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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
Na tomto místě jste po několik let nacházeli 
slova z pera vedoucího ekonomického úseku, 
ing. Petra Vávry. Byť si mnozí z nás a dost 
možná i mnozí z vás jen těžko dokáží bez jeho 
přítomnosti představit českou ambasádu 
v Pekingu, neúprosný koloběh života 
diplomata velí k návratu do ústředí. Za Petrem 
Vávrou zůstává v Číně obrovský kus práce a 
spousta přátel.  Namísto klasického úvodního 
slova proto přikládáme interview s Ing. Petrem 
Vávrou: 
 
 

Do Pekingu jste přijel již před šesti lety, 
jaké byly Vaše první dojmy? Co Vás nejvíce 
překvapilo a jak rychle jste si zvykl na úplně 
odlišný svět, jakým se Čína musí na první 
pohled zdát pro každého Evropana? 

 
Vzhledem k tomu, že jsem se tehdy ocitl 
poprvé v Asii a tedy i v Číně, příval pocitů byl 
ohromný. Pochopitelně jsem měl v hlavě 
hodně rozdílné představy a spousta věcí mě 
překvapila – neskutečnou velikostí, počtem, 
rozmanitostí, hlukem, samozřejmě i 
nezvyklými pachy. Druhý den po mém 
příjezdu začínaly největší čínské svátky 
v roce, tj. čínský Nový rok, o to pestřejší byly 
první dny a týdny. Musel jsem si na vše 
zvyknout rychle, jelikož Čína je jak rozjetý 
rychlovlak, do kterého po příjezdu naskočíte 
a snažíte se pracovat, učit se a chápat, jak 
tento odlišný svět funguje. Byla to rozhodně 
škola života a to jsem měl oproti českým 
podnikatelům, kteří tu působí, přece jen jistý 
polštář v podobě zázemí na velvyslanectví.  
 
 
Čína je známá pro svou rychle rostoucí 
ekonomiku, což se přirozeně odráží na 
všech aspektech života v této zemi a Peking 
není výjimkou. Jak se podle Vás hlavní 

město a Čína obecně změnily za uplynulých 
šest let? Jednalo se z Vašeho pohledu o 
markantní změny? 

 
Čína se na pohled mění tak rychle, že to 
člověku připadá až neskutečné u tak velké 
země. Na druhé straně životní styl, myšlení a 
tradice se přizpůsobují pomaleji, 
přinejmenším u těch starších generací, což 
přináší složité problémy a klade velké nároky 
na společnost, aby se s tímto rozporem 
vyrovnala. Města jdou kupředu, pulzuje 
v nich moderní život, ale na venkově se 
člověk vrátí zpátky v čase a připomene si 
atmosféru ze starších filmů. Peking je 
pochopitelně výkladní skříní země a tak při 
pohledu zpět můžu potvrdit, že se město 
proměnilo výrazně, i když ne vždy ku 
prospěchu jeho obyvatel. Mám na mysli 
hlavně hustý provoz a někdy ještě hustší 
ovzduší, které tu všichni dýcháme. Bude 
hodně záležet na schopnosti místní vlády, 
zda se chystanou masivní urbanizaci podaří 
sladit s udržitelným rozvojem země. 

 
V roce 2008 jste byl svědkem Olympijským 
her v Pekingu, které se považují za 
přelomové v novodobé historii města. Jak 
jste tuto, pro Čínu převratnou událost 
vnímal Vy a jaké přinesla výsledky? 

 
Letní olympiáda v Pekingu byla určitě nejen 
pro mě velkým zážitkem, měl jsem spolu 
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s ostatními kolegy z velvyslanectví možnost 
být nablízku našim reprezentantům, fandit 
jim i nahlédnout do zákulisí her a na 
sportoviště. Úspěšný průběh her byl po 
právu velkým úspěchem celé země 
především díky obrovským nákladům a úsilí, 
které nesla na bedrech celá společnost. 
Čínská vláda se i po skončení olympiády 
snažila zachovat některá pozitiva, která 
Pekingu přinesla – ponechala kupř. částečně 
v platnosti dopravní omezení, aby zlepšení 
ovzduší nebylo jen krátkodobou epizodou, 
snaží se najít vhodné využití pro vybudovaná 
sportoviště a další infrastrukturu. 

