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2 Ritan Lu, Jian Guo Men Wai 
100600 Beijing, P. R. C. 

     +86-10-8532 9500 
     +86-10-6532 0201 

    commerce_beijing@mzv.cz 
    www.mzv.cz/beijing 
   

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) tvoří nedílnou součást Velvyslanectví České 
republiky v Čínské lidové republice a jeho hlavními úkoly jsou :  
 

 podpora českého exportu do teritoria, 
 rozvoj obchodně-ekonomických vztahů mezi oběma státy,  
 prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky  
 prezentace a propagace České republiky jako obchodního partnera a vhodné 

investiční destinace, 
 
Složení úseku : 
 

 Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Ing. Petr Vávra, obchodní rada 
 Zástupce VOEÚ: Ing. Kateřina Ďurove, III. tajemnice 
 Ing. Veronika Nedvědová, II.tajemnice 
 Ing. Miroslav Koníř, I.tajemník 
 Ing. Jan Ďurove, referent 

 
Poskytování služeb státních institucí podnikatelským subjektům z České republiky se 
řídí „Zásadami spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými 
podnikatelskými subjekty v obchodně-ekonomické oblasti (KODEX)“. Kodex má za cíl 
zejména vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, které jsou státní 
instituce připraveny českým podnikatelským subjektům poskytnout. (více na 
http://www.mpo.cz/dokument9105.html).  
Kromě Kodexu je pro práci obchodně-ekonomických úseků závazná i vládou 
schválená „Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v Číně pro 
období 2006-2010.  
Při své činnosti OEÚ spolupracuje s dalšími státními subjekty v teritoriu – generálními 
konzuláty České republiky v Šanghaji a Hongkongu, dále se zahraničními 
kancelářemi agentur CzechTrade v Šanghaji a Chengdu, CzechInvestu v Hongkongu 
a CzechTourismu v Pekingu. 
 
Stručný přehled zdarma poskytovaných služeb OEÚ : 
 

 poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na 
základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení (lze využít krátký 
dotazník na www.mzv.cz/beijing), 

 konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém 
teritoriu (komplexní informace zpracované ZÚ Peking v podobě Souhrnné 
teritoriální informace o ČLR lze nalézt na www.businessinfo.cz), 

 doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank apod. institucí 
v zemi působení, 
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 aktivní podpora při navazování kontaktů s představiteli příslušné země, 
 pomoc při zabezpečování podnikatelských misí a prezentací firem, 
 organizační podpora při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení, 
 nepřímá podpora při zapojení do mezinárodních tendrů, výrobních kooperací 

apod., 
 poskytnutí informací o příležitostech na zahraničním trhu, 
 získání některých doplňujících informací o konkrétní firmě v ČLR, 
 základní podpora a pomoc při řešení problémů vzniklých při působení v ČLR. 
 zprostředkování nákupu tématických studií či odborných materiálů 

 
Výše uvedené služby na stejném základě poskytují v místě své působnosti také 
generální konzuláty v Šanghaji a Hongkongu : 
 

 Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Mgr. Ivo Skůček 
Room 808, New Town Center 
83 Loushanguan Road 
Shanghai 200336 

 +8621 6236 9925-6 
 +8621 6236 9920 
 czechcon@uninet.com.cn 
 http://www.mzv.cz/shanghai 

 
 Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Mgr. Roman Seidl 
Rm 1204-5, Great Eagle Centre 
23, Harbour Road 
Wanchai 
Hong Kong 

 +852 2802 2212 
 +852 2802 2911 
 hongkong@embassy.mzv.cz 
 http://www.mzv.cz/hongkong 

 
Na výše uvedených adresách mohou zájemci o služby velvyslanectví a generálních 
konzulátů získat veškeré další potřebné informace, jakož i přehled aktualit z teritoria, 
plánovaných akcí nebo kupř. konzulární sdělení a podmínky pro cestování a pobyt 
v Číně.  
 
