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VÝCHODNÍ ASIE

Indicko-tichomořský region prochází rychlými změnami. Jelikož se jedná o oblast,
v níž žije více než 50 % světové populace, stává se klíčovým geostrategickým
regionem. Indicko-tichomořským regionem procházejí dvě třetiny světového
kontejnerového obchodu a jeho námořní trasy představují hlavní cesty pro obchod
a dodávky energie. V září 2021 byla přijata strategie EU pro spolupráci v indicko-
tichomořském regionu s cílem zvýšit zapojení EU, budovat partnerství a posílit
mezinárodní řád založený na pravidlech a řešit globální výzvy. Unie přizpůsobuje
své stávající nástroje tak, aby podporovala strategickou autonomii EU. Její
Strategický kompas pro bezpečnost a obranu, který Rada formálně schválila
v březnu 2022, podporuje otevřenou regionální bezpečnostní architekturu založenou
na pravidlech, včetně bezpečných námořních tras, budování kapacit a posílené
námořní přítomnosti v indicko-tichomořském regionu. Východní Asie se potýká
s bezpečnostními problémy, jako jsou jaderný program v Severní Koreji, námořní
spory o Východočínské a Jihočínské moře a otázka Tchaj-wanu. EU je ve východní
Asii silným ekonomickým aktérem a usiluje o podporu spravedlivého obchodu,
multilateralismu, budování institucí, demokracie, řádné správy věcí veřejných
a lidských práv.

Tento informativní přehled popisuje region východní Asie. Viz také informativní přehled
o jižní Asii (5.6.7) a jihovýchodní Asii (5.6.9).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii.

— Články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU).

— Dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

VÝCHODNÍ ASIE

A. Čína
EU a Čína navázaly oficiální diplomatické vztahy v roce 1975. Po násilném potlačení
protestů na náměstí Nebeského klidu vojenskými silami v roce 1989 byly vztahy
přerušeny. EU je obnovila až v roce 1994, ale zbrojní embargo, které uložila
v roce 1989, nadále trvá.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
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Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga se politická situace Číny od roku 2012 výrazně
mění. V roce 2018 byla přijata revize ústavy, která Si Ťin-pchingovi umožňuje zastávat
svou funkci po dobu neurčitou, bez omezení funkčního období pro pozici generálního
tajemníka Komunistické strany Číny, hlavy státu a armády. Čínská zahraniční politika
zaujala agresivnější a nátlakovější přístup a disponuje největším počtem aktivního
vojenského personálu na světě. Čína měla v roce 2021 druhé největší vojenské výdaje
na světě po Spojených státech a její podíl činil přibližně 14 % z celkového globálního
objemu s odhadovaným rozpočtem 293 miliard USD. V rámci dlouhodobé snahy
vybudovat do roku 2027 plně moderní vojenskou sílu srovnatelnou s armádou USA
zahájila Čína dne 17. června 2022 oficiálně provoz své třetí letadlové lodě Fujian
(nazvané po provincii Fu-ťien, která se nachází naproti Tchaj-wanu). V současnosti se
v Číně staví čtvrtá letadlová loď, o níž se uvádí, že by mohla mít jaderný pohon. Čínské
námořní síly staví válečné lodě rychleji než všechny ostatní mocnosti dohromady. Čína
rozšiřuje a násobí svou vojenskou přítomnost v Jihočínském moři, v Tchajwanském
průlivu a v Malackém průlivu, což má klíčový význam pro mezinárodní obchod,
a zejména pro čínský obchod.
Rostoucí hospodářská a geopolitická provázanost mezi EU a Čínou se odráží ve
společné strategické agendě pro spolupráci mezi EU a Čínou 2020, kterou byla
prohloubena a rozšířena spolupráce v celé řadě oblastí, jako jsou mj. zahraniční
a bezpečnostní politika, hospodářský rozvoj, globální správa a mnohostranná
spolupráce v oblasti obchodu a investic, sociální oblast a oblast životního prostředí
a další oblasti, včetně mezilidských kontaktů. Bilaterální vztahy mezi EU a Čínou se
však v roce 2022 zhoršily, zejména v důsledku postoje Číny k ruské agresi na Ukrajině,
jejích protiopatření vůči sankcím EU v oblasti lidských práv a jejího hospodářskému
nátlaku a agresi v Tchajwanském průlivu.
Postoj Číny k ruské agresi na Ukrajině vytváří mezi západními spojenci a Čínou
další napětí. Čína sice válku jako takovou neschvaluje, její „neutralita“ vůči Rusku
však představuje příklad pro další asijské země. Čína se nepřipojila k sankcím
vůči Rusku a vojenská spolupráce mezi Čínou a Ruskem se od ruské invaze na
Ukrajinu prohloubila, jelikož se Čína rozhodla Putina mlčky podporovat. Ačkoli Čína
a Rusko nemají formální vojenskou dohodu, obě země posílily prodej zbraní a společná
vojenská cvičení. V září 2022 se Čína zúčastnila vojenského cvičení „Vostok 22“ na
východním pobřeží Ruska, do něhož bylo zapojeno přibližně 50 000 vojáků a 5000
kusů vojenského vybavení.
Ve své desetileté strategické koncepci, která byla přijata v červnu 2022 v Madridu,
NATO poprvé označilo Čínu za výzvu. Strategická koncepce zohledňuje rostoucí
hrozbu, kterou Čína představuje vzhledem k jejímu stále silnějšímu hospodářskému
a vojenskému vlivu a vzrůstající vojenské agresivitě v indicko-tichomořském regionu,
včetně vedení nepřátelských hybridních a kybernetických operací a konfrontační
rétoriky, a skutečnosti, že šíří dezinformace s cílem podkopat mezinárodní řád založený
na pravidlech, a to i ve vesmírné, kybernetické a námořní oblasti.
Čína nedovoleně vstupuje do tchajwanských vod a vzdušného prostoru (tato narušení
byla v létě 2022 ještě častější) a buduje v Jihočínském moři umělou pevninu a vojenská
zařízení. EU v souvislosti se sporem v Jihočínském moři podporuje globální řízení

