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Úvodní slovo 

Vážené dámy a pánové, 
 
Vždy, když na sklonku prosince pomalu končí „starý 
rok“, bývá oblíbeným klišé všech úvodníků 
bilancovat. Pojďme se tedy podívat na to,  čím byl 
rok 2010 pro Čínu.  
Bezpochyby především rokem dalšího 
„megasvátku“ – EXPO 2010 v Šanghaji mělo opět 
dokázat, jaké jsou organizační a marketingové 
schopnosti nové („otevřené“) Číny. Je nepochybné, 
že to se povedlo a Čína si opět mohla za uznalého 
pokyvování zahraničních pozorovatelů odškrtnout 
políčko „splněno“. 
V roce 2010 velikost čínské ekonomiky poprvé 
překonala Japonsko. Dle posledních odhadů by se 
měl růst čínského HDP v roce 2010 zastavit na 
zakulacených deseti procentech. Takový růst je 
v dobách, kdy se evropské země potácejí na 
hranicích recese, dechberoucí.  
Rok 2010 však přinesl Číně také několik problémů – 
zadržením čínské rybářské lodi gradoval 
dlouhodobý spor s Japonskem o územní výsost nad 
ostrůvky Diaoyu. V závěru roku pokračovalo 
zhoršování  vztahů mezi jižní a severní Koreou. A 
čínská ekonomika se také po celý rok potýkala 
s rostoucí inflací, taženou především zvyšujícími se 
cenami potravin a bydlení (obé mající nepříjemné 
sociální dopady). 
Rozruch způsobil článek vytištěný v minulém týdnu 
v oficiálním (a tedy vládou kontrolovaném) deníku 
China Daily. Yu Yongding, bývalý člen monetární 
komise Čínské národní banky, na stránkách listu 
tvrdí, že „Čínský ekonomický rozvoj byl dosažen za 
extrémních nákladů a až příští generace zjistí, kolik 
tyto náklady vlastně činí“.  Článek jako takový 
pokračuje tvrdou kritikou dopadů nevhodné čínské 
hospodářské politiky na životní prostředí, 
strukturální nerovnováhu a inflaci.  
Nebylo by tedy dobré nazírat na Čínu pouze 
nekriticky obdivně (stejně jako nekriticky kriticky) - 
Čína má před sebou ještě celou řadu výzev. 
Společně s výzvami však přicházejí často i změny a 
ty mohou být příležitostmi. Třeba také pro naše 
firmy.  
 
Mgr. Jan Hebnar 
obchodně-ekonomický úsek 
ZÚ Peking 
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Téma čísla – Příchozí přímé zahraniční investice  

