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■ Vaše Excelence, mohla 
byste charakterizovat součas-
ný stav bilaterálních vztahů 
mezi Indií a  Českou republi-
kou? 

Vztahy mezi oběma zeměmi 
mají hluboké kořeny. Podle čes-
kého indologa Miloslava Krásy 
„nejpozději na začátku 9. a 10. 
století našeho letopočtu existo-
valy pozemní a  námořní ob-
chodní cesty, které spojovaly 
asijské trhy s českými zeměmi. 
Po nich putovalo do vaší země 
zboží z  Východu, včetně vzác-
ného indického koření.“

Vztahy mezi oběma zeměmi 
v  následujících staletích sílily. 
Docházelo k  častým návštěvám 
vědců, umělců, obchodníků 
i státníků. Čeští badatelé i dnes 
popularizují a šíří znalosti o In-
dii, čímž pokračují v letité tradi-
ci české indologie. Její vznik se 
datuje před, ale především po 
vzniku nezávislého Českoslo-
venska v  roce 1918. Komplexní 
proces poznávání Indie a  nava-
zování kontaktů mezi Českoslo-
venskem a  Indií usnadňovaly 
a  urychlovaly časté návštěvy 
prominentních indických vzdě-
lanců, novinářů, politiků a uměl-
ců zejména v  Praze, ale i  v  ji-
ných československých městech.

S  růstem vzájemné obchodní 
výměny se otevíraly další mož-
nosti navazování osobních kon-
taktů, zejména poté, co byl 
v  roce 1920 otevřen českoslo-
venský konzulát v  Bombaji 
a  později i  v  Kalkatě.  Začala 
tak setkávání skupin obyvatel, 
které nemotivovaly pouze pro-
fesionální zájmy, ale i vzájemné 
sympatie a přátelství. Diploma-
tické vztahy navázala Indie 
s  Československem 18. listopa-
du 1947. 

Indické společnosti dnes in-
vestují v České republice v sek-
toru informačních technologií, 
v automobilovém průmyslu, do-
vozu čaje, textilu, ve farmaceu-
tickém průmyslu a výrobě kom-
ponentů pro automobily.

Mezi indickými společnostmi 
investujícími v  Česku je třeba 
zmínit Infosys, Ashok Leyland, 
Tata Tea, Glenmark Pharma-
ceuticals, Lloyd Electric, Einge-
neering Ltd. a  další. Po prvot-
ních investicích do Škody Auto, 
Škody Power a Tatry se v Indii 
rozvíjejí další české investice 
v  oblasti strojírenství, dopravy, 
energetiky a  automobilového 
průmyslu. Nezanedbatelnou roli 
v  tom sehrál Home Credit 
(PPF), který investoval a úvěro-
val tam, kde to dříve nikdo ne-
dělal.

■ Obchodní výměna mezi 
Indií a Českou republikou má 

dlouhou historii. Můžete zdů-
raznit, kde by se mohly tyto 
vazby ještě více rozšiřovat 
a posilovat?

Indicko-české vztahy jsou na 
vzestupu a  obě země podnikly 
řadu klíčových kroků k  tomu, 
aby vybudovaly oboustranně 
výhodnou byznysovou spolu-
práci. I  když naše země dělí 
šest tisíc kilometrů, snaží se 
překonat geogra� ckou bariéru 
a zahájit novou fázi ekonomic-
ké kooperaci. Objem obchodní 
výměny roste a překročil už 1,5 
miliardy dolarů. Velkým im-
pulsem byla nedávná investice 
jedné miliardy eur, kterou kon-
cern Škoda/Volkswagen vložil 
do nových výrobních kapacit 
v Indii.

Málokdo také ví o  investici 
přesahující 150 miliónů dolarů, 
kterou český Home Credit rea-
lizoval ve všech svazových stá-
tech Indie. K dalšímu význam-
nému českému vývozu do Indie 
patří automobily, stroje, energe-
tická zařízení, turbíny, 
nábytek a  chemi-
kálie, zatímco 
Indie dováží 
do Česka 
kompo-
nenty pro 
auta, 
traktoro-
vé sou-
částky, 
elektric-
ká zaří-
zení, 
farma-
ceutika, 
chemi-
kálie, 
stroje 
(převo-
dovky 
a  hřídele) 
a vedle toho 
i  železo, 
ocel a oděvy.

Obchod 
mezi Indií 
a Českem je ze 
své podstaty 
vzájemně pro-
spěšný a  skýtá 
obrovské možnos-
ti. Podnikatelská 
poptávka obou stá-
tů se přitom velmi 
vhodně doplňuje. 
Indie má eminentní 
zájem o české expert-
ní znalosti v  oblas-
tech technologie 
a  strojírenství produ-
kujících vysoce odolné 
stroje, oceli, výkovky 
a odlitky, protože na in-
dickém subkontinentě 
obrovsky narůstá hlad 
po kvalitních strojírenských 
materiálech.