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
https://www.nato.int/strategic-concept/
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a mnohostranný přístup ke spolupráci, aniž by zasahovala do územních nároků,
přičemž za nejdůležitější považuje svobodu plavby a přeletu. EU vybízí strany sporu,
aby usilovaly o mírová a vyjednaná řešení a dodržovaly mezinárodní právo v souladu
s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS). Jihočínské
moře má obrovský hospodářský a strategický význam: odehrává se v něm přibližně
jedna třetina světové lodní dopravy a obsahuje bohaté rybolovné a energetické zdroje.
Čína podle „Linie devíti čar“ požaduje přibližně 90 % Jihočínského moře.
Čína je hospodářským konkurentem EU a s ohledem na její rostoucí politický vliv,
který přetváří mezinárodní řídící struktury, ji lze považovat za systémového rivala.
Čínská iniciativa „Jeden pás, jedna cesta“ dosahuje do všech koutů světa, přičemž
podporuje globalizaci s čínskými rysy, jako je netransparentní uzavírání smluv, čínské
pracovní normy a dluhové politiky. Cílem Číny je stát se světovým lídrem v oblasti
technologicky nejvyspělejších průmyslových odvětví a digitálních technologií, včetně
umělé inteligence a sítí 5G. Čína systematicky rozvíjí strategie za účelem ovlivňování,
k čemuž využívá dezinformačních kampaní.
Zasedání vedoucích představitelů EU a Číny ze dne 30. prosince 2020 bylo zaměřeno
na uzavření jednání o komplexní dohodě o investicích. EU kriticky zhodnotila proces
jednání a stávající nerovnováhu a nedostatečnou reciprocitu v mnoha oblastech,
zejména v obchodních a investičních vztazích. Komplexní dohodu o investicích musí
ratifikovat Parlament, který ji dosud neschválil kvůli postoji Číny k ruské agresi vůči
Ukrajině, jejímu nepřátelství vůči Tchaj-wanu a sankcím, jež Čína v březnu 2021
zavedla proti pěti poslancům EP a čtyřem evropským subjektům jako odvetu za sankce
Rady vůči Číně v reakci na rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů v Sin-ťiangu.
V dubnu 2022 se uskutečnil 23. summit EU–Čína. EU a Čína podrobně jednaly
o agresi Ruska vůči Ukrajině. EU vyzvala Čínu, aby vzhledem k úloze, jež jí coby
stálému členu Rady bezpečnosti OSN náleží na světové scéně, a ke svým mimořádně
úzkým vztahům s Ruskem podpořila úsilí vynakládané v zájmu okamžitého ukončení
krveprolévání na Ukrajině. Dalším bodem diskuse bylo oživení po pandemii COVID-19,
které je společnou prioritou. EU potvrdila, že je odhodlána spolupracovat s Čínou
a dalšími členskými státy Světové zdravotnické organizace na nové dohodě o prevenci
pandemií a připravenosti a reakci na ně. Dále se diskutovalo o změně klimatu
a hospodářské spolupráci. EU znovu potvrdila, že podporuje politiku „jedné Číny“,
a zároveň vyjádřila znepokojení nad zvýšeným napětím mezi kontinentální Čínou
a Tchaj-wanem.
V červenci 2022 se uskutečnil devátý hospodářský a obchodní dialog na vysoké
úrovni mezi EU a Čínou, který byl zaměřen na globální hospodářské výzvy, narušení
dodavatelských řetězců v důsledku pandemie COVID-19 a dopad ruské invaze na
Ukrajinu, například na potravinové, energetické a finanční trhy.
EU a Čína jsou významnými obchodními partnery. V roce 2021 byla Čína třetí
nejvýznamnější destinací vývozu zboží z EU (10,2 %) a hlavním zdrojem dovozu
zboží do EU (22,4 %). Hodnota dovozu z Číny do EU činila v roce 2019 celkem
363 miliard EUR a v roce 2021 pak 472 miliard EUR. Vývoz z EU do Číny dosáhl
v roce 2019 hodnoty 198 miliard EURa v roce 2021 pak 223 miliard EUR. To znamená

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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dovoz v hodnotě přibližně 1,3 miliardy EUR denně a vývoz v hodnotě 600 milionů EUR
denně – obchod mezi EU a Čínou tedy každý den dosahuje celkem 1,9 miliardy EUR.
Parlament je hluboce znepokojen situací v oblasti lidských práv v Číně a upozorňuje
na porušování lidských práv v této zemi, včetně případů svévolného zadržování,
pracovních táborů a trestu smrti. Parlament vydal usnesení odsuzující potlačování
politické opozice a prodemokratických aktivistů v Hongkongu ze strany Číny, v nichž
vyjádřil znepokojení ohledně zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong a vyzval EU,
aby bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu.
Parlament rovněž vyjádřil znepokojení v souvislosti se Sin-ťiangem a situací Ujgurů
a odsoudil nucenou práci a vykořisťování ujgurských menšin. Parlament také přijal
usnesení o Tibetu, konkrétně o situaci náboženských a etnických menšin.
Nejnovější usnesení Parlamentu o Číně:
— usnesení ze dne 20. května 2021 o odvetných čínských sankcích proti subjektům

EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů,

— usnesení ze dne 16. září 2021 o nové strategii EU-Čína,

— usnesení ze dne 20. ledna 2022 o porušování základních svobod v Hongkongu,

— usnesení ze dne 5. května 2022 o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů
v Číně,

— usnesení ze dne 9. června 2022 o situaci v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu,
včetně sin-ťiangských policejních spisů,

— Usnesení Evropského parlamentu o zatčení kardinála Zena a správců Fondu
humanitární pomoci 612 v Hongkongu.

