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VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ 
 
Od svého spuštění v roce 2013 se to, co Čína nazývá „Jeden pás, jedna cesta“ (One Belt, One Road), 
stalo základním kamenem státní hospodářské politiky Pekingu. V rámci tohoto Jednoho pásu a jedné 
cesty se Peking snaží prosazovat více propojený svět, který spojuje síť fyzické a digitální 
infrastruktury financované Čínou. Potřeby infrastruktury v Asii i mimo ni jsou významné, ale Pás a 
cesta je více než jen ekonomickou iniciativou; je ústředním nástrojem prosazování geopolitických 
ambicí Číny. Prostřednictvím hospodářských aktivit spojených s Pásem a cestou sleduje Peking vizi 
21. století definovanou velmocenskými sférami vlivu, státem řízenými ekonomickými interakcemi a 
plíživým autoritářstvím.1  
 
S tím, jak se Peking připravuje na uspořádání druhého fóra Pásu a cesty na konci dubna 2019, se 
země, které kdysi uvítaly čínské investice, stále hlasitěji zmiňují o jejich záporných stránkách. Tato 
zpráva má sloužit jako zdroj informací pro vlády, korporace, novináře a občanské společnosti, které 
nyní přehodnocují náklady a přínosy projektů Pásu a cesty. V návaznosti na předchozí výzkum 
Centra pro novou americkou bezpečnost (Center for a New American Security) a dalších institucí2 
tato zpráva poskytuje přehled o hlavních problémech spojených s čínskou politikou Pásu a cesty. 
Tyto problémy jsou analyzovány v souvislosti s 10 případy, které vyvolaly jen málo pozornosti a 
které konkretizují budoucí obavy vyvolané rostoucím digitálním zaměřením politiky Pásu a cesty. 
Tato zpráva také předkládá kontrolní seznam pro hodnocení budoucích infrastrukturních projektů 
spojených s Čínou. 
 
SEDM PROBLÉMŮ VYVOLANÝCH ČÍNSKÝMI INVESTICEMI 
 
I když nejsou čínské infrastrukturní projekty monolitické, mají pro státy do nich zapojené řadu 
společných problémů. Patří k ním: 
 

1. Eroze národní suverenity: Peking získal kontrolu nad vybranými projekty v oblasti 
infrastruktury prostřednictvím kapitálových dohod, dlouhodobých leasingů nebo smluv o 
operacích na několik desetiletí. 

 
2. Nedostatečná transparentnost: Mnoho projektů obsahuje neprůhledné nabídkové řízení 

pro smluvní projekty a finanční podmínky, které nepodléhají veřejné kontrole. 
 

3. Neudržitelná finanční zátěž: Čínské úvěry poskytnuté některým zemím zvýšily riziko 
nesplacení dluhů nebo potíží s jejich splácením, zatímco některé dokončené projekty 
nevytvořily příjmy dostatečné pro odůvodnění nákladů. 

 



	

4. Odtrženost od místních ekonomických potřeb: Projekty Pásu a cesty se často 
uskutečňují s využitím čínských firem a pracovních sil pro stavebnictví, čímž se přenáší jen 
málo dovednosti na místní pracovníky a někdy dochází k nespravedlivým dohodám o podílu 
na zisku. 

 
5. Geopolitická rizika: Některé projekty infrastruktury financované, budované nebo 

provozované Čínou mohou ohrozit telekomunikační infrastrukturu zapojeného státu nebo 
vtáhnout takovou zemi do středu strategického soupeření mezi Pekingem a jinými 
velmocemi. 

 
6. Negativní dopad na životní prostředí: Projekty Pásu a cesty v některých případech 

probíhaly bez odpovídajících studií o dopadu na životní prostředí nebo způsobily jeho vážné 
škody. 

 
7. Značný potenciál korupce: V zemích, kde již existuje vysoká úroveň kleptokracie, byly 

projekty Pásu a cesty spojené s uplácením politiků a vládních úředníků. 
 
Tyto problémy spojené s čínskou politikou Pásu a cestou nejsou omezeny na konkrétní region nebo 
typ infrastrukturního projektu. Průzkum deseti méně známých čínských projektů po celém světě 
ukazuje, že všechny s sebou nesou tři nebo více z těchto problémů. 
 
Čínské infrastrukturní projekty: celosvětový obraz 
 

REGION PROJEKT 
PROBLÉMY 
SPOJENÉ S DANÝM 
PROJEKTEM 

LATINSKÁ AMERIKA 

Hydroelektrárna  
Coca Codo Sinclair, 
Ekvádor 

6 

Vesmírný komplex,  
Argentina 4 

EVROPA Železnice Budapešť-Bělehrad, Maďarsko 3 

AFRIKA Projekt rozpoznávání obličeje, Zimbabwe 4 

STŘEDNÍ VÝCHOD Přístav Haifa,  
Izrael 3 

JIŽNÍ A STŘEDNÍ 
ASIE 

Uhelné elektrárny,  
Pákistán 5 

Čínsko-turkmenský ropovod, linie D, Tádžikistán 4 

JIHOVÝCHOD-NÍ 
ASIE 

Přístav Kyaukpyu, Burma 7 

Vysokorychlostní železnice Jakarta-Bandung, 
Indonésie 3 

PACIFICKÉ OSTROVY Přístaviště Luganville, 
Vanuatu 4 

 



	

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 
 
Vzhledem k těmto výzvám, vyvolala politika Pásu a cesty rostoucí mezinárodní odpor, nejvýrazněji v 
Indo-pacifické oblasti. Tento rostoucí protitlak nezůstal v Pekingu bez povšimnutí.3 Je však 
nepravděpodobné, že se čínský přístup v nadcházejících letech zásadně změní. Samotná velikost 
probíhajících projektů Pásu a cesty omezuje schopnost Číny zaměřit se na menší a méně 
kontroverzní úsilí. Pás a cesta jsou navíc nástrojem geopolitických ambicí Číny. Záporné stránky pro 
hostitelské země - ztráta kontroly, neprůhlednost, dluhy, potenciál dvojího využití a korupce - jsou 
často pro Peking strategickými aktivy.    
 
Primárním přizpůsobením politiky Pásu a cesty bude jeho rostoucí zaměření na digitální oblast. 
Tento důraz na informační konektivitu bude sloužit k vývozu prvků čínského režimu domácího 
sledování založeného na moderních technologiích, jakož i k dalšímu vystavení přijímajících států 
možným únikům informací.  
 
Prvních pět let politiky Pásu a cesty poskytuje dostatek důkazů o typech projektů, kterým by se tyto 
země měly vyhnout. Je krajně nezbytné, aby vlády, společnosti, novináři a skupiny občanské 
společnosti měly společný rámec pro vyhodnocování nákladů a přínosů budoucích infrastrukturních 
projektů s Čínou. Následující kontrolní seznam - opak sedmi výše uvedených problémů - poskytuje 
počáteční výchozí bod. Projekty navržené Pekingem, u kterých je zaškrtnutá každá kolonka, stojí za 
důkladné zvážení; ty, u kterých zůstane jedna nebo více kolonek nezaškrtnutých prázdné, si vyžadují 
pečlivé prověření.  
 
Kontrolní seznam: Hodnocení budoucích projektů Pásu a cesty 
 
NA CO BY SE ZEMĚ MĚLY PTÁT   

1. Zachovávající suverenitu? [  ] 
2. Transparentní? [  ] 
3. Finančně udržitelné? [  ] 
4. S místní účastí? [  ] 
5. Geopoliticky obezřetné? [  ] 
6. Ekologicky udržitelné? [  ] 
7. Odolné proti korupci? [  ] 
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