Česká republika je naopak cí-
lem investic indických podni-
ků, jejichž obchodní politika je 
pro cizince mimořádně lákavá. 
Průmysl v České republice po-
skytuje velké množství pracov-
ních příležitostí a indickým � r-
mám se zde otevírají lákavé 
možnosti. Indie má zase vysoce 
rozvinutý sektor služeb, což se 
může promítnout do význam-
ného pokroku počítačových 
technologií v Česku. Podepsali 
jsem spoustu bilaterálních do-
hod o  zlepšení vzájemné ob-
chodní výměny. Obě země 
signovaly průlomové dohody, 
mezi nimiž vynikají smlouva 
o  zamezení dvojího zdanění, 
dohoda o  hospodářské spolu-
práci a  také bilaterální dohoda 

o  podpoře a  ochraně investic 
(BIPPA), která má ochránit in-
vestice jednotlivců i  � rem na 
území druhého státu.

Obě země začaly usilovat 
o  uzavření nových hospodář-
ských dohod bezpro-
středně po vzniku 
České republiky. 
Vznikl Indicko-
-český společ-
ný ekonomic-
ký výbor 
(JEC), Indic-
ko-česká 
společná ob-
chodní rada, 
byla pode-
psána dohoda 
BIPPA 
a  vznikla Spo-
lečná pracovní 
skupina (JWG). Ta 
poskytla instituční 
rámec pro mezivlád-
ní debaty o  ekono-
mické spolu-
práci. 

Položila také základy pro pořá-
dání veletrhů a výstav v nejrůz-
nějších oblastech i pro účast na 
velkých průmyslových projek-
tech, vzájemné návštěvy ob-
chodních delegací a tak dále.

■ Můžete osvětlit Českou 
účast na iniciativě „Make in 
India“ a nad tím, jak urychli-
la hospodářskou spolupráci 
mezi oběma zeměmi? 

Rostoucí vazby mezi Českem 
s  Indií charakterizuje mimo-
řádná šance pro spolupráci 
v nejrůznějších oblastech, včet-
ně jaderné energetiky, železnič-
ní dopravy i vojenského průmy-
slu, což je klíčové pro dosažení 
priorit iniciativy „Make in In-
dia“. Indie otevírá svou ekono-
miku investičním příležitostem 
právě prostřednictvím svého 
vlajkového programu „Make in 

India“. České podniky dostávají 
obrovskou šanci participovat na 
rozvoji klíčových sektorů, 
k nimž patří vojenský průmysl, 
železnice, energetika, civilní le-

tecký průmysl a  potravi-
nářství.

Akce „Make in India“ vzbu-
dila globální pozornost, ale 
chvílemi postrádá dostatečné 
technologické kapacity, aby 
mohla obstát v tržní konkurenci 
západních výrobků. Řada pobí-
dek spojených s  iniciativou 
„Make in India“ však zvyšuje 

ochotu zahraničních � rem po-
skytnout indickým podnikům 
technologie či technologickou 
expertízu. České � rmy s  rela-
tivně vysokou technologickou 
úrovní v různých odvětvích ma-
jí určitě šanci zvítězit coby 
uchazeči o tyto investiční příle-
žitosti. Vzhledem k  obrovské-
mu vnitřnímu trhu v  Indii 
a  kvalitě  mnoha českých špič-
kových technologií i  vysoce 
kvali� kované pracovní síle 
v Česku má bilaterální obchod 
obrovské šance. Z mnoha para-
metrů současného rozvoje je 
patrné, že Indii zkrátka nelze 
ignorovat.

■ Myslíte si, že je Indie pro 
obyvatele České republiky 
snadno dostupnou destinací? 
Jaké šance spatřujete pro dal-
ší kontakty a jak byste k tomu 
mohli přispět? 

Indie zahájila v  listopadu 
2014 poskytování elektronic-
kých víz, což perspektivnímu 
návštěvníkovi umožní získat ví-
zum on-line. Cestování do Indie 

to značně usnadňuje. Jenom 
v červnu 2018 jsme pro tu-

ristický ruch i  obchodní 
cesty vydali Čechům na 

500 elektronických 
víz. To jasně dokazu-
je, jak systém fungu-
je, a  dál urychluje 
rozvoj Indie. Také 
indičtí návštěvní-
ci vyhlížejí libe-
rálnější vízovou 
politiku na čes-
ké straně. Indie 
i Česká repub-
lika předsta-
vují staré 
a  bohaté 
kultury 
a  civiliza-
ce. Máme 
hodně co 
ukázat 
světu, 
a  tak je 
per-
spekti-

va společné podpory turistické-
ho ruchu velmi nadějná. 