Poslední listopadový den se v pekingském Kerry 
Center Hotel uskutečnila další ze čtvrtletních 
diskuzí u kulatého stolu věnovaných náhledům na 
čínskou ekonomiku. Tématem byly přímé 
zahraniční investice (dále jen FDI) směřující do Číny 
a zhodnocení jejich vlivu na čínskou ekonomiku. 
Hlavními řečníky byli Arthur Kroeber, generální 
ředitel společnosti Dragonomics, Patrick Chovanec, 
profesor na Tsinghua University’s School of 
Economics and Management v Pekingu, a Viktor 
Zhikai Gao, výkonný ředitel Beijing Private Equity 
Association. 
Názory tří pozvaných odborníků se lišily a vyústily 
ve velice zajímavou diskuzi, při níž posuzovali 
především důležitost investic směřujících do Číny, 
zda Čína přímé zahraniční investice stále ještě 
potřebuje, nebo zda jsou naopak určitou hrozbou 
v podobě „bublin“ způsobených nadměrným 
přílivem finančních prostředků ze zahraničí. 
Arthur Kroeber vyjádřil celkem skeptický postoj 
vůči FDI, jenž zdůvodnil podílem FDI na čínském 
HDP. Zatímco v roce 1993, kdy příliv FDI dosáhl 
svého vrcholu, představovaly FDI 8% podíl, v roce 
2010 to bylo méně než 1 %. Navíc podíl 
zahraničních investic na celkových investicích 
uskutečněných v Číně klesá. Kroeber nepopírá 
důležitost FDI jako prostředek transferu technologií, 
avšak zdůraznil, že často FDI představovaly domácí 
kapitál, který opustil zemi a následně se vrátil 
právě ve formě zahraniční investice. Tento pohyb 
kapitálu byl v posledních 20 letech umožněn 
především díky výjimečnému postavení Hongkongu. 
Investoři zde měli přístup k spolehlivému právnímu 
systému, který Čína postrádala, a domácí investice 
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směřující do Číny přes Hongkong byly více 
profitabilní. Kroeber poznamenal, že v současnosti 
již rostoucí produktivita domácího kapitálu není 
tolik důležitá jako v minulých letech a růst FDI 
odráží fakt, že Čína zpřístupnila trh pro zahraniční 
firmy (foreign invested companies). Předpovídá ale, 
že příliv zahraničního kapitálu bude klesat. 
Podle Patricka Chovance jsou FDI pro Čínu důležité 
především z mikroekonomického hlediska. V úvodu 
své řeči připomněl vývoj FDI a uvedl příklad 
společnosti AMC, která v Číně v polovině 
osmdesátých let investovala s cílem vyrábět 
terénní vozy a dále je exportovat. V té době byly 
FDI pro Čínu důležité z hlediska transferu 
technologií, ale i z hlediska přílivu deviz. Nyní však 
zahraniční investoři přichází na čínský trh s cílem 
založit zde podnik a vyrábět, ale hlavně také zde 
prodat. Čína se nadále snaží získat přístup 
k technologiím, díky kterým by čínské společnosti 
mohly konkurovat zahraničním firmám. Na druhou 
stranu však klesl zájem Číny o zahraniční kapitál, 
kterého je Čína čistým „importérem“. Chovanec 
jako důvod čínské potřeby FDI uvedl výhody, které 
FDI pro Čínu z dlouhodobého hlediska představují. 
Přítomnost zahraničních firem na čínském trhu je 
skvělou příležitostí pro domácí firmy naučit se 
bojovat se zahraniční konkurencí na „domácím 
hřišti“ před tím, než expandují na zahraniční trh. 
Čína si je zároveň vědoma nutné reciprocity v této 
oblasti. Jestliže čínské firmy chtějí být vpuštěny na 
zahraniční trhy, pak je třeba umožnit zahraničním 
firmám vstoupit na trh čínský. 
Victor Zhikai Gao uvedl, že role FDI se od role, 
kterou měly v 80. letech, nikterak výrazně 
nezměnila a sám věří, že FDI jsou pro Čínu stále 
velmi důležité. Změnila se pouze povaha FDI a 
podmínky, za kterých o ně Čína má zájem. Od roku 
1972, kdy Čína trpěla nedostatkem devizových 
rezerv, jejich výše vzrostla z pouhých 168 mil. USD 
na dnešních 2,7 bilionů USD. Samotné devizy již 
tedy nejsou důležitým faktorem, proč lákat FDI. 
Čína je nadále nakloněna přílivu FDI, avšak vybírá si, 
které investice skutečně přijme. Pryč jsou doby, 
kdy vítala i investice formou výstavby továrny 
nenáročné či dokonce podřadné produkce. Gao 
zdůraznil, že investoři, kteří dnes chtějí vstoupit na 
čínský trh, musí Číně především nabídnout 
kreativní řešení. Této odpovědi kontroval Patrick 
Chovanec, podle kterého hrají důležitou roli 
rozdílné zájmy státu a jednotlivých regionů. 
Zatímco stát má zájem především o inovace a FDI 
chce využít především jako již dříve zmíněný 