B. Tchaj-wan
EU se zasazuje o „politiku jedné Číny“, která označuje Tchaj-wan za samostatné celní
území, a nikoli za svrchovaný stát, uznává Tchaj-wan jako hospodářský a obchodní
subjekt a podporuje účast Tchaj-wanu na mnohostranných fórech. EU podporuje
mírové řešení konfliktu mezi Tchaj-wanem a Čínou a staví se proti použití nebo
hrozbě použití síly. EU s Tchaj-wanem rozvinula propracovaný dialog o ekonomických
a obchodních záležitostech v odvětvích, jako jsou automobilový, farmaceutický
a kosmetický průmysl a výroba zdravotnických prostředků. V roce 2021 byl Tchaj-
wan 12. největším obchodním partnerem EU, zatímco EU byla po Číně, Spojených
státech, Hongkongu a Japonsku pátým největším obchodním partnerem Tchaj-
wanu. Významným obchodním partnerem Tchaj-wanu bylo rovněž Sdružení národů
jihovýchodní Asie (ASEAN). Celkový obchod se zbožím mezi EU a Tchaj-wanem činil
v roce 2021 přibližně 64 miliard EUR, přičemž obchodní deficit na straně EU dosahoval
7,1 miliardy EUR. Dvoustranný obchod mezi EU a Tchaj-wanem vzrostl mezi lety 2020
a 2021 o 17,8 %. Vývoz z EU na Tchaj-wan činil v roce 2021 28,41 miliardy EUR,
zatímco dovoz z Tchaj-wanu do EU dosáhl hodnoty 35,57 miliardy EUR.
EU a Tchaj-wan rovněž pořádají každoroční konzultace o různých neobchodních
záležitostech. Třetí konzultace o pracovních otázkách mezi Tchaj-wanem a EU se
uskutečnila v únoru 2021 a čtvrtá konzultace o lidských právech mezi Tchaj-wan a EU
proběhla v červenci 2021. Obě strany se zavázaly k podpoře a ochraně lidských práv
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a demokratických zásad, jakož i právního státu. V rámci každoročních konzultací se
rovněž diskutuje o široké škále témat, jako jsou práva migrujících pracovníků, zejména
pracovníků v cizí domácnosti a pracovníků v odvětví rybolovu; trest smrti; rovnost
žen a mužů a spravedlivé zacházení s osobami LGBTQIA+. Vedle toho se v květnu
2021 konalo zahajovací zasedání zaměřené na spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v květnu 2022 pak následovalo
druhé zasedání, na němž obě strany jednaly o řízení rizika karcinogenů na pracovišti
a o řízení bezpečnosti v odvětví průmyslu 4.0.
V lednu 2020 proběhly v Tchaj-wanu prezidentské volby, v nichž mandát pro druhé
funkční období obhájila Cchaj Jing-wen, předsedkyně Demokratické pokrokové strany,
která získala 57,1 % hlasů. Její sok, příslušník Kuomintangu (Čínská národní strana),
Chan Kchuo-jü získal 38,6 % hlasů. Hlavním předmětem tchajwanské politiky je
nezávislost na pevninské Číně, zatímco Čína vyvíjí na Tchaj-wan diplomatický,
hospodářský, vojenský a psychologický nátlak.
Od roku 2016, kdy ve volbách zvítězila tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen,
se napětí mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem zvyšuje. Čína uplatňuje agresivní
opatření a zvýšila četnost a rozsah hlídkování kolem Tchaj-wanu prováděného
bombardéry, stíhacími letouny a pozorovacími letouny. K 31. květnu 2022 oznámil
Tchaj-wan 465 případů narušení, což ve srovnání s rokem 2021 představuje
téměř 50% nárůst. Kromě toho Tchaj-wan v roce 2022 hlásí přibližně pět milionů
kybernetických útoků z Číny denně, které se zaměřují na jeho vládní agentury,
polovodičové společnosti a finanční instituce. Parlament opakovaně vyzval k užší
dvoustranné spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem v oblastech, jako jsou obchod,
výzkum, kultura, vzdělávání, změna klimatu a ochrana životního prostředí, přičemž
vyjádřil podporu zahájení jednání o dvoustranné investiční dohodě mezi EU a Tchaj-
wanem. V září 2021 přijal Parlament usnesení vyzývající k pokroku v otázce investiční
dohody mezi EU a Tchaj-wanem. Parlament rovněž podporuje užitečné zapojení Tchaj-
wanu do mezinárodních organizací, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO)
a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Parlament Čínu také opakovaně
vyzval, aby se zdržela vojenských provokací vůči Tchaj-wanu, a zdůraznil, že všechny
spory mezi oběma stranami průlivu je třeba řešit mírovými prostředky na základě
mezinárodního práva.
Tchaj-wan má pro EU zásadní význam jako globální dodavatel v klíčových odvětvích
vyspělých technologií, zejména polovodičů. Z podnětu Výboru pro zahraniční věci
přijal Parlament v říjnu 2021 zvláštní doporučení týkající se vztahů mezi EU s Tchaj-
wanem, v němž vyzval k urychlenému zahájení spolupráce s tchajwanskými orgány
na dvoustranné dohodě o investicích s cílem prohloubit bilaterální hospodářské
vazby. Parlament podporuje začlenění Tchaj-wanu do strategie EU pro spolupráci
v indicko-tichomořském regionu a vybízí k dialogu a spolupráci s Tchaj-wanem ve
všech průmyslových odvětvích a dodavatelských řetězcích, a zejména ve strategicky
důležitých odvětvích, jako jsou polovodičové technologie (Tchaj-wan vyrábí dvě třetiny
polovodičů na světě a 90 % vysoce kvalitních polovodičů).
Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů (INGE)
navštívil ve dnech 3.–5. listopadu 2021 Tchaj-pej v rámci první oficiální návštěvy