 
Hned dva roky po skončení her Čína hostila 
další světově významnou událost a to Expo 
2010 v Šanghaji, kde měla pavilon i Česká 
republika. Jak celou akci hodnotíte a měla 
podle Vás zásadnější význam na zvýšení 
české prestiže a posílení nebo navázání 
obchodních vztahů? 

 
EXPO 2010 bylo v krátké době druhou mega 
akcí, kterou Čína uspořádala, a i v tomto 
případě nezklamala. Šanghaj se zhostila 
pořadatelství se ctí, město prošlo mohutnou 
výstavbou a řada staveb přinesla 
obyvatelům prospěch i po skončení výstavy 
jako kupř. nové linky metra, samotné 
výstaviště atd. Byla to především 
prezentační akce jak pro hostitelskou zemi, 
tak i pro účastníky a čínskému publiku 
nabídla unikátní možnost navštívit na 
jednom místě prakticky celý svět a poznat 
rozdílné kultury. Návštěva EXPO stála 
rozhodně za to. Co se týče naší účasti, je 
těžké hodnotit přímé dopady, nicméně bylo 
dobře, že jsme zde nechyběli a náš pavilón 
nezapadl ani v celosvětové konkurenci. 
Myslím, že přispěl svým dílem ke 
zviditelnění ČR i k navázání nových kontaktů. 

 
Která podnikatelská odvětví v Číně nyní 
považujete za nejperspektivnější pro české 
exportéry a podnikatele? 

Naše obchodní výměna s Čínou stojí jak na 
tradičních oborech jako je strojírenství, 
automobilový průmysl, elektrotechnika, 
energetika či spotřební zboží, zároveň se 
však musíme dívat i vpřed a hledat oblasti, 
v nichž můžeme využít existující 
komparativní výhody naší ekonomiky a 
nabídnout čínským zákazníkům to, co hledají 
nebo teprve budou hledat. Proto jsme 
s kolegy vytipovali jako prioritní sektory pro 
budoucnost nano- a biotechnologie, letecký 
průmysl, zdravotnictví, obnovitelné zdroje 
(zejména v kombinaci s ochranou životního 
prostředí), důlní průmysl. 

 
Ekonomický růst v Číně se v posledních 
letech zpomaluje, jak předpokládáte, že se 
bude Čína dál vyvíjet?  

 
Čína má před sebou rozhodující období, 
které může zavést zemi buď na cestu 
pomalejšího, ale udržitelného rozvoje 
s důrazem na kvalitu a co nejnižší dopady na 
okolní prostředí i v globálním měřítku, nebo 
se současné možnosti extenzívního rozvoje 
vyčerpají, prohloubí se existující problémy a 
rozpory a čínskou společnost by pak čekaly 
turbulentní časy, což by se projevilo i 
v ostatních zemích. Tento úkol místním 
lídrům rozhodně nezávidím. 

 
Jak byste zhodnotil práci na ambasádě a co 
považujete za svůj největší úspěch? 

 
Pro mě to byla opravdu poučná a užitečně 
strávená část života, díky níž jsem se mnohé 
naučil a potkal i celou řadu skvělých lidí. 
Jsem rád, že se za uplynulá léta podařilo 
vybudovat komunitu českých i slovenských 
přátel a kolegů, kteří snad našli na 
ambasádě opěrný bod a jistotu v tomto 
dynamickém a náročném prostředí a mohli 
se navzájem podpořit, sdílet zkušenosti a 
informace. Snad jsme poskytli i kvalitní 
informační zázemí a podporu našim firmám, 
které v Číně působí nebo mají zájem na 
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tomto trhu zahájit činnost. Těší mě, když 
vidím v ulicích škodovky ze Šanghaje nebo 
české pivo v obchodech, když se o nás 
pozitivně píše v místních médiích. Přeji svým 
nástupcům, aby to zažívali mnohem častěji. 

 
Strávil jste v Pekingu šest let, co pro Vás 
bylo největším přínosem, ať už v osobním či 
pracovním životě? 

 
Největším přínosem pro mě byla ohromná 
porce zkušenosti v pracovním životě, stejně 
jako nové kontakty a znalosti. Měl jsem 
možnost strávit tuto dobu v Číně spolu se 
svou rodinou, pro kterou byly k nezaplacení 
jak možnosti studovat a pracovat, tak i 
cestovat a poznávat země, o kterých jsme 
dříve jen četli. Nezapomenu ani na řadu 
nových přátel, se kterými nás bude společná 
minulost v Číně provázet i do budoucna. 

