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Úvodní slovo 

Vážené dámy a pánové, 
 
na prahu jara se znovu setkáváme u druhého 
letošního newsletteru ekonomického úseku ZÚ 
Peking, v době plné dramatických zpráv a změn.  
Celý svět a také ČLR pozorně sledují vývoj 
v sousedním Japonsku, které bojuje nejen 
s následky přírodní katastrofy, ale i s jadernou 
havárií, která kromě životů, zdraví a okolního 
prostředí rovněž ohrozila ambice čínské vlády na 
rozvoj jaderné energetiky doposud nevídaným 
tempem. 
Po první rozpačité a odmítavé reakci premiér Wen 
Jiabao nařídil pozastavení plánovaných projektů do 
doby, než proběhne jejich důkladná prověrka 
z hlediska bezpečnosti. Stejně tak projdou 
prověřením již fungující jaderné bloky, aby bylo 
vyloučeno opakování podobné tragédie. Dosavadní 
ohromující plány budování jaderných elektráren 
budou možná poněkud revidovány směrem k větší 
bezpečnosti, což lze pouze uvítat. 
Mění se také podmínky podnikání na čínském trhu, 
vláda přijala opatření na ochranu čínských zájmů 
při fúzích a akvizicích, chystá se revize katalogu pro 
zahraniční investice, mění se pravidla fungování 
zahraničních zastoupení (směrem k větší přísnosti, 
bohužel), zvyšují se náklady spojené 
s provozováním byznysu. Na druhou stranu 
bychom rádi zaznamenali také pozitivní kroky 
směřující k narovnání podmínek pro podnikání 
mezi domácími a zahraničními subjekty, menší 
byrokracii, větší ochraně práv duševního vlastnictví 
atd., tam ovšem konkrétní příklady zatím stále 
chybí. 
Změny se nevyhnuly po delším čase ani fungování 
naší sítě obchodně-ekonomických úseků, které jsou 
dnes již zcela v kompetenci MZV ČR a jejich název 
se změnil na ekonomický úsek. V praxi ovšem i 
nadále plníme dosavadní funkci podpůrného místa 
pro naše podnikatele, exportéry i importéry, jakož i 
širokou veřejnost. V nadcházejících měsících dojde 
patrně k dalším změnám, které by měly vyjasnit 
budoucí směřování systému podpory exportu v ČR 
a my věříme, že to bude ku prospěchu věci. 
Do té doby Vám přejeme hodně štěstí, dobré 
nálady a mnoho úspěchů nejen při podnikání v ČLR. 
  
Ing. Petr Vávra 
vedoucí ekonomického úseku  
ZÚ Peking 
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Téma čísla – Dvanáctá čínská pětiletka 

14. března 2011 schválilo Všelidové shromáždění 
dvanáctý pětiletý plán rozvoje čínské ekonomiky 
pro roky 2011 až 2015.  
Dvanáctý plán staví na půdorysu naznačeném již 
v jedenácté „pětiletce“. Velký důraz je kladen na 
ochranu životního prostředí a podporu rozvoje 
spotřebitelské poptávky, nicméně nejsou 
opomíjena ani tradiční témata – rozvoj průmyslu a 
investice do infrastruktury.  
V novém plánu se výslovně nehovoří o potřebě 
snížit orientaci čínské ekonomiky na export, přesto 
lze říci, že některé konkrétní navržené kroky (např. 
výrazné zvýšení minimální mzdy) k tomuto cíli 
bezpochyby směřují. 
 
Mezi nejdůležitější ukazatele nového plánu lze 
zařadit: 
 
Ekonomické cíle 

• Růst HDP v průměru o 7 procent ročně 

• Vytvoření 45 milionů pracovních míst (v 
městských oblastech) 

• Udržení nezaměstnanosti pod 5 procenty 

• Stabilní (udržitelný) vývoj cen 
 
Hospodářská restrukturalizace 

• Zvýšení domácí spotřeby (spotřebitelské 
poptávky) 

• Zvýšení podílu sektoru služeb na tvorbě 
HDP (o 4 procenta na 47 procent) 

• Míra urbanizace 51,5 procenta (zvýšení o 
4 procentní body) 

 
Inovace 
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• Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 2,2 
procenta HDP 

