvora. Paní Chen Chu měla podobný příběh jako prezident 

Havel – byla obhájkyní demokracie a lidských práv během výjimečného stavu. Jejich setkání 

bylo velmi dojemné, protože oba museli učinit mnohé osobní oběti při boji za demokracii a 

lidská práva ve svých zemích. Ještě důležitější je, že podpora Tchai-wanu ze strany 

prezidenta Havla v našich lidech rezonuje do dneška. Partnerství a přátelství mezi Tchai-

wanem a Českou republikou pokračuje do dneška. V tomto roce předseda Senátu Miloš 

Vystrčil navštívil Taiwan v čele 89-členné delegace. Pan Vystrčil se stal prvním předsedou 

parlamentu, který vystoupil s projevem v Legislativním dvoře. Jeho slova v mandarínské 

čínštině, že je Tchaiwancem, nejenže dojala tchaiwanský lid, ale také nás povzbudila v tom, 

abychom čelili zastrašování a napadání ze strany čínského komunistického režimu. Ráda 

bych využila této příležitosti a znovu vyjádřila svou vděčnost české delegaci. Jejich návštěva 

nám ukázala, že Tchai-wan nikdy nezůstane sám. Naši demokratičtí partneři nám dodávají 

sebedůvěru na cestě ke společné budoucnosti. A díky naším sdíleným hodnotám bude 

partnerství mezi Tchai-wanem a Českou republikou  jen a jen zesilovat. Svoboda a 

demokracie jsou také základem naší ekonomické prosperity. Naše ekonomická spolupráce 

trvá již více než dvě desetiletí. Tchai-wan je čtvrtým největším investorem v České republice 

a investuje více než Čínská lidová republika. Technologické možnosti a investiční prostředí 

v České republice jsou pro mnohé tchaiwanské společnosti velmi atraktivní. Společnosti jako 

Foxconn, Asus a Acer mají továrny v České republice. Existují i mnohé příklady 

tchaiwansko-české spolupráce na zámořských trzích, díky kterým je tchaiwansko-české 

partnerství nezbytnou součástí světové snahy o restrukturalizaci dodavatelských řetězců. 

Tchai-wan a Česká republika podepsaly během návštěvy předsedy Vystrčila tři memoranda 

o porozumění. Snažíme se i o další spolupráci v oblasti umělé inteligence, komunikací, 

telekomunikací a zdravotnických služeb. Ve světle toho věřím, že spolupráce mezi Tchai-

wanem a Českou republikou může přinést pouze výsledky prospěšné pro obě strany. Od 

příštího roku poskytneme také 50 stipendií, abychom podpořili české studenty při 

výměnných studijních pobytech na Tchai-wanu. Doufám, že tato výměna v oblasti 

vzdělávání ještě více usnadní vzájemné porozumění a přinese ještě více spolupráce do 

budoucnosti.  

Nakonec, doufám, že až pandemie ustoupí, budete všichni moci Tchai-wan navštívit. 

Uvidíte nádhernou demokratickou zemi s překrásnou přírodou, přátelskými lidmi a 

samozřejmě také s dobrým jídlem. Upřímně věřím, že země sdílející stejné hodnoty musejí 

spolupracovat, aby uhájily to, co máme – náš způsob života a spravování společnosti.  

Na závěr přeji letošnímu Fóru 2000 hodně úspěchů. Věřím, že pouze prostřednictvím 

spolupráce a vzájemné pomoci můžeme dosáhnout svého cíle, tedy ochrany a rozvoje 

svobody a demokracie. Ještě jednou vám děkuji za pozvání.  