Parlamentu na Tchaj-wanu. Cílem zvláštního výboru INGE bylo zaměřit se na
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tchajwanské zkušenosti s řešením vměšovacích a manipulačních kampaní a diskutovat
o tchajwanském inovativním systému pro boj proti dezinformačním kampaním a dalším
druhům hybridních útoků.
Návštěva předsedkyně sněmovny Reprezentantů USA Nancy Pelosiové na Tchaj-
wanu v srpnu 2022 představovala návštěvu americké vlády na nejvyšší úrovni za
posledních 25 let. Po ní následovala řada dalších návštěv ze Západu na vysoké úrovni.
Čína považovala tyto zahraniční návštěvy ostrova za vměšování do svých záležitostí
a za faktické uznání tchajwanské svrchovanosti. Peking zareagoval uspořádáním
nebývale rozsáhlých vojenských cvičení v sedmi stanovených oblastech obklopujících
Tchaj-wan, při nichž použil až 11 balistických raket, z nichž nejméně pět přeletělo nad
Tchaj-wanem, a vedlo tak k faktické blokádě tchajwanského námořního a vzdušného
prostoru. Pět čínských balistických raket přistálo v japonské výlučné ekonomické zóně
a komplexní vojenská cvičení byla spojena s intenzivními kybernetickými útoky na
Tchaj-wan.
Mluvčí Komise uvedl, že EU má zájem na tom, aby byl v Tchajwanském průlivu
zachován mír a status quo. Napětí by mělo být vyřešeno prostřednictvím dialogu
a je třeba zachovat vhodné komunikační kanály, aby se snížilo riziko nesprávného
vyhodnocení situace.
V září 2022 přijal Parlament usnesení o situaci v Tchajwanském průlivu, v němž kritizuje
vojenskou eskalaci ze strany Číny a odmítá její hospodářský nátlak. Parlament uvítal
záměr Litvy otevřít v Tchaj-peji obchodní zastoupení a vyzval ostatní členské státy, aby
tento příklad následovaly a posílily své vztahy s Tchaj-wanem.
C. Hongkong
EU přikládá velký význam vysoké míře autonomie Hongkongu, která musí v souladu
se základním zákonem a s mezinárodními závazky zůstat zachována. Dodržování
základních práv a svobod a nezávislost justice jsou i nadále základními předpoklady
rozvoje Hongkongu. Vztahy mezi EU a Hongkongem zahrnují obchod, hospodářský
rozvoj, celní spolupráci, inovace a technologii, hospodářskou soutěž, bezpečnost
potravin, životní prostředí a vzdělávání. EU je druhým největším obchodním partnerem
Hongkongu po pevninské Číně. V roce 2021 bylo v Hongkongu přítomno nejméně
1614 společností z EU a mnoho z nich využívalo Hongkong jako své regionální ústředí.
Dvoustranný obchod se zbožím dosáhl výše 30,5  miliardy EUR, což ve srovnání
s rokem 2020 představuje nárůst o 2,5 %. Vývoz zboží z EU do Hongkongu činil
dohromady 23,5 miliardy EUR, zatímco dovoz z Hongkongu dosáhl 7 miliard EUR, což
znamená obchodní přebytek ve výši 16,5 miliardy EUR. V roce 2021 byla EU třetím
největším obchodním partnerem Hongkongu po pevninské Číně a Tchaj-wanu.
Díky posílení řádné správy odebrala EU v březnu 2019 Hongkong z kontrolního
seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. EU je vážně znepokojena
zákonem o národní bezpečnosti, který Čína zavedla dne 30. června 2020.
Místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku vyjádřil znepokojení ohledně toho, že zákon o národní bezpečnosti
není v souladu s hongkongským základním zákonem, čínsko-britským společným
prohlášením z roku 1984 a mezinárodními závazky Číny. Zákon o národní bezpečnosti
je využíván k potlačování hongkongského prodemokratického hnutí, neboť jakékoli
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vyjádření, u něhož je vnímán rozpor s vládní linií, může vést k zatčení a uvěznění.
Dalším znepokojujícím aspektem je jeho extrateritoriální uplatňování.
V červenci 2020 EU a její členské státy zopakovaly, že podporují vysokou úroveň
autonomie Hongkongu v rámci zásady „jedna země, dva systémy“, a zároveň zavedly
koordinovaný balíček opatření v různých oblastech, jako je azylová, migrační, vízová
a rezidenční politika, a zejména ujednání členských států o vydávání. Balíček zahrnoval
vývoz specifických citlivých zařízení a technologií pro konečné užití v Hongkongu,
stipendia a akademické výměny zahrnující hongkongské studenty a podporu občanské
společnosti. Vláda odložila volby do sedmého funkčního období legislativní rady
Hongkongu původně plánované na rok 2020, přičemž své rozhodnutí odůvodnila
šířením onemocnění COVID-19. Volby se konaly v prosinci 2021 a nepřekvapivě je
vyhráli pročínští kandidáti. Místopředseda Komise, vysoký představitel Josep Borrell
uvedl, že EU považuje tyto volby v kombinaci s pokračujícím nátlakem na občanskou
společnost za další krok k narušení zásady „jedna země, dva systémy“. V květnu 2022
pak 1500 členů volební komise hlasovalo pro jediného kandidáta na předsedu výkonné
rady, Johna Lee Ka-chiua. Volební podpora pro Johna Lee Ka-chiua činila 99 % ve
srovnání s 66 % pro jeho předchůdkyni Carrie Lamovou, která vedla Hongkong od
roku 2017.
V doporučení Parlamentu z prosince 2017 vydaném k 20. výročí zřízení zvláštní
administrativní oblasti Hongkong bylo zdůrazněno, že pro další posílení vztahů s EU
je zásadně důležité respektovat základní zákon této administrativní oblasti. Parlament