 
Šest let v cizí zemi je dlouhá doba, bude 
Vám něco po návratu do rodného Česka 
chybět? 

 
Jak jsem napsal v předchozí odpovědi, budu 
vzpomínat na přátele, kteří tu zůstávají, na 
příjemné momenty života na ambasádě a 
v neposlední řadě mi bude chybět výtečná 
čínská kuchyně. 

_______ 
 
Vážení čtenáři, na závěr mi dovolte, abych 
se s Vámi touto cestou rozloučil a poděkoval 
za dlouholetou podporu, spolupráci a 
zpětnou vazbu, která mi pomáhala hledat 
nové cesty a rozšiřovat obzory. Jsem rád, že 
se mi dostalo této příležitosti působit v 
jedné z nejdynamičtějších ekonomik světa a 
přitom potkat tolik šikovných a 
talentovaných lidí z českých firem, které se 
snaží o nelehký úkol - uspět na čínském trhu. 
Budu jim držet palce i nadále. 
Neodcházím však zcela z oblasti podpory 
ekonomické diplomacie, neboť od začátku 
srpna nastupuji v odboru dvoustranných 

ekonomických vztahů na Ministerstvu 
zahraničních věcí. Budete-li mít zájem mě 
kontaktovat nejen v otázkách týkajících se 
Číny, ale i dalších zemí, neváhejte a pište na 
adresu petr_vavra@mzv.cz. Ještě jednou 
díky za vše a přeji Vám mnoho štěstí, pevné 
zdraví a nervy a plno úspěchů v osobním i 
pracovním životě. 
 
S úctou Petr Vávra 
 

Richard Krpač 
Klára Šarkovská (stážistka) 

 

Pracovně právní tipy pro 
zaměstnavatele v Číně 

Úprava a obsah pracovněprávních vztahů se 
v posledních letech těší v Číně značné 
pozornosti, a to jak ze strany zákonodárce, 
správních dozorových orgánů, tak i 
pochopitelně ze strany zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. Čínští zaměstnanci jsou 
dobře obeznámeni s tím, jakou ochranu jim 
pracovní právo poskytuje a svá práva si umí 
dobře pohlídat. Ze strany zaměstnavatele je 
tedy radno věnovat úpravě pracovního 
poměru dostatečnou pozornost, aby se 
předešlo jednak nedorozumění ohledně 
vzájemných práv a povinností, jako i 
pracovně-právním sporům, které jsou v Číně 
mnohem častější než v ČR, a mohou mít pro 
firmu dalekosáhlé důsledky finanční, ale 
hlavně nepříjemný vliv na reputaci firmy.  
Níže uvádíme ve zkratce pouze některé z 
nejčastějších problémů a zdrojů pracovních 
sporů. 
 
Písemná forma pracovní smlouvy je povinná 
(s výjimkou pracovního poměru na částečný 
úvazek). Důsledky nedostatku písemné 
formy jsou závažné podle toho, jak dlouho 
protiprávní stav trvá. Např. pokud není 
písemná smlouva uzavřena do jednoho roku 
od momentu nástupu do práce, má se za to, 

mailto:petr_vavra@mzv.cz
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že je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, 
zaměstnanec má také nárok na dvojnásobek 
mzdy za období bez písemné smlouvy. 
Nezřídkým problémem je, že smlouva sice 
uzavřena písemně byla, ale v momentu, kdy 
je jí potřeba jako důkazu, se na personálním 
oddělení nemůže z rozličných důvodů najít, 
a zaměstnanec ji samozřejmě „nemá“. 
 
Pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: jméno a adresu 
obou stran, jméno osoby oprávněné jednat 
za zaměstnavatele (legal representative) a 
číslo průkazu totožnosti zaměstnance; dobu, 
na kterou se zaměstnanecký poměr uzavírá; 
obsah a místo práce; délku pracovní doby a 
dobu pracovního volna; způsob a výši 
odměny; ustanovení o sociálním pojištění a 
pracovně-právní ochraně při zaměstnání.  
 
