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Vystrčilova cesta na Tchaj-wan
Česká republika sice neuznává nezávislost Tchaj-wanu, přesto obě země udržují vřelé obchodní styky. Zatímco prezident
Zeman otevřeně a dlouhodobě podporuje vztahy s pevninskou Čínou, demokratická opozice je zdrženlivější. Alternativa
k servilní politice Hradu se projevuje i ve vřelých vztazích opozičních představitelů k Tchaj-wanu, jehož faktická
nezávislost je vysoce citlivým tématem pro čínskou stranu. Delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) v létě 2020
proto vzbudila řadu emocí.

Senátní delegace
S myšlenkou oficiální cesty na Tchaj-wan přišel Vystrčilův předchůdce na pozici předsedy Senátu Jaroslav Kubera (ODS).
Jeho iniciativa se ale setkala se značnou kritikou od prezidenta Zemana a dalších. Podle Kuberova okolí byl tehdejší
předseda Senátu kvůli cestě pod enormním tlakem čínské ambasády a Pražského hradu. Symbolem nátlaku se stal tzv.
čínský dopis. V lednu 2020 pak Jaroslav Kubera zemřel na infarkt. Novým předsedou Senátu byl zvolen jeho stranický
kolega Miloš Vystrčil.
Ve své nové funkci pak předseda českého Senátu Miloš Vystrčil přiletěl v neděli 30. srpna na návštěvu Tchaj-wanu,
kde spolu s delegací politiků (včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba, několika senátorů včetně předsedy výboru
pro zahraniční věci Pavla Fischera nebo místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky), novinářů a asi 50 podnikatelů zůstal
do pátku 4. září. Na letišti delegaci uvítal ministr zahraničí Joseph Wu.
Návštěvu české delegace ocenila tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen a Vystrčilovi udělila čestné vyznamenání jako
symbol parlamentní demokracie. Ocenění bylo posmrtně předáno také Jaroslavu Kuberovi, který s plánem cesty přišel.
1. září pak udělil Vystrčilovi medaili také předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun, který řekl, že Vystrčil
je prvním předsedou Senátu, který za posledních 45 let vystoupil na zasedání Legislativního dvora, tedy v tchajwanském
parlamentu.

Kritika
Hned 31. srpna šéf čínské diplomacie Wang I řekl, že Vystrčila přiměje zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování
a politický oportunismus. Podle něj cestou porušil princip jedné Číny. Kvůli tomuto výroku si Wanga předvolalo
Ministerstvo zahraničí.
Vystrčilova cesta byla ostře kritizována jak premiérem Babišem, tak zejména prezidentem Milošem Zemanem, který
dlouhodobě vyzývá k intenzivní spolupráci s nedemokratickou Čínou. V reakci přestal zvát předsedu Senátu na setkání
nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice, přestože Vystrčil zdůraznil, že cesta je v souladu s českou interpretací
politiky jedné Číny.
Na druhou stranu cestu podpořila eurokomisařka a místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, podle ní Vystrčil
pomohl Čechům narovnat hřbety, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček naopak nesouhlasí, podle něj se vztahy
s Tchaj-wanem dlouhodobě rozvíjí. Delegace vyvolala pozitivní ohlas u západních zemí.
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