■ Můžete objasnit některé 
historické kulturní vazby me-
zi našimi zeměmi, a  přiblížit 
kulturní akce vašeho velvy-
slanectví, které by posílily 
spolupráci Indie a  České re-
publiky?

Vztahy Indie k bývalému Čes-
koslovensku a  nyní i  České re-
publice byly vždy vřelé a přátel-
ské. Rabándranáth Thákur na-
vštívil Československo v  letech 
1921 a 1926. Jeho busta je insta-
lována v  exkluzivní pražské 
čtvrti a je po něm pojmenována 
i ulice, což mluví samo za sebe. 
V Praze mě velmi starou tradici 
také vědní obor indologie – za-
čal ustavením katedry sanskrtu 
na Univerzitě Karlově v  roce 
1850. Prvním československým 

konzulem v  Bombaji se v  roce 
1920 stal indolog Otakar Per-
told. V období mezi dvěma svě-
tovými válkami došlo k rapidní-
mu růstu indických studií pod 
vedením Vincence Lesného, 
který byl osobním přítelem Ra-
bándranátha Thákura. Ústav již-
ní a  centrální Asie FF UK 
umožňuje mnoha studentům 
vzdělávat se v jazycích indické-

ho subkontinentu, sanskrtu, ta-
milštině, hindštině a  bengálšti-
ně, ale i  v  literatuře, historii 
a  kultuře. V  roce 1922 byl 
v  rámci Akademie věd založen 
Orientální institut, který měl 
rovněž dlouhou tradici zkoumá-
ní indických jazyků, literatury, 
historie, kultury a politiky. Vý-
znamný český indolog, profesor 
Dušan Zbavitel, přeložil 60 děl 
ze sanskrtu, včetně Upanišad. 
V  lednu 2006 obdržel za svůj 
příspěvek k  indologii v  Česku 
třetí nejvyšší indické civilní vy-
znamenání Padma Bhushan. 
Profesor Zbavitel zemřel v  sr-
pnu 2012 v Praze. 

V poslední době jsme svědky 
toho, jak se z Česka stává nejob-
líbenější destinace štábů natá-
čejících bollywoodské � lmy, 
především zásluhou vaší maleb-
né krajiny a  barokní a  gotické 
architektury. Česká rada Státní-
ho fondu kinematogra� e Bolly-
woodu poskytla mnohé pobíd-
ky, včetně dvacetiprocentní da-
ňové úlevy.

Kulturní sekce Indického vel-
vyslanectví pomáhá prosazovat 
indické kulturní aktivity v Čes-
ku, ať už jde o  natáčení � lmů, 
přednáškovou činnost, pořádání 
výstav a  vystoupení s  účastí 
místních talentů. Navíc víceú-
čelová aula velvyslanectví slou-
ží pro vystoupení klasických 
indických tanců kathak, bhara-
tanátjam, dále bollywoodských 
tanců či lekcí jógy, jichž se mo-
hou účastnit místní zájemci. 
Ambasáda momentálně plánuje 
rozšíření svých aktivit, aby se 
co nejširší množství obyvatel 
České republiky mohlo více do-
zvědět o bohaté a starobylé kul-
turní tradici Indie.

■ V posledních letech hod-
ně Čechů nadšeně cvičí jógu 
a  věnuje se ájurvédě. Můžete 
přiblížit některé aktivity vel-
vyslanectví na podporu jógy 
v České republice? 

Je úžasné sledovat, jak se jóga 
šíří celou Českou republikou. 
U příležitosti 4. mezinárodního 
dne jógy (IDY) proběhlo na 
různých místech vaší země hod-
ně akcí, kterých se účastnili lidé 
ze všech vrstev společnosti, do-
konce i  včetně dětí ve školko-
vém věku. S velkým zadostiuči-
něním lze říci, že Indie dělá vše 
pro to, aby se o prastarý poklad 
poznání rozdělila s  celým svě-
tem a napomohla tak ke zlepše-
ní lidstva.

NOVÁ INDICKÁ VELVYSLANKYNĚ V ČR NARINDER CHAUHAN ŘEKLA PRÁVU:
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práci. I  když naše země dělí 
šest tisíc kilometrů, snaží se 
překonat geogra� ckou bariéru 
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Objem obchodní 
výměny překročil
už 1,5 mld. dolarů.
Podnikatelská
poptávka obou
států se přitom
velmi vhodně
doplňuje 

České podniky
dostávají
obrovskou šanci
participovat na
rozvoji klíčových
sektorů, k nimž
patří vojenský
průmysl, železnice,
energetika, civilní
letecký průmysl
a potravinářství

V poslední době
jsme svědky
toho, jak se
z Česka stává
nejoblíbenější
destinace štábů
natáčejících
bollywoodské
fi lmy