V praxi činí nejčastěji problém dodržování a 
prokazování odpracované pracovní doby, 
přesčasů, dovolených apod. Důkazní 
břemeno spočívá na zaměstnavateli. 
Standardní pracovní doba je 8 hodin denně, 
40 hodin týdně. Není povolena práce 
přesčas více než 3 hodiny denně a 36 hodin 
měsíčně. Náhrady za práci přesčas nejsou 
malé: 150 % hodinové sazby za práci přesčas 
v pracovní den, 200 % za práci o víkendu, a 
300 % za práci přesčas o veřejných svátcích. 
Pokud se jedná o jednoho zaměstnance, je 
ztráta ještě únosná. Pokud je takových 
zaměstnanců např. 10 a situace trvá rok, 
konečné číslo kompenzace nemusí být 
příjemné. Nejefektivnější metodou je uznání 
práce přesčas pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu nadřízeného. Toto 
pravidlo ovšem musí být zaměstnancům 
prokazatelně známo, např. být součástí 
pracovní smlouvy nebo vnitřního předpisu. 
 
Dalším častým případem sporů jsou spory 
z neplatného ukončení pracovního poměru. 
Čínské právo kromě ukončení pracovního 
poměru vzájemnou dohodou a výpovědí ze 

strany zaměstnance, rozeznává ukončení ze 
strany zaměstnavatele buď s výplatou 
kompenzace či bez kompenzace, 
zjednodušeně řečeno. Jedním z nejčastějších 
důvodů, proč zaměstnavatel chce ukončit 
pracovní poměr, jsou neuspokojivé výsledky 
zaměstnance. V takovém případě, pokud 
zaměstnavatel neprokáže, že zaměstnanec 
hrubě porušil pracovní předpisy (počítají se i 
vnitřní předpisy zaměstnavatele), přichází 
v úvahu pouze ukončení pracovního poměru 
s vyplacením kompenzace, byť se může zdát 
kuriózní platit zaměstnanci, který neplní své 
povinnosti.  Ale i v tomto případě je potřeba 
prokázat, že zaměstnanec byl opakovaně 
upozorněn na nedostatky ve svém 
pracovním výkonu a byl přeškolen. 
Kompenzace se počítá podle odpracovaných 
let – za každý rok jeden průměrný plat. 
Pokud zaměstnavatel ukončí pracovní 
poměr se zaměstnancem neoprávněně – 
tedy v našem případě neprokáže hrubé 
porušení pracovně právních předpisů, či 
nedostatečné plnění úkolů, následné 
uplatnění disciplinárních opatření a 
přeškolení, vystavuje se nebezpečí placení 
dvojnásobku kompenzace.  
 
Oblast pracovně právních otázek čínského 
práva je bohatá, čínští zaměstnanci neváhají 
svá práva – oprávněně, ale i neoprávněně, 
uplatňovat u pracovní arbitráže či soudu. 
Jejich přístup je pragmatický – nemají co 
ztratit. Je tedy na zaměstnavateli, aby při 
vstupu na místní trh věnoval dostatečnou 
pozornost pracovním smlouvám, vnitřním 
pracovním předpisům, písemným důkazům 
o jejich porušení a archivaci. Je téměř jisté, 
že se mu to bude někdy hodit. 
 
Více informaci o pracovním právu a 
otázkách spojených se zaměstnáváním lze 
nalézt na www.eusmecentre.org.cn.  

 
Ludmila Hyklová 

EU SME Centre 

http://www.eusmecentre.org.cn/
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New York Times: Smog v Číně 
je zvlášť nebezpečný pro děti  
 