odsoudil zasahování Číny do vnitřních záležitostí Hongkongu, které může ohrozit
dlouhodobou životaschopnost modelu „jedna země, dva systémy“. Ve svém usnesení
z června 2020 nazval Parlament jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti
národní bezpečnosti rozsáhlým útokem na autonomii, právní stát a základní svobody
Hongkongu. Čína je vázána společným prohlášením, které je registrováno u OSN
jako právně závazná smlouva, k tomu, aby dodržovala vysokou úroveň autonomie
Hongkongu a jeho práva a svobody.
V usnesení z ledna 2021 o zásahu proti demokratické opozici v Hongkongu
vyzval Parlament k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění osob zatčených
v Hongkongu v prvních dvou týdnech roku 2021 a všech, kteří byli zatčeni dříve
na základě obvinění z porušení zákona o národní bezpečnosti. Parlament orgány
naléhavě vyzval, aby v Hongkongu dodržovaly zásady právního státu, lidská práva,
demokratické zásady a vysoký stupeň autonomie a k tomu, aby zákon o národní
bezpečnosti okamžitě přestaly zneužívat k potlačování práv na svobodu projevu,
pokojné shromažďování a sdružování.
V červenci 2021 přijal Parlament usnesení o Hongkongu, zejména případu deníku
Apple Daily, v němž odsoudil omezování svobody projevu a naléhavě vyzval
hongkongské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny novináře
a další aktivisty zatčené na základě zákona o národní bezpečnosti a aby stáhly veškerá
obvinění, která proti nim vznesly.
V lednu 2022 přijal Parlament další usnesení o porušování základních svobod
v Hongkongu, v němž důrazně odsoudil cílené útoky na opozici jako celek, ať
už se jedná o nevládní organizace, sdělovací prostředky nebo civilní obyvatelstvo.
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V tomto usnesení navrhl, aby byly z humanitárních důvodů pro obyvatele Hongkongu
utlačované Čínou vytvořeny akademické příležitosti.
D. Japonsko
Japonsko je strategickým partnerem EU od roku 2003 a sdílí její základní hodnoty,
jako je dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a silný závazek vůči
udržitelnému rozvoji, multilateralismu a systému Světové obchodní organizace (WTO)
založenému na pravidlech. Japonsko usiluje o účinné provádění Pařížské dohody
o změně klimatu a dalších mnohostranných dohod týkajících se životního prostředí.
Existuje však několik témat, která v EU vzbuzují obavy: uplatňování trestu smrti, lov
velryb a únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku.
V únoru 2019 posílily EU a Japonsko svůj dvoustranný strategický vztah
prostřednictvím prozatímního uplatňování dohody o strategickém partnerství a vstupu
v platnost dohody o hospodářském partnerství. Dohoda o hospodářském partnerství
je nejvýznamnější dvoustrannou obchodní dohodou, jakou kdy EU uzavřela, neboť se
vztahuje na téměř třetinu světového HDP, skoro 40 % světového obchodu a více než
600 milionů osob. Tato dohoda obsahuje také závazky týkající se obchodu se zbožím
a se službami a poskytuje rámec podporující dvoustranné investice. Stanoví ambiciózní
cíle pro udržitelný rozvoj a poprvé zahrnuje i specifický závazek plnit Pařížskou dohodu
o klimatu. Dne 22. června 2020 podepsaly EU a Japonsko dohodu o bezpečnosti
civilního letectví. Občané EU nyní musí mít pro cesty do Japonska vízum, což v rámci
dvoustranných vztahů nadále představuje problém, neboť japonští státní příslušníci pro
vstup do EU vízum nepotřebují.
Japonsko je po Číně druhým největším obchodním partnerem EU v Asii, přičemž
v roce 2020 dosáhl celkový objem obchodu 109 miliard EUR. Vývoz z EU do Japonska
v roce 2020 dosáhl 54,9 miliardy EUR. EU měla přebytek obchodu se zbožím ve výši
0,5 miliardy EUR. Pokud jde o obchod se službami, dosahoval vývoz služeb z EU do
Japonska v roce 2018 hodnoty 35 miliard EUR a dovoz z Japonska 18 miliard EUR,
což pro EU představuje přebytek obchodu se službami ve výši 16,3 miliardy EUR.
Obě strany jsou nadále odhodlány posílit investiční vztahy tím, že v budoucnu uzavřou
samostatnou dohodu o investicích, která bude zahrnovat normy pro ochranu investorů/
investic a mechanismus pro řešení sporů. V červenci 2018 uzavřely EU a Japonsko
jednání o odpovídající úrovni ochrany údajů a v lednu 2019 přijaly rozhodnutí navzájem
uznat své systémy ochrany údajů jako „rovnocenné“, čímž vytvořily největší síť pro
bezpečný tok údajů na světě.
Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 se místo summitu EU–Japonsko v Tokiu
v roce 2020 uskutečnilo setkání vedoucích představitelů EU a Japonska, které proběhlo
dne 26. května 2020. Vedoucí představitelé obou stran znovu zdůraznili, že budou
společně usilovat o řešení dopadů pandemie COVID-19 a spolupracovat na vývoji
očkovacích látek. EU a Japonsko se v rámci skupiny G7 rovněž zavázaly k urychlení
globálního hospodářského oživení. Dále se zavázaly, že budou spolupracovat v oblasti
změny klimatu a výzkumu. Jako prostředky pro další posílení spolupráce přitom
považují Zelenou dohodu pro Evropu a Digitální agendu. EU i Japonsko opětovně
potvrdily svou spolupráci zaměřenou na dosažení míru a bezpečnosti i na boj proti
