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1. Můžete nám říci, jaký je motiv Vaší návštěvy? 

Mexiko je naším nejdůležitějším partnerem v Latinské Americe, směřuje sem více než 

50% celkového exportu do těchto zemí. Obchodní obrat s Mexikem se pohybuje kolem 

1,6 mld. USD ročně. Máte zde novou vládu, která se snaží o zásadní změny jak politické, 

tak ekonomické. Cílem mé návštěvy je seznámit se s jejími prioritami a navázat osobní 

kontakty s předními představiteli jak výkonné, tak i zákonodárné moci.  

Za prioritní oblast spolupráce považujeme ekonomiku. Víme, že Mexiko je ekonomicky 

provázané s USA, což s sebou vždy nese značná rizika. ČR může Mexiku nabídnout nejen 

špičkové produkty za rozumné ceny, ale i výrobní spolupráci v různých oblastech. Jako 

příklad bych uvedl automobilový průmysl, který je propojený díky globálním řetězcům. 

Další možnosti jsou také v obranném průmyslu, inteligentních řešeních městské 

dopravy apod. K tomu by měl pomoci i podpis modernizované Globální dohody o 

spolupráci EU-Mexiko, kterou by naše země opravdu upřímně uvítala. O jejím významu 

jsme se přesvědčili i my v ČR, když se díky aktuálně platné dohodě náš export do Mexika 

od vstupu do EU v roce 2004 zvýšil čtyřnásobně.  

 

2. S jakými institucemi, zástupci soukromého a veřejného sektoru jste se 

setkal a jaký byl výsledek Vašich jednání? 

Během návštěv v zahraničí se snažím být efektivní a produktivní. To se ode mě 

koneckonců očekává. Doufám, že se mi to povedlo i tentokrát. S ministrem zahraničních 

věcí Marcelem Ebrardem jsme debatovali o perspektivě dalšího rozvoje vzájemných 

vztahů i o aktuálních tématech světové politiky. S ministrem obrany jsme hovořili o 

spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, ve Sněmovně pak o spolupráci parlamentů 

obou zemí. Moje setkání s předsedkyní Poslanecké sněmovny Laurou Rojas navázalo na 

květnovou návštěvu našich poslanců v čele s předsedou Sněmovny. 

Co se týká obrany a průmyslu, podpisem Memoranda o spolupráci mezi ministerstvy 

obrany obou zemí jsme dnes stvrdili, že navzdory tomu, že nás dělí téměř 10 tisíc 

kilometrů, mají Mexiko a Česko mnoho společného. Přijel se mnou i velitel vzdušných 

sil armády ČR, generálmajor Hromek, a delegace zástupců českého obranného 

průmyslu, kteří měli možnost si právě o prioritách a konkrétních projektech promluvit 

se svými protějšky a prezentovat se před vašimi zástupci. Setkání s ministrem obrany, 

ministrem námořnictva a velitelem vzdušných sil k tomu byla skvělou příležitostí. Máme 

totiž zájem podpořit vzájemný obchod i další spolupráci. 
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3. Jaké jsou bilaterální vztahy Mexika a České republiky ve světle toho, 

že Mexiko je pro Vás nejdůležitějším partnerem v Latinské Americe?   

Naše vztahy jsou na velmi dobré úrovni, máme v řadě otázek zahraniční politiky stejný 

nebo velmi podobný názor. O tom svědčí i dobrá spolupráce v mezinárodních 

organizacích, kde společně podporujeme například reorganizaci OSN nebo WTO. 

Všechna dnešní jednání byla velmi přínosná a doufám, že se přetaví v úspěchy přínosné 

jak pro Čechy, tak pro Mexičany. Podpis Memoranda o spolupráci mezi ministerstvy 

obrany by měl být impulsem ke spolupráci v obranném a bezpečnostním sektoru, kde 

má ČR vzhledem k dlouholeté tradici co nabídnout.  

Význam Mexika pro Českou republiku podtrhuje fakt, že zde máme také kanceláře 

vládních agentur Czech Trade a CzechTourism. CzechTrade má za cíl podporovat 

obchod a Czech Tourism zvýšit povědomí mexické veřejnosti o ČR jakožto významné 

turistické destinaci. 

Za velmi důležitou považuji spolupráci ve školské oblasti. Kvituji, že nad rámec výměn 

v programu EU Erasmus, probíhá i řada bilaterálních studentských výměn, a to jak 

studentů, tak profesorů. Díky platné dohodě poskytuje ČR vládní stipendia v délce 50 

měsíců ročně pro bakalářské, magisterské i doktorandské studium, stejné možnosti 

nabízí i mexická strana. V současné době studuje v ČR několik set mexických studentů, 

doufám, že mají pozitivní zkušenosti i vztah k naší zemi, naopak i hodně našich studentů 

studuje na zdejších prestižních univerzitách. 

