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Prezident Miloš Zeman se v Pekingu sešel s výkonným ředitelem 

Huawei, panem Guo Pingem 

 

Globální technologická společnost Huawei u nás v následujících pěti letech plánuje 

investovat 8,5 miliardy korun a nepřímo podpořit tvorbu 4 000 pracovních míst. 

 

[Peking/Praha, 18. května 2017] Český prezident Miloš Zeman se společně 

s členy vládní delegace sešel během své návštěvy Pekingu s výkonným ředitelem 

globální technologické společnosti Huawei, panem Guo Pingem. Ten během setkání 

seznámil českého prezidenta s nejnovějšími technologickými pokroky společnosti 

Huawei na poli moderních informačních technologií a vyjádřil úmysl Huawei 

zvyšovat objem investic a tempo růstu společnosti v ČR. Prezident Zeman 

na oplátku ocenil přínos Huawei k rozvoji české ekonomiky, pogratuloval 

společnosti k volbě Jaromíra Jágra coby tváři značky pro český trh a vyzdvihnul 

kontinuálně rostoucí podíl značky u nás.  

 

 

1) Prezident ČR Miloš Zeman (první zleva); CEO Huawei Guo Ping (první vpravo) 
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Obě delegace se podělily o své postoje v problematice kybernetické bezpečnosti a 

ochraně osobních dat.  Pan Guo Ping zmínil zvýšené úsilí společnosti Huawei v této 

oblasti a zdůraznil fakt, že se jedná o globální téma, kterému se musí všechny země 

světa věnovat společně. Poznamenal, že problematika datové bezpečnosti vyžaduje 

plnou pozornost každého jednotlivého článku řetězu složeného z vlád 

a technologických subjektů, jakož i lepší globální spolupráci mez nimi. Prezident 

Zeman ocenil přínos společnosti Huawei v této oblasti a vyjádřil důvěru 

v zabezpečení síťových prvků i produktů značky. Guo Ping rovněž potvrdil závazek 

Huawei v oblasti investic společnosti v ČR. V následujících pěti letech u nás Huawei 

plánuje investovat 360 milionů USD a vytvořit nepřímo i více než 4 000 nových 

pracovních míst. Huawei chce rovněž prohloubit partnerství s českým státem 

u klíčových technologických programů, jako je národní broadband, projekty 

chytrých a bezpečných měst (smart city a safe city). 

 

Schůzky se mimo prezidenta Miloše Zemana zúčastnili také Vratislav Mynář 

(vedoucí Kanceláře prezidenta republiky), Jiří Havlíček (ministr průmyslu 

a obchodu), Martin Nejedlý (poradce prezidenta), Tomáš Tuhý (policejní prezident), 

Lukáš Opatrný (třetí tajemník a vedoucí ekonomického úseku velvyslanectví ČR 

v Pekingu) a Karel Kučera (ředitel agentury CzechInvest). 

 

Součástí delegace Huawei byli také Tang Xiaoming (prezident Huawei pro region 

CEE & Nordics) a Radoslaw Kedzia (CEO Huawei pro ČR). 

 

 

 

 

 

 

O společnoti Huawei 
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Huawei je přední světový poskytovatel řešení pro informační a komunikační 

technologie (ICT). Cílem společnosti je obohacovat život a zvyšovat efektivitu 

prostřednictvím lépe propojeného světa, jednat jako zodpovědný subjekt, inovátor 

pro informační společnost a spolupracující přispěvatel do odvětví. Poháněna 

inovacemi orientovanými na zákazníky a otevřena partnerstvím, společnost Huawei 

vytvořila portfolio end-to-end ICT řešení, které poskytuje zákazníkům konkurenční 

výhodu v oblasti telekomunikací a podnikových sítí, zařízení a cloudových řešení. 

Všech 170 000 zaměstnanců Huawei po celém světě je zavázáno vytvářet 

maximální hodnotu pro telekomunikační operátory, podniky i koncové spotřebitele. 

Naše inovativní ICT řešení, produkty a služby jsou využívány ve více než 170 zemích  

a regionech světa a slouží více než jedné třetině světové populace. Společnost 

Huawei byla založena v roce 1987, jedná se o soukromou společnost plně 

vlastněnou svými zaměstnanci. 

 

Více informací naleznete na www.huawei.com nebo nás sledujte na: 

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.google.com/+Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei 
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