dezinformačním kampaním.
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Dne 25. ledna 2021 jednala Rada Evropské unie s japonským ministrem zahraničních
věcí Tošimicu Motegim o přístupu obou partnerů k indicko-tichomořskému regionu,
kdy dospěli ke společnému závěru, že větší zapojení EU v tomto regionu i posílená
spolupráce s Japonskem a dalšími podobně smýšlejícími partnery by byly ku
prospěchu. Existuje společný zájem na tom, aby obě strany více spolupracovaly
v oblasti propojení, námořní bezpečnosti, životního prostředí a změny klimatu, obchodu
a investic, digitálních otázek, podpory multilateralismu a na dodržování mezinárodního
pořádku založeného na pravidlech.
V květnu 2022 se v Tokiu konal 28. summit EU–Japonsko, jehož cílem bylo znovu
potvrdit závazky, které strany učinily v rámci své dohody o hospodářském partnerství
a dohody o strategickém partnerství, které jsou založené na společných zájmech
a sdílených hodnotách svobody, dodržování lidských práv, demokracie, právního
státu, otevřeného, volného a spravedlivého obchodu, účinného multilateralismu
a mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Vedoucí představitelé EU
a Japonska požadovali, aby Rusko okamžitě ukončilo vojenskou agresi vůči Ukrajině,
bezpodmínečně stáhlo veškeré své síly a plně respektovalo územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.
Představitelé obou stran ve spolupráci se skupinou G7 a dalšími podobně smýšlejícími
zeměmi podpořili Ukrajinu tím, že proti Rusku zavedly další sankce. Předseda
Evropské rady Charles Michel uvedl, že Japonsko je nejbližším strategickým partnerem
EU v indicko-tichomořském regionu a že válka Ruska proti Ukrajině ukázala, že je
naprosto nezbytné mezi oběma partnery prohloubit spolupráci. EU a Japonsko rovněž
přijaly společné prohlášení a zahájily digitální partnerství s cílem podpořit spolupráci
a pomoci zajistit úspěšnou digitální transformaci, která přinese solidaritu, prosperitu
a udržitelnost. Vedoucí představsitelé se rovněž zabývali tím, jak spolupracovat na
tom, aby globální trhy s energií zůstaly stabilní, aby se zajistila diverzifikace zdrojů
dodávek energie a aby tyto dodávky byly dostatečné. Pokud jde o bezpečnost a obranu,
EU a Japonsko se zavázaly dále posílit důkladné konzultace, mimo jiné pokud jde
o nešíření zbraní, odzbrojení a boj proti hybridním hrozbám. Obě strany budou
pokračovat v provádění zelené aliance mezi EU a Japonskem, která byla zahájena na
summitu v roce 2021. Oba partneři znovu potvrdili význam spolupráce v oblastech, jako
je čistší vodík, jaderná bezpečnost, obnovitelná energie a recyklace uhlíku.
Nedílnou součástí zlepšení dvoustranného strategického vztahu mezi EU a Japonskem
je posílení meziparlamentního dialogu mezi Evropským parlamentem a parlamentem
Japonska. Na základě toho Parlament v prosinci 2018 přijal dvě usnesení: doprovodné
usnesení k uzavření strategického partnerství mezi EU a Japonskem a doprovodné
usnesení k uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.
V červenci 2020 přijal Parlament usnesení o mezinárodních a domácích únosech dětí
z EU jedním z rodičů v Japonsku, v němž připomněl situaci dětí, které v Japonsku unesl
jeden z rodičů, a zdůraznil skutečnost, že příslušné právní předpisy a soudní rozhodnutí
nejsou vymáhány. Dalšími důležitými usneseními pro vztahy s Japonskem, která byla
nedávno přijata, jsou usnesení ze dne 21. ledna 2021 o konektivitě a vztazích mezi
EU a Asií, usnesení ze dne 7. června 2022 o EU a bezpečnostních výzvách v indicko-
tichomořském regionu a usnesení ze dne 5. července 2022 o indicko-tichomořské
strategii v oblasti obchodu a investic.
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Nejdéle sloužící předseda vlády Šinzó Abe odstoupil a po něm se v září 2020 ujal
úřadu nový premiér Jošihide Suga, kterého však na začátku října 2021 nahradil Fumio
Kišida. Dne 31. října 2021 se v Japonsku konaly všeobecné volby členů Sněmovny
reprezentantů na další čtyři roky. Vládnoucí Liberálně demokratická strana (LDP) si
zachovala jasnou většinu, i když přišla o některá křesla.
Japonsko i celý svět hluboce šokovala vražda bývalého předsedy vlády Šinza Abeho,
ke které došlo dne 8. července 2022 v Naře, kde byl v rámci kampaně na podporu své
kandidatury ve volbách do japonské Sněmovny radních v roce 2022. Volby se konaly
pouze o dva dny později, dne 10. července 2022, a byla při nich zvolena polovina
horní komory parlamentu, která bude funkci vykonávat dalších šest let. LDP si o několik
křesel polepšila. V těchto volbách byl také prolomen nový rekord, kdy 28 % křesel
získaly ženy.
E. Jižní Korea (Korejská republika)
EU navázala vztahy s Jižní Koreou v roce 1997 uzavřením dohody o spolupráci
a vzájemné správní pomoci v celních otázkách.
Jižní Korea je jedním z deseti největších strategických partnerů EU. Toto strategické
partnerství je založeno na třech hlavních pilířích, které se opírají o tři velmi důležité
dohody:
— Rámcovou dohodu mezi EU a Jižní Koreou, která je v platnosti od června 2014