Chronický kašel a ucpaný nos se u tříletého 
chlapce objevily minulý rok. To se zhoršilo 
letos v zimě, kdy koncentrace smogu v celé 
severní Číně dosáhla rekordní úrovně. 
Matka mu musí nosní dutiny čistit 
propláchnutím slanou vodou. Nedovolí 
chlapci téměř nikdy vyjít z domu, a pokud 
ano, tak jen s maskou na obličeji.  Rozdíl 
mezi Londýnem, kde studovala, a Pekingem 
popisuje jako rozdíl mezi nebem a peklem. 
Množství smrtelně jedovatých látek 
v ovzduší v Pekingu a dalších městech 40x 
přesahuje doporučené limity.  Rodiče se bojí 
o své děti, a proto radikálně mění způsob 
jejich života. Snaží se držet děti co nejvíce 
v bezpečí domova, i když je tímto izolují od 
kamarádů. Školy ruší venkovní aktivity a 
exkurze. Zámožnější rodiče vybírají školy 
podle filtračních systémů vzduchu a některé 
mezinárodní školy vybudovaly obrovské 
futuristicky vyhlížející kupole, které zajišťují 
přísun zdravého vzduchu i nad hřišti. 
„Doufám, že se v budoucnu přestěhujeme 
do zahraničí,“ říká právnička Zhang svému 
nemocnému synovi, který si hraje na 
podložce v blízkosti jejich nové čističky 
vzduchu. „Jinak se udusíme.“ Paní Zhangová 
není jediná, kdo by zemi rád opustil. Někteří 
rodiče ze střední a vyšší třídy už začali Čínu 
opouštět a tento trend může vést ke ztrátě 
talentů. Rodiče původem ze zahraničí 
odmítají prestižní nabídky zaměstnání v Číně 
nebo kvůli znečištěnému ovzduší požadují 
zvýšení platu. 
I když je stále spousta lidí, kteří touží 
pracovat v Pekingu, znečistění si získává 
stále více pozornosti na čínských 
mikroblozích a rodičovských fórech. Číňané 
se baví o prázdninových destinacích s čistým 
ovzduším jako Tibet, Hainan a Fujian. „Jsem 
tu už šest let a dosud jsem neviděl takový 
strach, jaký panuje nyní,“ říká Richard Saint 

Cyr, novopečený otec a rodinný lékař 
v pekingské nemocnici Beijing United Family 
Hospital, jehož pacienty jsou Číňané i cizinci. 
„Také já jsem doteď nebyl nervózní. Toto je 
však extrémně vážné.“ A dodává: „Mnoho 
matek odmítá děti stále držet doma, a tak 
přehodnocují bydlení v Pekingu.“ 
Jen málo skutečností oslabilo důvěru 
v Komunistickou stranu tak jako nyní fakt, že 
její představitelé nedokáží ochránit děti a 
zajistit jim bezpečnost. Šok a pobouření 
v roce 2008 vyvolalo zřícení školy a smrt 5 
000 dětí při zemětřesení, podobně veřejnost 
reagovala na skandál s mléčnými výrobky a 
kojeneckou výživou, který měl za následek 6 
životů a stovky tisíc otrávených dětí. Úřady 
se snažily potlačit vztek rodičů násilím i 
úplatky. Ale zuřivost kvůli znečištěnému 
ovzduší je nyní mnohem větší a začíná 
nabírat na závažnosti. 
„Nevěřím měření smogu, které provádí 
vláda v Pekingu,“ říká otec paní Zhangové, 
Zhang Xiaochuan, vysloužilý správce. 
Vědecké studie potvrzují obavy z trvalého 
poškození plodu a dětí vlivem znečištěného 
ovzduší. Studie, uveřejněná The New 
England Journal of Medicine prokazuje, že 
děti vystavené vysoké míře znečištěného 
ovzduší mohou trpět trvalým poškozením 
plic. Výzkum byl proveden v 90. letech v Los 
Angeles, kde tehdejší úroveň znečištění byla 
mnohem menší než ta nynější v Číně.  
Kalifornská studie publikována minulý měsíc 
naznačuje spojitost mezi autismem u dětí 
matek, které byly v době těhotenství 
vystaveny znečištěnému ovzduší. 
Výzkumníci z Columbia University ve studii 
provedené v New Yorku zjistili, že znečištěné 
ovzduší v prenatálním období může u dětí 
vést k úzkostem, depresím a problémům 
s pozorností. Skupina vědců již dříve zjistila, 
že děti z čínského města Chongqing, které 
byly v prenatálním období vystaveny vysoké 
úrovni znečištěného ovzduší místní uhelnou 
elektrárnou, se narodily s menším obvodem 
hlavy a projevilo se u nich zpomalení ve 
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vývoji. Děti narozené po uzavření elektrárny 
měly podstatně méně problémů. 
Analýzy nepředpokládají zlepšení, pokud 
Čína nezmění politiku rozvoje a neposílí 
regule na ochranu životního prostředí. 
Deutsche Bank ve zprávě z února uvádí, že 
za neměnných podmínek se očekává 
zhoršené znečištění ovzduší o 70 procent do 
roku 2025. Dětské nemocnice v severní Číně 
v zimě, v době zhoršeného znečištění, hlásily 
nárůst pacientů s onemocněním dýchacích 
cest. Během jednoho obzvláště špatného 
týdne v lednu Beijing Children’s Hospital 
navštívilo pohotovost až 9 000 pacientů 
během jednoho dne, z toho polovina z nich 
s dýchacími problémy, uvádí státní 
zpravodajská agentura Xinhua. 
Rodiče se snaží našetřit na čističku vzduchu. 
Čističky od švýcarské společnosti IQAir, 
vystavené v nablýskaných obchodech, stojí 
na místním trhu až 3 000 USD. Mike Murphy, 
výkonný ředitel IQAir, uvedl, že v prvních 
třech měsících roku 2013 se jim prodej 
ztrojnásobil ve srovnání s loňským rokem. 
Masky přes obličej jsou nyní běžnou součástí 
městské módy. Paní Zhangová vyložila na 
jídelní stůl půl tuctu rozličných masek a 
v ruce zrovna drží jednu s obrázkem 
medvídka. I školy přijímají mimořádná 
opatření.  Xiaotian, soukromá školka, 
pořádala exkurze a výlety pro děti většinou 
jedenkrát do týdne, nyní většinu z těchto 
akcí zrušila. Beijing No. 4 High School, 
prestižní střední škola navštěvovaná dětmi 
čínských vládních představitelů, kvůli 
vysokému indexu znečištění zcela zrušila 
hodiny tělesné výchovy. 
„Dny se zářivě modrou oblohou jsou 
vzácností, to se obvykle vydám cvičit 
ven,“ říká Dong Yifu, student posledního 
ročníku střední školy, který byl nedávno 
přijat na elitní Yale University. Prestižní školy 
investují do vybavení, aby dětem zajistily 
pohybovou aktivitu. Například Dulwich 
College Beijing a International School of 
Beijing v lednu zakryly svá hřiště a tenisové 