transfer technologií, místní vlády v některých 
regionech nadále nabízí investiční pobídky 
prostřednictvím tzv. development zones s cílem 
získat prostředky na rozvoj v rámci provincie. 
Gao dále důležitost FDI odůvodňuje pokračujícím 
trendem globalizace a s ní spojenou nutností 
umožnit plnou konvertibilitu měny, která dnes 
představuje jednu z hlavních překážek investic.  
Na tuto problematiku navázala jedna z otázek, 
které přítomní posluchači následně odborníkům 
pokládali. Na dotaz kdy Čína odstraní investiční 
překážky Kroeber odpověděl odhadem přibližně 
padesáti let. Vstupem do WTO se Čína zavázala 
liberalizovat trh a umožnit vstup zahraničním 
subjektům. Výjimkou jsou aktivity ohrožující 
národní bezpečnost. Chovanec uvedl jako hlavní 
překážku investic právě samotné široké pojetí 
národní bezpečnosti z čínské strany. Těmito 
aktivitami mohou totiž být jakékoliv podnikatelské 
aktivity mající výraznější vliv na ekonomiku země. 
To vyvolává potřebu stanovit transparentnější 
pravidla, která by konkrétně tyto aktivity odlišila.  
Zajímavý názor Viktora Gao zazněl také v rámci 
odpovědi na otázku, do kterých sektorů je 
nejvýhodnější investice směřovat. Podle něj velkou 
roli v rozhodování hraje momentální situace v Číně. 
Jako příklad uvedl vstup malé americké firmy 
vyrábějící vrtulníky, která úspěšně využila situace, 
která v Číně vznikla po zemětřesení v Sichuanu. 
Jelikož během záchranných akcí se nedostávalo 
vrtulníků, vláda se následně rozhodla podpořit 
výrobu vrtulníků a údajně se postupně stát i 
největším světovým producentem vrtulníků, neboť 
jestliže již Čína něco vyrábí, pak ve velkém. 
Přestože názor na důležitost FDI z pohledu 
klasického konceptu investic, který v dnešní době 
již ztrácí na významu, se lišil, všichni tři pozvaní 
odborníci nahlíží na FDI jako zdroj pokroku, bez 
kterého by technologický vývoj v Číně trval 
nepoměrně delší dobu. 

Nová legislativa – prosinec 2010 

Od prvního prosince začínají zahraniční společnosti 
platit odvody do bytového fondu zaměstnanců a 
také přispívat do jejich vzdělávacího fondu. 
Doposud zahraniční společnosti tuto povinnost 
plnit nemusely. Tyto daně se pohybují od 3 procent 
u příspěvku na vzdělávání po 1 až 7 procent u 
platby do bytového fondu (procentní částka se liší 
podle místa). Nová povinnost je součástí 
dlouhodobé snahy ČLR sjednotit daňové zatížení 



prosinec 2010 
OEÚ ZÚ Peking 

2 Ritan Lu, Jianguomenwai  
Beijing 100600, China 

commerce_beijing@mzv.cz 
 

 

    

zahraničních a domácích podnikatelů. • Prvního 
ledna vstoupí v účinnost nové nařízení o zacházení 
s odpady (e-waste management), jenž detailněji 
stanovuje a zpřísňuje povinnosti pro zpracovatele 
použité elektroniky. Neodborné zpracování tohoto 
nebezpečného odpadu představuje nejen v Číně 
obrovskou ekologickou zátěž.   

Aktuality OEÚ ZÚ  –  prosinec 2010 

Předvánoční představení obrazů českého malíře 
Mirka Kaufmana s názvem Tekutá malba se 
uskutečnilo dne 16.12. 2010 v prostorech 
Velvyslanectví České republiky v Pekingu. Akce byla 
součástí kulturního projektu velvyslanectví - 

embassyart 艺馆   a byla doprovázena hudbou 
v podání studentů pekingské konzervatoře „Centre 
Conservatory”.   

Rozhovor čísla 

 
Jakub Vykoukal, zástupce Stavus a.s. 
 
Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní 
podstatou Vašeho podnikání v ČLR? 
 
Pracuji v čínské firmě, která na čínském trhu 
zastupuje příbramskou firmu Stavus, a.s., jejíž 
hlavní činností je výroba jednokolejových 
transportních systémů určených pro práci 
v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. 
Zjednodušeně řečeno jde o závěsnou dopravu pro 
černouhelné doly, tedy závěsné dieselové 
lokomotivy a další přídavná zařízení. 
 
Jak dlouho jste v Číně? 
To je docela komplikovaná otázka. Čínština byla 
mým hlavním oborem studia na univerzitě, takže 
poprvé jsem do Číny přijel na roční studijní pobyt 

už po druhém ročníku v roce 1998. Od té doby 
jsem zde byl mnohokrát, ať už na krátkodobých 
studijních pobytech nebo jako tlumočník 
s delegacemi z ČR. A poslední dva roky jsem v Číně 
trvale právě jako zástupce firmy Stavus. 
 
Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání v 
Číně? 
Největším pozitivem je asi velikost čínského trhu, 
v našem segmentu důlního zařízení to platí 
dvojnásob. Samozřejmě, že i v Číně bojujeme o 
každého zákazníka, ale případný neúspěch zase až 
tak nebolí, protože je pořád spousta dalších šachet, 
kde můžeme uspět. A jsou jich opravdu stovky, 
možná i tisíce. Vždyť např. téměř 80% čínské 
elektrické energie je z uhlí. 
 
Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání v 
Číně? 
 
Podle mě jednoznačně obrovský kulturní a 
civilizační rozdíl mezi námi a Čínou. Je to 
samozřejmě i jeden z nejzajímavějších aspektů 
podnikání či obchodování v Číně, ale na druhou 
stranu si člověk nikdy nemůže být jistý, na čem 
vlastně je. A to říkám přesto, že se domluvím čínsky, 
mám čínštinu vystudovanou, takže bych měl vědět 
i spoustu věcí o čínském kulturním pozadí a zvycích 
a strávil jsem tady už docela dost let. Ale kolikrát 
po obchodním jednání nevím, jestli vlastně 
dopadlo dobře nebo špatně, při problémech si 
nejsem úplně jistý, co vlastně čínským partnerům 
říct mám a co ne... Takže to raději nechávám na 
svých čínských spolupracovnících, s kterými si 
rozumím a můžeme si v klidu vše vysvětlit a vyříkat. 
Ale ne všechny české subjekty mají tuto možnost a 
často z toho může pramenit spousta nedorozumění, 
popř. dokonce ukončení spolupráce či podnikání 
v Číně. 
 
Jaké jsou podle Vás hlavní chyby, kterých se české 
firmy dopouštějí při snaze o proniknutí na čínský 
trh? 
 
To hodně souvisí s předešlou otázkou. Myslím si, že 
české firmy často podceňují kulturní rozdíly a chtějí 
v Číně podnikat tak, jak jsou zvyklé v Evropě popř. 
v Rusku či USA. Ale Čína je opravdu ve spoustě 
ohledů hodně jiná a některé věci se musí dělat tak 
nějak „po čínsku“. 
České firmy také obvykle podceňují komunikaci 
s čínským partnerem, snaží se šetřit na překladech 
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a tlumočení. Kvalitní překlad a kvalitní tlumočník 
sice něco stojí, ale nakonec se vyplatí. Při jednání 
v Číně se věci obvykle neříkají „na plno“, pouze se 
naznačují. Pak ovšem hraje nemalou roli každé 
slovo. A tady si neodpustím trochu rýpnout do 
našeho velvyslanectví, které jde vlastně v tomto 
ohledu českým firmám ne zrovna dobrým 
příkladem. Přijde mi až neuvěřitelné, že na tak 
důležitém zastupitelském úřadu, jako je ten 
v Pekingu, není jediný Čech, který by uměl čínsky. 
  
 