Rád bych zdůraznil také fakt, že po celém světě postupně díky našim ambasádám 

připomínáme naše letošní významné výročí – 30 let od pádu komunismu, tedy výročí 

tzv. sametové revoluce. Zároveň si letos připomínáme 15 let od vstupu do EU. Proto 

jsem dnes otevřel jednu výstavu, která se týká těchto výročí, i ve vaší Sněmovně.  

Obě události, jak návrat demokracie před 30 lety, tak i členství v EU, významně ovlivnily 

moderní historii naší země.  Výstava je přístupná veřejnosti a já bych rád pozval všechny 

přátele demokracie, aby se na ni šli podívat. Navíc neodejdou s prázdným žaludkem – 

na výstavě jsou i ukázky české kuchyně, nebo si návštěvníci mohou zakoupit šperky či 

upomínkové předměty z českého křišťálu nebo českých granátů. 

V neposlední řadě bych chtěl zmínit i spolupráci v kultuře. Česká republika se účastní 

různých filmových festivalů. Příští týden budou mít v Mexiku například koncertní turné 

Trio Guarneri a pianista Ivo Kahánek. Uvítali bychom větší účast reprezentantů mexické 

kultury v ČR. Všichni znají Fridu Kahlo, Diega Riveru nebo mariachis, ale Mexiko může 

určitě nabídnout mnohem více. 
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4. Česká republika je důležitým obchodním partnerem Mexika. Vidíte 

prostor k navýšení vzájemného obchodu, i ve světle podpisu a 

ratifikace Dohody o volném obchodu USMCA (pozn.: v Mexiku T-

MEC) a nové Dohody o volném obchodu mezi Mexikem a EU 

očekávané v příštím roce? 

Mexiko je důležitým hráčem světového obchodu a mexický trh s více než 125 milióny 

obyvatel nabízí zajímavé uplatnění pro české výrobky a služby. Pro Českou republiku je 

Mexiko v rámci Latinské Ameriky hlavním obchodním partnerem a zároveň Mexiko 

bylo historicky prvním latinskoamerickým investorem v České republice (pro domo: 

firma BIMBO - továrna na výrobu sladkostí v Ostravě, později Nemak - výroba 

hliníkových hlav pro automobilové motory v Havrani u Mostu a CEMEX - síť betonáren 

a distribuce cementu v ČR).  

České republice se trh s Mexikem otevřel po našem vstupu do EU v roce 2004. 

Obchodní obrat se od té doby prudce zvýšil a dále roste. Od novely Dohody, která by 

měla vstoupit v platnost v příštím roce, si slibujeme další zjednodušení vzájemného 

obchodu díky harmonizaci předpisů i výraznému zrychlení celního procesu. 

Pro české firmy je samozřejmě Mexiko důležité i kvůli přístupu na trh USA. Proto jsme 

uvítali podpis nové dohody o volném obchodu mezi Mexikem, Kanadou a USA 

(USMCA/T-MEC) a nyní sledujeme její ratifikační proces. Ačkoliv stále nejsou jasné 

detaily, již nyní počítáme s poměrně zásadním dopadem na dodavatelské řetězce v 

automobilovém průmyslu. Protože Česká republika patří mezi dodavatele autodílů do 

Mexika, je bohužel možné, že se USMCA z našeho pohledu negativně projeví na 

vzájemné výměně v této oblasti. Soukromý sektor je ale adaptabilní a já věřím, že čeští 

výrobci se rychle přizpůsobí novým podmínkám. 

 

5. Byly domluveny nové projekty technologické a vědecké spolupráce, 

zejména v oblasti městské dopravy a leteckého průmyslu. Můžete nám 
k tomu říci něco více? 

Rozvoj moderních technologií a inovací je jednou z hlavních priorit české vlády, 

nedávno jsme přijali novou inovační strategii „Czech Republic: The Country for the 

Future“. Chceme využít našeho potenciálu a ukázat se světu jako země inovací a 

pokroku. Je zřejmé, že v dnešním globalizovaném světě se výzkum a inovace neobejdou 

bez mezinárodní spolupráce a naše země si mají vzájemně co nabídnout. To potvrdila i 

návštěva našeho náměstka ministra průmyslu a obchodu, která ukázala konkrétní 

možnosti spolupráce v oblastech pokročilé výroby, Průmyslu 4.0, internetu věcí, smart 

cities, biotechnologií a IT. Zajímavé projekty se již teď rýsují např. v mexickém "Silicon 

Valley" – tedy v Guadajalaře. 

Další technologickou oblastí, která zažívá rozmach, je letecký průmysl. Česká republika 

má více jak stoletou tradici a postupně rozvinula vyspělou technologickou základnu, 
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která jí umožňuje  vyvíjet a vyrábět celé portfolio leteckých výrobků – od vrtule až po 

kompletní letadlo. Jsme také jednou ze sedmi zemí světa, která dokáže vyrobit letecký 

motor. Zástupce leteckého průmyslu mohli mexičtí návštěvníci vidět i na letošním 

leteckém veletrhu FAMEX – spolu s dalšími českými výrobci se představili např. AERO 

Vodochody, výrobce moderního letounu L-39NG, či ZLIN Aircraft s letadlem Z 242 L, 

na kterém trénují i mexičtí piloti.  