kurty velkými kopulemi ze syntetické látky. 
„Abychom dopřáli svým studentům možnost 
sportovat i za špatných podmínek a v období 
vysokého znečištění, začali jsme již před 
rokem s výstavbou konstrukce,“ říká Jeff 
Johanson, ředitel pro studentské aktivity. 
Náklady na projekt, zahrnující filtrační 
systémy, stejné jako ty, které se používají i 
v nemocnicích, se šplhají k 5,7 milionům 
dolarů. Učitelé každou hodinu dle údajů 
americké ambasády ověřují, zda si děti 
mohou hrát pod kupolí. „ Školáci si konečně 
mohou užít přestávek,“ říká pan Johanson. 
Američanka Tara Duffy potvrzuje, že při 
výběru školky pro svou dceru ji částečně 
ovlivnil fakt, jestli jsou ve třídách čističky 
vzduchu. 
Škola The 3rd International School 
konzultovala s lékaři míru znečištění, při 
které by si děti neměly hrát venku. „V 
posledních 6 měsících zde převládaly dny 
s tzv. červenou vlajkou, tedy ty, kdy děti 
musely zůstat vevnitř,“ říká Paní Duffyová, 
spisovatelka a bývalá poradkyně.  Paní 
Duffyová zmiňuje, že každodenní kontroly 
míry znečištění vždy rozhodovaly o tom, 
jestli může vzít dceru na piknik, nebo s ní 
zůstane doma. Nyní, po devíti letech, 
opouští Čínu a mezi hlavními důvody uvádí 
znečištěné ovzduší a dopravu. Tyto dva 
faktory ovlivňují expaty v Pekingu i cizince 
žijící mimo Čínu. Jeden americký pár 
s malým dítětem spolu s dalšími důvody 
kvůli znečištěnému ovzduší odmítl prestižní 
pracovní nabídku v Pekingu. 
James McGregor, seniorní poradce 
v pekingské kanceláři poradenské 
společnosti APCO Worldwide, uvedl, že se 
dozvěděl o případu amerického diplomata, 
který kvůli svým malým dětem odmítl 
vyslání do Pekingu. A to i navzdory 15 % 
bonusu k platu, který ministerstvo zahraničí 
USA poskytuje částečně také kvůli znečištění. 
Bonus pro ostatní čínská města, v nichž stav 
ovzduší není lepší, se pohybuje mezi 20 až 
30 procenty, výjimkou je Šanghaj s 10 
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procenty. „Žiji v Pekingu již 23 let a mé děti 
zde vyrostly, ale kdybych měl nyní malé děti, 
odešel bych,“ říká McGregor. „ A mnoho lidí 
se k tomu chystá.“ 
 