Předpokládané akce ZÚ Peking, GK Šanghaj a GK Hongkong na rok 2008 : 
(bližší informace budou průběžně aktualizovány) 
 

  Duben 2008 – Peking – účast na mezinárodním veletrhu skla (ZÚ Peking) 
  Květen 2008 – Šanghaj – účast na 9. mezinárodním potravinářském veletrhu 

(GK Šanghaj) 
  Červen 2008 – Kunming – národní výstava ČR (MPO ČR ve spolupráci s ZK 

CzechTrade Šanghaj a Chengdu, ZÚ Peking a GK Šanghaj) 
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CzechTrade China 

 
 Východní Čína - Shanghai 
CzechTrade Shanghai 
Dynasty Business Center, Room 405 
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road 
Shanghai 2000040 
Ředitel kanceláře : Ing. Aleš Červinka 

 +86 21 6249 0917 
 +86 21 6249 0912 
 shanghai@czechtrade.cz  
 http://www.czechtradeoffices.com 

 
 Západní Čína - Chengdu 
CzechTrade Chengdu 
11/D City Tower, No.86, Section One 
South People´s Road 
Chengdu 
Ředitel kanceláře : Ivan Vyroubal 

 +86 28 8620 2606 
 +86 28 8620 2609 
 chengdu@czechtrade.cz  
 www.czechtrade.com.cn 

 
 

Kanceláře agentury CzechTrade v Číně nabízí individuální služby českým firmám, 
které jsou strukturovány dle požadavků klienta. 
 
Jedná se o následující poradenské a informační služby : 

 
 zpracování základních charakteristik trhu (vývoj poptávky, trendy, struktura 

dovozu) 
 určení tržních segmentů a produktů (typy zákazníků, produktové řady) 
 analýza vlivu zahraničního prostředí (legislativa, daně, omezení zahraničního 

obchodu) 
 poskytnutí základních informací o konkurenci (konkurenční skupiny, síla 

značek, přístup k distribučním kanálům) 
 základní cenový průzkum pro cílový trh 
 monitoring veletrhů a výstav v Číně 
 zjištění technických překážek (předpisy, certifikace a další omezení) 
 identifikace bariér vstupu na trh, návrh a možnosti jejich překonání 
 doporučení při přípravě vstupu na zahraniční trhy 

 
Dále pak zahraniční kanceláře v Číně nabízejí níže uvedené asistenční služby : 
 

 vyhledání potenciálních zákazníků v Číně + informace o těchto zákaznících 
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 doporučení pro zpracování nabídky a prezentace exportéra 
 oslovení vyhledaných firem a ověření zájmu o produkty a služby 
 sjednání a příprava obchodních schůzek 
 příprava exportéra na jednání vzhledem ke specifiku čínského trhu 
 asistence při prvních obchodních jednáních 
 udržování obchodních kontaktů 
 asistence při zakládání zahraničního zastoupení 
 asistence při rozšíření výroby a investic v Číně 

 
Obě kanceláře jsou také schopny nabídnout prostory své kanceláře českým klientům 
na dobu až několika měsíců, přičemž poskytované vybavení je v tomto rozsahu : 
 

 pracovní stůl a židle včetně dalšího kancelářského vybavení 
 telefon, fax 
 počítač  
 připojení k internetu 
 anglicky mluvící asistentka/tlumočnice 

 
Akce CzechTrade v Číně v roce 2008 : 
(bližší informace budou průběžně aktualizovány) 
 

 Duben 2008 – Šanghaj – katalogová a osobní prezentace českých firem na 
veltrhu ochrany životního prostředí CIEPEC+EPTEE 2008 (ZK CzechTrade 
Šanghaj) 

  Červen 2008 – Šanghaj – katalogová a osobní prezentace českých firem na 
3. mezinárodním veletrhu pro logistiku,telematiku a dopravu (ZK CzechTrade 
Šanghaj) 

 
Přehled obchodně-ekonomických zástupců státu v ČLR doplňují ještě kanceláře 
následujících agentur  : 
 

 CzechInvest, Southeast Asia Operations 
 Ředitel zahraniční kanceláře : Ing. Jaromír Černík 

Room 2207-9 
Tower II, Lippo Centre 
89 Queensway, Admiralty 
HONG KONG 

 +(852) 2530 8806 
 +(852) 2530 8136 
 southeast-asia@czechinvest.org  

  www.czechinvest.org  
 

 Czech Tourist Authority - CzechTourism 
 Ředitel zahraniční kanceláře : Ing. Jiří Vávra 

24, Jianguomenwai Dajie 
Chaoyang District 
100022 Beijing 

 +86 10 65156550 
 +86 10 65156570 
 info-cn@czechtourism.com  
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  www.czechtourism.com  
 
Jejich služby jsou zaměřeny především na čínské podnikatelské subjekty a fyzické 
osoby a propagaci České republiky jako vhodné destinace pro investice a turistické 
pobyty.  