a která určuje celkovou strukturu strategického partnerství a komplexní
dvoustranné spolupráce. Její provádění zajišťuje a sleduje smíšený výbor.

— Dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, která byla ratifikována
v prosinci 2015. Jižní Korea byla první asijskou zemí, která s EU podepsala dohodu
o volném obchodu. Tato dohoda je jednou z nejambicióznějších obchodních
dohod EU, která jde nad rámec všech dříve uzavřených dohod. Cílem dohody
o volném obchodu je odstranit překážky dvoustranného obchodu, vytvořit
rozšířený a bezpečný trh se zbožím a službami a nabídnout stabilní prostředí pro
investice.

— Dohodu o rámci pro účast Jižní Koreje na operacích EU pro řešení krizí, která je
v platnosti od roku 2016 a která posiluje strategické partnerství v bezpečnostních
otázkách tím, že Jižní Koreji umožňuje účastnit se civilních a vojenských operací
EU pro řešení krizí. Tato dohoda rovněž usnadňuje zapojení Jižní Koreje do misí
a operací společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP), a zvyšuje tak
účinnost reakce na krize.

V červnu 2022 se v Soulu konalo 18. zasedání smíšeného výboru EU–Jižní Korea.
Tento výbor odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a souhlasil s tím, že Rusko musí
respektovat územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích
mezinárodně uznaných hranic. EU a Jižní Korea se rovněž zavázaly, že spojí síly při
intenzivnějším provádění Pařížské dohody, mimo jiné v rámci příprav na konferenci
COP27 v Šarm aš-Šajchu. Dále se zavázaly, že podpoří přijetí velmi ambiciózního
celosvětového rámce pro biologickou rozmanitost na období po roce 2020, a to v rámci
příprav na konferenci COP15 v Montrealu. Za tímto účelem budou podporovat přechod
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na oběhové hospodářství a čistou energii. Členové smíšeného výboru se zabývali
rovněž možnostmi navázání zeleného partnerství mezi EU a Korejskou republikou.
V květnu 2021 uspořádala Jižní Korea (environmentální) summit P4G v Soulu, na němž
bylo vydáno Soulské prohlášení. V tomto prohlášení se zúčastněné strany vyslovily
pro udržení nárůstu globální teploty oproti úrovni před průmyslovou revolucí na úrovni
nižší než 2 °C namísto 1,5 °C. Vedoucí představitelé obou stran se vyjádřili, že chtějí
zvýšit vnitrostátní výdaje na snižování emisí skleníkových plynů, urychlit přechod od
neobnovitelných zdrojů energie a navázat spolupráci v otázce plastového odpadu
v mořských ekosystémech.
Od roku 2011 dvoustranný obchod nadále roste, a bylo tomu tak i během koronavirové
pandemie, a v roce 2020 dosáhl téměř 90 miliard EUR. Celkový obchod se zbožím
vzrostl mezi lety 2010 a 2020 o 45,9 %. V roce 2020 představovala EU pro Jižní
Koreu třetí největší zdroj dovozu (11,8 %) a čtvrté největší místo určení vývozu (9,3 %).
V některých oblastech však přetrvávají problémy, a EU proto vyzývá Jižní Koreu, aby
odstranila přetrvávající překážky dovozu živočišných produktů z EU a aby ratifikovala
dosud neschválenou úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) (č. 105) o nucené
práci.
Jihokorejské odvětví vědy a technologií je jedním z nejvyspělejších na světě. Zaměřuje
se na inovace a má skvělé výsledky v oblasti robotiky a umělé inteligence, které
otevírají nové příležitosti k prohlubování vědecké a technologické spolupráce s EU.
Užší spolupráce již byla navázána v oblasti kybernetických hrozeb, jelikož Jižní
Korea má vysoce digitalizované hospodářství a v reakci na hackerské a kybernetické
útoky, které postihly miliony lidí a oficiálních internetových stránek, vyvíjí vnitrostátní
strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti. Z přípravy většiny nejvýznamnějších
kybernetických útoků byla obviněna Severní Korea (KLDR). V listopadu 2020
uspořádaly EU a Jižní Korea šestý kybernetický dialog, který vedl ke společné
podpoře zavedení akčního programu. Tento program pomůže zvýšit povědomí
o odpovědném chování v kyberprostoru a řešit kybernetické otázky v kontextu
mezinárodní bezpečnosti v rámci Organizace spojených národů. Prezidentské volby,
které se konaly v březnu 2022, po těsném klání vyhrál konzervativní kandidát Jun Sok-
jol. Prezident Jun Sok-jol těsně zvítězil nad kandidátem Demokratické strany I Če-
mjongem, neboť přislíbil, že bude řešit třídní nerovnosti. V červnu 2022 se konaly osmé
místní volby, a to současně s doplňkovými volbami do Národního shromáždění. Jun
Sok-jol se nové funkce ujal dne 10. května 2022, a červnové celostátní volby tak byly
jeho prvními v úřadu prezidenta. Vládnoucí strana prezidenta Jun Sok-jola vyhrála 12
ze 17 křesel starostů velkých měst a guvernérů provincií, čímž se jeho konzervativní
vliv méně než tři měsíce po výhře v prezidentských volbách dále rozšířil.
V dubnu 2021 dokončila Jižní Korea ratifikaci tří významných úmluv MOP: Úmluvu
o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, Úmluvu o právu
odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat a Úmluvu o nucené práci. Poslední
z jmenovaných však stále nebyla ratifikována.
Jižní Korea tvrdí, že jí Japonsko stále dluží reparace za druhou světovou válku.
Navzdory úsilí o obnovení vazeb prostřednictvím smlouvy uzavřené v roce 1965
zůstávají vztahy mezi oběma zeměmi napjaté. Obzvláště ožehavým tématem je otázka
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„žen utěšitelek“ (sexuálních otrokyň v letech 1932 až 1945). Jižní Korea rovněž vyjádřila
obavy v souvislosti s plány Japonska vypouštět kontaminovanou vodu z elektrárny ve
Fukušimě zpět do Tichého oceánu, což bude mít nepříznivý dopad na mořský život
a následně i na odvětví rybolovu. Prezident Jun Sok-jol chce v rámci zahraniční politiky
stávající spory s Japonskem vyřešit a odstranit obchodní překážky. Kvůli pandemii
COVID-19 byla po několik let pozastavena společná vojenská cvičení Jižní Koreje
a Spojených států. Obě země cvičení opět obnovily v srpnu 2022 poté, co se prezident
Jun Sok-jol rozhodl posílit odstrašovací opatření. Spojené státy, Jižní Korea a Japonsko
se ještě před tím na jaře 2022 zúčastnily cvičení v oblasti obrany před balistickými
raketami u Havajského pobřeží, které bylo důkazem toho, že mezi oběma asijskými