Autor: Edward Wong 
Překlad: Hedvika Páleníková 

Aktuality EK ZÚ – červen 

• Ve dnech 6. - 11.6.2013 navštívil Čínskou 
lidovou republiku hejtman Plzeňského kraje 
M. Chovanec. V doprovodu velvyslance 
České republiky v Číně L.  Sečky a společně s 
delegací tvořenou zejména vedoucími 
představiteli Česko–čínské komory vzájemné 
spolupráce J. Tvrdíkem, Hospodářské 
komory ČR P. Kuželem, a dalšími 
významnými zástupci kraje a jeho 
podnikatelských kruhů zavítal do partnerské 
provincie Zhejiang. Nejdůležitějším bodem 
programu bylo jednání M. Chovance s jeho 
partnerem, guvernérem provincie Zhejiang, 
panem Li Qiang. Oba politici se shodli na 
tom, že jejich regiony mohou úspěšně 
spolupracovat v mnoha oblastech. Jsme 
téhož názoru a budeme se snažit regionální 
spolupráci ČR a ČLR aktivně podporovat. • 
Jsme také přesvědčeni, že ČR má co 
nabídnout v nových technologiích a že 
inovace v praxi může být skvělá příležitost 
pro český byznys. V rámci projektů 
ekonomické diplomacie jsme dali tomuto 
přesvědčení prostor a ve dnech 20. - 21. 
června jsme ve spolupráci s firmou Nafigate 
uspořádali v prostorách velvyslanectví 
seminář, kde firma Nafigate představila své 
unikátní využití nanovláken pro čištění vody 
a filtraci vzduchu. • Dne 19. června se 
Sandra Lang Linkensederová vydala na sever 
Číny. V Harbinu tentokráte nehledala hroby 
našich legionářů, nýbrž v hlavním městě 
nejsevernější čínské provincie Heilongjiang 
prezentovala na Euro China Business 
Meetingu ČR a obchodní příležitosti mezi 
našimi zeměmi. Doprovodily ji dvě české 

firmy, které se hodlaly porozhlédnout po 
nových možnostech a obchodních 
partnerech. • Na konci června navštívili ČLR 
nejprve náměstek ministra kultury a poté 
náměstek ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR M. Sankot, resp. Jiří Nantl. 
Nepřijeli sice jednat o obchodu, ale jak 
známo, všechno se vším souvisí a politické 
návštěvy svědčí celkovým vztahům mezi 
zeměmi a nepřímo tak posilují bilaterální 
relaci ve všech směrech. • Velký význam 
přikládáme i další akci, která sice proběhla 
na začátku července, ale o níž Vás z důvodu 
prázdnin našeho NL zpravíme už nyní. 
V Chongqingu se ve dnech 2. - 4. července 
konal Summit regionálních lídrů, jehož se za 
českou stranu zúčastnili hejtmani 
Moravskoslezského a Královéhradeckého 
kraje M. Novák a L. Franc. Dále ČR 
reprezentovali náměstci hejtmanů Kraje 
Vysočina P. Joukl a Plzeňského kraje I. 
Gruner. Součástí delegace byla 
podnikatelská mise v čele s prezidentem HK 
P. Kuželem a zástupci PPF/Home Credit. 
S potěšením můžeme konstatovat, že valná 
většina českých krajů již nalezla svého 
partnera mezi čínskými provinciemi. •  

Co chystáme během léta? 

Hlavní událostí jinak zřejmě poklidného léta 
bude výměna vedení našeho ekonomického 
úseku. Po více než šesti letech své úspěšné 
čínské mise předá náš kolega Petr Vávra 
otěže nastupující radové, paní Kláře Jurčové, 
a vrátí se zpět do Evropy. Přejeme oběma 
mnoho štěstí! • 
 

Sandra Lang Linkensederová 
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