
                                                                                                             
 
Historická návštěva prezidenta Zemana v SAE 

 
Dne 12.-13.2.2015 se uskutečnila historicky první návštěva prezidenta České republiky ve Spojených 
arabských emirátech. Prezident Miloš Zeman se mimo jiné setkal s vrcholnými představiteli vládních 
struktur v SAE a svou návštěvou poctil i první Czech – Emirates Business Forum. „Je důležité, aby se 
ekonomické vztahy rozvíjely ve formátu win-win pro všechny zúčastněné strany,“ uvedl prezident 
Zeman. „Naše země toho mají mnoho společného a myslím, že se můžeme učit jeden od druhého.“ 
 
Česko-emirátské hospodářské fórum se konalo v prostorách hotelu Emirates Palace v Abu Dhabi a 
zúčastnilo se ho více než 150 zástupců českých a emirátských firem. Fóra se pochopitelně zúčastnili i 
zástupci Czech Business Councilu v SAE, kteří této příležitosti využili k výměně zkušeností a navázání 
nových partnerství. „Je zde příležitost mluvit s těmi firmami, které mají v úmyslu podnikat na zdejším 
trhu,“ říkal o tématech jednání prezident CBC JUDr. Pavel Foubík. „Pro tyto subjekty je velmi 
příjemné slyšet, že ve Spojených arabských emirátech existuje platforma, kde se mohou setkávat 
s ostatními českými podnikateli a získávat cenné informace a rady přímo tak říkajíc od zdroje.“  
 
„Czech Business Council ve Spojených arabských emirátech byl založen před rokem a plní velmi 
významnou funkci pro zdejší české podnikatele,“ doplnil PhDr. Roman Míšek z vládní agentury 
Czechtrade, která společně s českou ambasádou v SAE aktivity Czech Business Councilu velmi výrazně 
podporuje. 
 
Výraznou podporu Czech Business Councilu v SAE projevil ostatně i sám pan prezident Miloš Zeman, 
který představitele CBC pozval na oběd k sobě do prezidentského apartmá v pátek 13.2.2015. „Těší 
mne, že zde jsou aktivity, které umožňují českým firmám snadnější vstup na tento trh v SAE,“ uvedl 
prezident Zeman na úvod slavnostního oběda. „Osobně jsem byl velmi potěšen zájmem o Českou 
republiku ze strany nejvyšších vládních míst zde v SAE – a dokonce i korunní princ měl o naši zem 
velký zájem.“ 
 
Ve velmi přátelské atmosféře pak probíhal i zbytek pátečního oběda, ve kterém prezident Zeman 
velmi živě diskutoval s představiteli Czech Business Councilu o jejich zkušenostech z života v této 
zemi. „Líbí se mi, že lidé jako vy umí zakořenit i v dalekých zemích a vytvořit tam úspěšné podniky,“ 
vzdal hold českým subjektům, které působí v SAE.  
 
Neformální setkání prezidenta republiky se zástupci CBC pak skončilo předáním darů – speciální 
ebenové hůlky a od ambasadora ČR Alexandra Sporýše si Miloš Zeman do České republiky odváží 
krásnou knihu fotografií Spojených arabských emirátů. 
 
Historicky první návštěva českého prezidenta v Spojených arabských emirátech byla skutečným 
úspěchem. Přinesla řadu velmi cenných jednání a přiblížila Českou republiku i SAE ve vzájemných 
vztazích. Dveře mezi těmito zeměmi se zase o něco více otevřely – nezbývá než nabídnutou šanci na 
zvýraznění vzájemných styků využít.  
 
A i to patří k základním cílům Czech Business Councilu v SAE. 
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