• Zvýšení počtu nově registrovaných 
patentů (3,3 na 10.000 lidí) 

 
Životní prostředí a čisté energie 

• Energie vyrobená z ne-fosilních paliv 
pokryje 11,4 procenta spotřeby 

• Spotřeba vody na vytvoření jednotky HDP 
bude snížena o 30 procent 

• Spotřeba energie na vytvoření jednotky 
HDP bude snížena o 16 procent 

• Emise oxidu uhličitého na vytvoření 
jednotky HDP se sníží o 17 procent 

• Pokrytí země lesy vzroste na 21,66 
procenta  

 
Zemědělství 

• Roční produkce obilí dosáhne minimálně 
540 mil. tun 

• Rozloha zemědělské půdy nebude menší 
než 121,2 miliardy hektarů 

 
Kvalita života 

• Počet obyvatel nepřekročí 1,39 miliardy  

• Průměrná doba dožití se zvýší o jeden rok 

• Penzijní pojištění zahrne všechny 
obyvatele venkova a 357 milionů obyvatel 
měst 

• Bude zahájena výstavba 36 milionů bytů 
pro sociálně slabé rodiny 

• Minimální mzda se zvýší nejméně o 13 
procent každý rok  

 
Reformy  

• Bude podporován vstup státních 
společností na burzu  

• Budou provedeny další reformy v 
monopolních odvětví ekonomiky 
(snadnější vstup na trh a větší konkurence) 

• Bude dále zlepšován výkon veřejné správy 

Zpravodajství EK – čínská ekonomika v roce 2011 

Čínský růst reálného HDP zrychlil z 9,2% v roce 
2009 na 10,3% v roce 2010. Zrychlení růstu HDP 
bylo taženo rostoucí aktivitou ve všech oblastech 
ekonomiky a podpořeno volnější úvěrovou 
politikou vlády a dozvuky stimulačního balíčku 
z roku 2009 (586 mld. USD). Míra růstu HDP v roce 
2011 však podle většiny prognóz klesne zpět k 9% 
s tím, jak se zmenší stimulační výdaje a větší 

regulace povede ke zpomalení růstu objemu 
investic do nemovitostí.   
 
Největším nebezpečím stabilního čínského růstu 
v roce 2011 bude míra inflace. V únoru činil růst 
spotřebitelských cen 4,9%. V roce 2011 se očekává 
5% průměr. Hlavním důvodem pro aktuální vzestup 
inflace je špatná sklizeň, která v minulém roce 
téměř dvojnásobně zvýšila cenu potravin. Tyto 
tlaky by se měly zklidnit s tím, jak se počasí navrátí 
k normálu. Nicméně i jádrová inflace (bez potravin) 
v posledních měsících dosáhla rekordní výše 2,6%.  
 
Existují i další známky hrozícího přehřátí 
ekonomiky. Nominální mzda na hlavu se ve třetím 
čtvrtletí roku 2010 zvýšila téměř o 18%. Je 
pravděpodobné, že vyšší mzdové náklady budou 
dále podporovat růst cen zboží. Vývoj na realitním 
trhu také dává určité důvody k obavám. I když 
oficiální data ukazují, že reálné ceny domů v 
průběhu posledních dvou let vzrostly o pouhých 
8,7% (o 16% za posledních pět let), na trhu existuje 
velký rozdíl mezi růstem nabídky a poptávky po 
bydlení. V uplynulém roce nabídka výrazně 
převažovala nad poptávkou a v roce 2011 by tak 
musel přijít prodejní boom, aby se zcela rozplynulo 
dramatické riziko poklesu cen nemovitostí 
(prasknutí bubliny). 
 
