
Vážené dámy a pánové, 

 

jsem rád, že Vás dnes mohu přivítat na Francouzském velvyslanectví za 

přítomnosti pánů ministrů Babiše a Ťoka. Těší mě, že se zde v hojném počtu 

sešli francouzští a čeští představitelé, kteří se aktivně podílejí na rozvoji 

ekonomických vztahů mezi Francií a Českou republikou.  

 

Rok 2014 byl vynikající jak z hlediska ekonomických partnerství, tak 

bilaterálních politických vztahů na nejvyšší úrovni. Svědčí o tom dubnová 

návštěva premiéra Bohuslava Sobotky v Paříži a zářijová oficiální návštěva 

prezidenta Miloše Zemana, kterého doprovodil ministr Babiš v čele české 

podnikatelské delegace. V prosinci pak navštívil Českou republiku francouzský 

předseda vlády Manuel Valls spolu s řadou zástupců průmyslu. Tyto návštěvy 

prohloubily naši spolupráci jak na bilaterální úrovni, tak v rámci Evropské unie. 

Potvrdily také naše odhodlání rozvíjet vzájemné ekonomické styky. 

 

Během návštěvy premiéra Vallse se na Ministerstvu zahraničních věcí konalo 

Francouzsko-české ekonomické fórum. Více než 250 ekonomických aktérů 

jednalo o konkrétní spolupráci v oblasti energetiky, infrastruktur a jejich 

financování a také o přitažlivosti českého a francouzského trhu. Srdečně děkuji 

všem partnerům, kteří se na úspěšném průběhu fóra podíleli, zvláště pak 

ministrům Babišovi a Ťokovi, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, Úřadu vlády a Svazu průmyslu a dopravy. Mé díky patří 

také všem účastníkům z řad podnikatelů. 

 

Neodpustím si zopakovat, že Francie je jedním z předních partnerů České 

republiky. Je 5. největším zahraničním investorem a 500 francouzských podniků 

působících v České republice zde zaměstnává na 100 000 lidí. V roce 2014 se 



Francie stala také 5. největším obchodním partnerem České republiky, objem 

našich výměn se zvýšil o celých 10 %.  

 

Loňské investice českých podniků ve Francii svědčí o tom, že i naše země, která 

zavádí řadu významných reforem, je pro Českou republiku přitažlivá, a to 

především díky svým špičkovým technologiím, investicím do výzkumu a vývoje 

a inovacím v oblastech, jako je doprava, energetika, letecký, farmaceutický 

a kosmetický průmysl nebo velké infrastrukturní projekty. 

 

Spolu s Francouzským velvyslanectvím se na dnešním setkání podílely také 

agentury na podporu obchodu a investic, jako nově vzniklá agentura Business 

France, Francouzsko-česká obchodní komora, francouzské sdružení poradců pro 

zahraniční obchod a Centre des Jeunes Dirigeants (Centrum mladých 

podnikatelů). Stejně jako loni i letos budou pořádat řadu akcí na podporu 

nových partnerství, jako například druhý ročník Týdne Francie, který se bude 

konat v červnu.  

 

Při této příležitosti bych vám také rád popřál všechno nejlepší do roku 2015. 

Příjemný a úspěšný večer! 

 

 