 

6. V oblasti udržitelného rozvoje proběhl s Mexikem dialog s cílem 

rozvinout politickou a obchodní spolupráci v oblasti oběhové 

ekonomiky, která využívá možnosti zpracování, repasování nebo 

recyklace surovin a nepotřebných produktů k vytvoření produktů s 

vyšší ekonomickou hodnotou. Jaké jsou výsledky? 

 
Jsem rád, že Česko patří k celosvětovým lídrům naplňování Cílů udržitelného rozvoje 

OSN, tzv. SDGs. Celosvětově se Česko umístilo na sedmém místě. Což je velký úspěch, 

ale také závazek.  

Nedílnou součástí je i zmíněné oběhové hospodářství, které využívá možnosti 

opětovného zpracování odpadu ke vzniku nových výrobků. S tím, jak ubývá nerostné 

bohatství, i české výrobní firmy stále více řeší, jak snížit svou závislost na dodávkách 

primárních surovin a hledají alternativy. V tom vidím obrovskou příležitost nejen pro 

udržitelný rozvoj, ale i pro inovace a technologický pokrok, které s sebou oběhová 

ekonomika přináší.  

Česká republika se postupně snaží dostat mezi lídry v této oblasti v rámci EU, aktuálně 

například řeší možnost zálohování plastových láhví. I proto se ČR zúčastnila dubnové 

mise komisaře EU pro životní prostředí, tzv. Circular Economy Mission 2019, která 

v Mexiku jednala jak na vládní úrovni, tak s podnikateli. Velmi nás zaujal mexickou 

vládou připravovaný Rozvojový plán nulového odpadu. 

Já osobně propaguji „zelená řešení“ přímo u nás na Ministerstvu zahraničí. Omezujeme 

využívání plastů, řešíme energetickou náročnost budov, vysazujeme stromky. Nejde to 

ze dne na den, ale za rok, co jsem ve funkci, už jsme pokročili, troufám si tvrdit . 
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7. Česká republika má pověst turistické destinace. Co děláte pro 

přilákání většího počtu Mexičanů do ČR a opačně?  

 

V roce 2004 jsme podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti Cestovního ruchu. 

Následně, i za podpory mexického Ministerstva cestovního ruchu, jsme v Mexico City 

otevřeli kancelář CzechTourism pro celou Latinskou Ameriku. Praha se díky tomu u 

Mexičanů zařadila už do „druhé vlny“ během návštěv Evropy (nejprve se zaměřují na 

tradiční destinace jako je Španělsko, Francie nebo Itálie). Dosáhli jsme také toho, že 

turisté z Mexika nepoznávají jen Prahu, ale v rámci jednodenních výletů jezdí také do 

Karlových Varů, Českého Krumlova nebo Plzně. Propaguejme také východní část naší 

země - moravské destinace: Brno, Olomouc, Lednicko-Valtický areál, společně s 

vinařskou oblastí Pálavy a městem Mikulov.  

Od otevření kanceláře v Mexiku se nám podařilo takřka ztrojnásobit počet mexických 

turistů, kteří navštívili Českou republiku. V roce 2018 k nám přijelo 45 tisíc Mexičanů a 

průměrně u nás strávili 3-4 dny. 

Věřím také, že jsme stále atraktivnější destinací také pro vaše studenty, vědce či 

podnikatele. Mezi léty 2017 a 2018 se počet žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem 

zaměstnání více než zdvojnásobil, za poslední tři roky dokonce ztrojnásobil: do ČR 

odcházejí za prací experti IT, pracovníci farmaceutického, chemického či jaderného 

průmyslu a výzkumníci v oboru přírodních věd, geologie či lékařství. Řada z odborníků a 

špičkových manažerů následně v ČR zůstává a založí rodinu. ČR je jednou z 

nejbezpečnějších zemí na světě, pohybujeme se v TOP 10, i to je možné lákadlo společně 

s tím, že máme minimální nezaměstnanost a v současnosti tisíce volných pracovních 

míst.  

Česká vláda a zejména Ministerstvo zahraničí tento typ pracovní a studentské migrace 

velmi podporuje: česká ekonomika je schopna vytvářet pracovní místa s vysokou 

přidanou hodnotou a dobré pracovní podmínky pro odborníky, vědce, manažery či 

specializované technické inženýry, ale i špičkové umělce. Jsem rád, že české 

velvyslanectví v Mexiku je díky své vstřícnosti a efektivnosti vnímáno jako vstupní brána 

do ČR.  

 