Čínská vláda tak bude muset v roce 2011 podnikat 
razantní kroky k ochlazení ekonomiky. Prezident 
Wen Ťia-pao dal na jarním Všelidovém 
shromáždění jasně najevo, že vláda považuje inflaci 
za vážnou hrozbu pro ekonomickou stabilitu 
Číny. V roce 2010 vláda zvýšila výši minimálních 
bankovních rezerv šestkrát. V říjnu a prosinci 2010 
byly zvýšeny úrokové sazby. Vláda také přistoupila 
k omezení růstu cen prostřednictvím 
administrativních opatření, jako je regulace cen 
některých základních potravin, dotace a uvolnění 
nouzových zásob potravin a pohonných hmot z 
vládních skladů. Zatím však byly úřady úspěšné 
pouze v omezení objemu poskytovaných 
bankovních úvěrů. Bankovní úvěry však nejsou 
jediným faktorem, který přispívá k příliš vysokému 
objemu peněz dostupných v čínské 
ekonomice. Firmy získávají velké množství 
finančních zdrojů na trhu s podnikovými 
dluhopisy. Nerozdělený zisk (retained earnings) 
v čínských firmách v roce 2010 vzrostl s tím, jak 
vzrostly firemní zisky o 50%. Míra měnového 
agregátu M2 v poměru k HDP (jako ukazatel 
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likvidity) se zvýšila ze 152% v roce 2008 na 178% v 
roce 2009 a 191% v roce 2010. 
 
Lze se domnívat, že prudentní hospodářská politika 
bude pokračovat i v roce 2011. Požadavky na 
kapitálovou přiměřenost bank a úrokové sazby 
budou v následujících měsících pravděpodobně 
opět růst. Je také pravděpodobná mírná apreciace 
čínského jüanu. Opatrné prognózy hovoří o inflaci 
kolem 5% (ale objevují se i názory, že inflace 
vyšplhá až k 7%). Pokud by měla inflace dále 
stoupat, regulační opatření nevyhnutelně omezí 
hospodářský růst, který by mohl v tomto případě 
sklouznout i pod obecně předpovídaných 9 procent 
(růst pod 7 procent by byl čínskými úřady 
pravděpodobně považován za neakceptovatelný).  

Nová legislativa – březen 2011 

Relevance střední - 9. března 2011 - Notice on the 
Waiver of Some Service Charges of Banking 
Financial Institutions – zákaz účtování většiny  (34) 
bankovních poplatků na soukromých účtech 
denominovaných v RMB. 
 
Relevance střední – 8. března 2011 - Notice of the 
General Office of China Banking Regulatory 
Commission on Doing a Good Job in Housing 
Financial Services and Strengthening Risk 
Management – regulace uzavírání hypotečních 
smluv (také v reakci na hypoteční krizi v USA), 
s důrazem na zvýšenou ochranu spotřebitele. 
 
Relevance nízká - 7. března 2011 - Regulation on 
Protecting Highway Safety – opatření na zpřísnění 
pravidel silničního provozu.  
 
Relevance střední - 5. března 2011 - Regulation on 
Land Reclamation – nová pravidla pro využívání 
zemědělské půdy zvyšující odpovědnost a účast 
developerů. 

Aktuality EK ZÚ  –  březen 2011 

Mezi vítěze „minisoutěže” dovážených vín na 
australské ambasádě pronikl překvapivý 
„černý“ kůň – bílé víno Znovín Znojmo 2009. • 18. 
března 2011 navštívil velvyslanec Libora Sečka 
metropoli provincie Sichuan – Chengdu. 
V  průběhu návštěvy vedl velvyslanec za 
přítomnosti vedoucího kanceláře agentury 
Czechtrade v Chengdu Ivana Vyroubala 

jednání  s viceguvernérem provincie Li Cheng 
Yunem. • Rektor VŠB – Technické univerzity 
Ostrava Ivo Vondrák podepsal 29. března 2011 se 
svým čínským protějškem memorandum o 
porozumění a spolupráci mezi VŠB a Yunnanským 
geologickým institutem. Slavnostního aktu se 
zúčastnil také velvyslanec Libor Sečka a ředitel 
Odboru přírodních zdrojů vlády provincie Yunnan 
pan Li Lianju. Velvyslanec se při svém pobytu 
v provincii také setkal se S. Lincem, českým 
zástupcem ve společném podniku TOS Kunming a 
navštívil výrobní prostory firmy, která si i 
v současné době vede velmi úspěšně na čínském 
trhu. • V souvislosti s již zmíněnou havárií JE 
Fukushima v Japonsku vydal ZÚ Peking na svých 
stránkách situační zprávu 
http://www.mzv.cz/beijing/cz/zpravy_a_udalosti/i
nformace_velvyslanectvi_o_zemetreseni_v.html a 
případné dopady této události v ČLR průběžně 
monitoruje. Dle informací čínských i zahraničních 
úřadů nebyla ČLR doposud zasažena způsobem, 
který by ohrozil zdraví obyvatelstva. 
 