zeměmi došlo ke zlepšení vztahů.
Parlament je vysoce znepokojen vztahy mezi Severní a Jižní Koreou. Od dubna do
září 2018 se konaly tři mezikorejské summity zaměřené na denuklearizaci, avšak dialog
a spolupráce se po vrcholném setkání představitelů USA a KLDR v Hanoji v roce 2019
pozastavily a v srpnu 2019 se dokonce po společném vojenském cvičení USA a Jižní
Koreje znovu zhoršily. Situace se vyhrotila poté, co KLDR v březnu 2020 odpálila
rakety krátkého doletu, a poté, co v červnu 2020 došlo k výbuchu v mezikorejské
kontaktní kanceláři v Kaesongu. Ke zhoršení vztahů došlo také kvůli smrti jednoho
z jihokorejských občanů na území Severní Koreje. Jihokorejský prezident Jun Sok-
jol dne 15. srpna 2022 oznámil, že výměnou za denuklearizaci Pchjongjangu nabídne
rozsáhlý balíček pomoci, který by v případě, že se země skutečné vydá cestou
razantního odstranění jaderných zbraní, výrazně zlepšil severokorejskou ekonomiku.
EU podporuje diplomatické řešení korejské jaderné krize a má v úmyslu pokračovat ve
své strategii „kritické angažovanosti“. Parlament je jediným orgánem EU, který má se
Severní Koreou formální diplomatické vztahy.
F. Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika)
EU uplatňuje vůči Severní Koreji politiku „kritické angažovanosti“, která je kombinací
nátlaku v podobě sankcí a dalších opatření a otevřených komunikačních kanálů.
Bilaterální vztahy jsou omezené a nejsou v platnosti žádné dvoustranné politické
ani obchodní dohody. Rozvojová spolupráce EU – s výjimkou humanitární pomoci
– většinou souvisí se zajišťováním potravin a podléhá politickým kritériím, sankcím
OSN a dalším restrikcím. EU se Severní Koreou nemá dvoustranný program rozvojové
pomoci. Šest členských států EU udržuje v Pchjongjangu svá velvyslanectví a také tam
působí francouzský Úřad pro spolupráci v oblasti kultury. Významný počet členských
států EU akreditoval své velvyslance pobývající v Soulu pro Severní Koreu. Severní
Korea v lednu 2020 uzavřela hranice, což vedlo k obtížím při výměně zaměstnanců,
kteří měli zemi opustit a kteří do ní měli naopak vstoupit, a počet diplomatů se snížil.
Sankce EU vůči Severní Koreji, které byly přijaty v reakci na činnost Severní Koreje
v oblasti vývoje jaderných zbraní a balistických raket, jsou nejtvrdšími ze sankcí
uplatňovaných vůči jakékoli zemi. EU provádí všechny příslušné rezoluce Rady
bezpečnosti OSN a zavedla vlastní režim autonomních sankcí, který doplňuje a posiluje
sankce OSN. V září 2020 uskutečnila EU čtvrté kolo snah o kontakt se třetími zeměmi
a vyzvala je, aby plně prováděly rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Dne 22. března 2021
oznámila EU sankce vůči Severní Koreji v souvislosti s porušováním lidských práv
a poprvé tak učinila v rámci globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv.
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Na sankčním seznamu jsou uvedeni dva ministři a nejvyšší státní zastupitelství kvůli
napomáhání represivním činnostem.
Severní Korea v roce 2017 zintenzivnila svůj jaderný program, čímž zvýšila napětí
se Spojenými státy a Jižní Koreou. Ačkoli politika USA spočívá v maximálním tlaku,
bývalý jihokorejský prezident Mun Če-in se v roce 2018 zapojil do zmírnění napětí
a třikrát se setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Po bezvýsledném
hanojském summitu, který se v roce 2019 uskutečnil mezi prezidentem Trumpem a Kim
Čong-unem, však došlo ke zvýšení napětí a prohloubení nedůvěry. Od července 2021
zaznamenala Mezinárodní agentura pro atomovou energii zvýšenou jadernou aktivitu
ve Středisku jaderného výzkumu v Jongbjonu, kde se nachází pěti megawattový
experimentální reaktor. Severní Korea v srpnu 2021 odsoudila Spojené státy a Jižní
Koreu za jejich společná vojenská cvičení. Zároveň však oznámila, že pokud Spojené
státy nezastaví politiku sankcí, prodlouží svůj jaderný program. Od září 2021 provádí
Severní Korea zkoušky s novými střelami s plochou dráhou letu na dlouhé vzdálenosti,
které mohou létat níže a mít velmi plochou dráhu letu, kvůli čemuž je obtížné je zachytit.
V roce 2022 Severní Korea provedla zatím největší zkoušky balistických raket, při
nichž zjistila, že mezikontinentální rakety, které země vlastní, by mohly doletět do
Spojených států. Napětí se zvýšilo v březnu 2022 poté, co Severní Korea odpálila
nový typ mezikontinentální balistické rakety Hwasong-17. To je její dosud největší
raketa, která dokáže vyletět výš něž jakákoli dříve testovaná raketa tohoto typu, a to
až do výšky 6 000 km. Severokorejský vůdce Kim Čong-un vystoupil s projevem,
v němž naznačil, že v průběhu roku 2022 se uskuteční další jaderné testy. Jižní Korea
posiluje své obranné kapacity a vojenskou spolupráci se Spojenými státy. Účastní
se například rozsáhlých společných vojenských cvičení a nasazuje další americké
systémy protiraketové obrany. Strategií Severní Koreje je přimět Spojené státy, aby
znovu zahájily jednání o sankcích a humanitární pomoci. Napětí ovlivnilo vztahy mezi
Severní a Jižní Koreou a zvýšilo regionální bezpečnostní rizika. Skutečnost, že se
Severní Korea v roce 2022 vrátila k raketovým testům, představuje spolu s ruskou
invazí na Ukrajinu velkou výzvu pro jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola, který
zaujímá přístup „tvrdé linie“.
EU odsoudila odpálení raket a vyzvala Severní Koreu, aby dostála svým závazkům
vyplývajícím z rezolucí Rady bezpečnosti OSN a nepodnikala žádné kroky,
které narušují podmínky pro pokračování diplomacie a dialogu. EU se zavázala
k denuklearizaci. Dokud Severní Korea nesplní své závazky vyplývající z rezolucí
Rady bezpečnosti OSN, bude EU i nadále uplatňovat přísné sankce a zároveň bude
mezinárodní společenství vybízet k tomu, aby učinilo totéž. Parlament přijal několik
usnesení, v nichž odsuzuje severokorejský jaderný a raketový program, a vyjádřil
vážné znepokojení nad zhoršujícím se stavem lidských práv v této zemi.
V září 2022 přijalo Nejvyšší lidové shromáždění Severní Koreje zákon, podle kterého
je jaderný status země nevratný a který umožňuje zahájit preventivní jaderný útok
v případě, že je zjištěn bezprostřední útok.
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