Akce EK ZÚ – duben 2011 
 
Ve dnech 11. – 16. dubna 2011 proběhne v Pekingu 
mezinárodní strojírenský veletrh CIMT, kde bude 
pod záštitou MPO ČR a ve spolupráci s SST oficiální 
účast ČR s více než 11 českými vystavovateli. • Ve 
dnech 9. – 15. dubna 2011 navštíví Peking a 
Guangzhou velvyslanec pro energetickou 
bezpečnost ČR V. Bartuška s místopředsedou SÚJB 
P. Krsem. Budou mj. hosty budované JE v Taishanu. 
• 18. – 19. dubna 2011 se uskuteční každoroční 
prezentace BVV pro čínské partnery na ZÚ Peking a 
setkání se zástupci CCPIT.  

Rozhovor čísla 
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Jaroslav Melichar, Sales & Marketing Director 
ALBION trading (Beijing) Co. Ltd. 
 
1) Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní 
podstatou Vašeho podnikání v ČLR? 
 
Společnost Albion a.s., kterou zastupuji v Číně, 
spolupracuje s čínskými firmami již řadu let. Šlo 
však spíše o import do ČR. Díky odvaze majitele 
firmy Jaroslava Smetany a vizi Jana Voříška, který 
stál u zrodu myšlenky, padlo rozhodnutí tok zboží 
obrátit, či řekněme doplnit o export českých 
výrobků do Číny. Logicky je nedůležitější zvolit 
správný výrobek, který otevře dveře a zde jsme se 
rozhodli pro legendární BECHEROVKU. Nyní tedy 
na základě exkluzivní smlouvy pro ČLR realizujeme 
prodeje BECHEROVKY v Číně, Hong-Kongu, Macau 
a na Taiwanu. Postupně chceme přibrat další 
značky, nyní však mám za cíl nalézt lokální partnery 
a s jejich pomocí stabilizovat distribuci po celé Číně. 
 
 2) Jak dlouho jste v Číně? 
 
S Becherovkou 1,5 roku. Založení WOFE 
společnosti trvalo na české poměry poměrně 
dlouho, na čínské poměry standardního půl roku. 
Launch Becherovky jsme organizovali za pomoci 
naší ambasády v únoru 2010, kde nám velmi 
pomohl pan velvyslanec Libor Sečka a také Petr 
Vávra, šéf obchodního oddělení ambasády. 
Účastnilo se ho přes 40 novinářů včetně čínské 
televize a články následně vyšly například v čínské 
mutaci Esquiru a dalších magazínech zaměřených 
na luxus a životní styl. V podstatě právě slavíme rok 
od oficiálního představení Becherovky v Číně. Jsme 
s Becherovkou už v šesti provinciích a kromě 
ambasády v Pekingu spolupracujeme i s dalšími 
českými institucemi i jednotlivci, kteří v Číně působí, 
jako například Czechtrade v Shanghai (Aleš 
Červinka), konzuláty v Shanghai a Hong Kongu atp.  
 

 
 
 
 3) Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání 
v Číně? 
 
Obchodně je zajímavá například skutečnost, že 
když produkt v Číně správně uvedete a zejména 
když dané zboží má potenciál luxusního artiklu, tak 
výsledná cena pro zákazníka není měřena její 
výhodností, ale naopak čím je cena vyšší, tím více 
to stimuluje poptávku. Zákazníků toužících po 
luxusním zboží je v Číně opravdu mnoho. A jelikož 
nemají ve své zemi mnoho možností kam 
investovat, kupují si luxus. Vzájemně se pak 
poměřují, kdo si může dovolit to či ono.  
Čínský zákazník je zajímavým mixem tradičního 
čínského přístupu, tedy veřejně prokazuje svou 
příslušnost k určité sociální (příjmové) skupině, 
dále stále ještě není nasycen západním zbožím a 
v některých případech (a není jich málo) také 
skutečností, že za zákazníka „platí šéf“ (šéf 
znamená nadřízený úředník, tedy platí stát).  
Pokud člověk nalezne způsob, jak s čínskými 
partnery obchodovat, dokáže využít fenoménu 
„guanxi“ (čínský termín pro „mám známosti“, 
neboli vzájemně výhodný obchodně využitelný 
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vztah, v Evropě se tomu říká win-win, ale v Číně je 
to přímo obchodní filozofie), obrní se trpělivostí a 
nepoleví v urputnosti, úspěch se dostaví. 
 
4) Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání 
v Číně? 
 
Je dobré mít nastudovanou knihu Umění války od 
Sun-c´. Tradiční čínská kniha stará tisíce let, která 
popisuje na příkladu vedení války a boje jak vést 
život i jak obchodovat. Pro Číňana je totiž obchod 
boj a použití veškerých možných přístupů a lstí, 
fám i pastí je přípustné. Při tom všem je to nutné 
dělat moudře, citlivě a neztratit tvář. Hrát šachy je 
jednodušší. To vše je okořeněno rozličností kultur, 
obvykle rovněž zveličovanou ze strany Číňanů (jako 
jedna z válečných lstí), tradiční kulturní nevolí říci 
otevřeně „ne“ a nezkušený Evropan je rázem 
v pasti různých příběhů, zdánlivých tahanic apod. 
To je jedna z nejtěžších věcí, respektovat tento 
systém, hrát hru potichu a lépe, ale vypadat přitom 
ne jako vítěz, ale jako pokerový hráč. Stalo se mi na 
začátku párkrát, že jsem se v rámci jednání snažil 
vyznat ve zdánlivě proti sobě jdoucích příbězích, 
které byly na stole a nakonec se ukázalo, že ani 
jeden nebyl důležitý a jen měly za úkol odlákat 
pozornost nebo jen sdělit negativní stanovisko 
k triviální věci. A „ne“ se v Číně opravdu neříká! 
Tedy ono se samozřejmě říká, ale příběhem, nikdy 
napřímo. 
Další obtíží je vedení čínských zaměstnanců – dle 
své zdatnosti používají také techniku „vedení 
války“, ale u nich si člověk nemůže dovolit 
sáhodlouze diskutovat o splnění úkolu. V čínských 
firmách to řeší stylem: nástup jednou denně do 
řady, přiřazení úkolů, každý ví, co má dělat, 
několikrát prověřit, že se rozumí, odchod do lavic, 
pardon, tedy do kanceláří. Ve firmách, které mají 
západní management, se to řeší spíše průběžnou 
kontrolou čínských zaměstnanců a hlavně 
kontrolou výsledků a pedantském lpění na 
dodržování systému – bez toho je bohužel velká 
pravděpodobnost nesplnění úkolu na 100%. Je to 
velmi vyčerpávající a jen málo zaměstnanců 
dotahuje úkoly samostatně do konce. 
 
 5) A jaký je život Čecha nebo obecně cizince 
v Číně? 
 
Jelikož je to opravdu velmi odlišná kultura, jsou 
momenty zajímavé i vtipné. Nedávno mi říkal jeden 
přítel, že měl schůzku s dívkou, koupil jí květiny a 
v restauraci jí je předal. Zavolal číšníka, aby je dal 

do vázy, ale on s velkým vděkem květiny přijal a 
odnesl si je, prostě myslel, že jsou pro něj. Když se 
to vysvětlilo, přinesl místo vázy prázdnou láhev bez 
vody a nechápal, proč by tam měla být voda. 
Prostě nedorozumění jsou na denním pořádku, 
taxikáři kolikrát člověka odvezou úplně jinam než 
chtěl (protože neřeknou „ne“, i když netuší, kam 
mají jet..), nejhodnotnější částí ryby je její hlava, 
jako chipsy se jedí smažené kuřecí pařáty atd. Jídlo 
je v Číně celkem dobré, ale pro Evropana po 
nějakém čase nudné a změna doplněním chutí i 
zraku pohledem na pořádný steak je čas od času 
nutnost. Vzpruhou je jistě také blízké okolí a 
přátelé, ale je to hlavně o práci. Na Čínu si člověk 
zvykne jako na jakékoli prostředí, zde je to o něco 
náročnější než v evropských zemích nebo v třeba 
v Americe, ale člověk se učí každý den, chce to jen 
empatii, spolehlivé lidi kolem sebe a otevřenost 
k novým věcem a výzvám. 
  
 


