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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

zatímco za oknem se snáší první sníh letošní zimy 
v Pekingu a teploty klesají pomalu směrem k nule, 
v evropských končinách i za oceánem v Americe se 
ekonomická teplota dostala na hranici horečky a 
finanční trhy jsou blízko bodu varu. Dluhy, krize, 
euro – to jsou dnes velmi často používaná slova i 
v čínském tisku nebo ve vystoupeních místních 
představitelů. Často tomu bývá ve spojení s výrazy 
o pomoci z Číny, záchraně eurozóny nebo 
investicích na západních trzích. Jak je to tedy 
s eurem či dolarem a čínskou pomocí? Pár 
poznámek k tomuto tématu naleznete v dnešním 
vydání newsletteru.
Čína je vůbec zvláštní úkaz dnešních dní a to nejen 
v české a moravskoslezské kotlině. Těžko bychom 
asi hledali jinou zemi, kde by mezi lidem, novináři i 
politiky běhalo více mýtů, neuvěřitelných historek, 
očekávání, nekritického obdivu nebo černobílých 
představ. Pojďme se tedy s ekonomickými 
analytiky a odborníky podívat na některé z častých 
mýtů nebo otázek ve vztahu k Číně a odpovězme si 
na ně ze zasvěcenějšího pohledu.
Hledání receptu na úspěch v Číně je naším 
každodenním chlebem, jakkoli spíš z pohledu 
poradenského. Chytáme se různých stébel neboli 
zkušeností firem, dolujeme poznatky o fungování 
celního, distribučního či marketingového systému 
z kontaktů, médií i uživatelského pohledu, hledáme 
nápovědu, jak nakrmit stále hladovějšího 
administrativního vlka v rouše beránčím, aby 
zůstaly naše české ovečky pokud možno 
neohlodané, odpovídáme na volání o pomoc ze 
strany našich dovozců, které čínský partner napálil. 
Někdy je opravdu potíž zachovat si zdravou míru 
optimismu a nepropadnout skepsi, že na čínský trh 
by bylo lepší rezignovat a držet se našich 
osvědčených a bližších destinací. Na druhou stranu 
jsou tu tisíce jiných, kupříkladu evropských, firem, 
které si našly svou cestu a v tom neustálém 
překážkovém běhu si pořád ještě udržují zdravou 
finanční a obchodní kondici. Co tedy můžeme dělat 
lépe, od koho se poučit – to vše se skrývá v našem 
pohledu na působení evropských firem v ČLR.
Na závěr snad jen nám všem popřejme hodně 
dobrých zpráv v posledním měsíci roku a pevné 
nervy při čtení tisku i debatách o budoucnosti.

Petr Vávra, vedoucí EK ZÚ Peking

Obsah čísla

Měla by Čína zachránit eurozónu před 
rozpadem?

Otevřete si některé z čínských novin dnešních dní a 
nebudete muset dlouho hledat, abyste našli aspoň 
jeden článek o tom, jak EU žádá Čínu o záchranu, 
investice do dluhopisů nebo pomocnou ruku. Jako 
Evropan si nutně budete připadat jako ve slavné 
cimrmanovské hře, když inspektor Trachta zavede 
vyšetřovanému hadičky do bot a pustí vodu. 
Přispěchají naši čínští zachránci a zavřou kohoutek 
včas, než nás boty plné vody stáhnou pod hladinu? 
Kloním se k názoru řady ekonomů a také ke 
stanovisku Delegace EU, že samotný dotaz z titulku 
je zavádějící – ČLR totiž o pomoc nikdo nežádá a 
podle všeho ani v dohledné době žádat nebude.
Situace v Evropě je samozřejmě kritická a je 
v zájmu všech zemí jak v eurozóně, tak i ostatních 
členů EU, aby bylo co nejdřív nalezeno východisko,
trhy se uklidnily a situace postupně znormalizovala. 
Evropský fond finanční stability posiluje zdroje a 
jeho předseda K. Regling v nedávné době navštívil 
Čínu, aby místní vládu informoval o připravovaných 
finančních instrumentech, které by měly pomoci 
řešit napjatou situaci. Oslovil čínské vedení coby 
zástupce jednoho z možných investorů do těchto 
dluhopisů a zároveň se zajímal o jejich preference a 
doporučení, aby je mohl později porovnat i 
s ostatními návrhy a reakcemi investorů jako jsou 
Japonsko, Rusko, Brazílie a další země. Prezentovat 
ovšem tuto cestu a další jednání kupř. v rámci G20 
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jako prosbu o pomoc z čínské strany je buď 
nepochopení nebo účelová manipulace, případně 
obojí. Lze si samozřejmě představit, že 
„žadonění“ kdysi mocného Západu o záchranu by 
mohlo znít pro uši mnohého zastánce tvrdší čínské 
politiky vůči zahraničí velmi libozvučně. 

Jednání mezi EU a Čínou jsou však veskrze 
pragmatická – Unie má zájem o investice z Číny pro 
oživení vlastního růstu a proto nabízí standardní 
obchod zároveň s podpůrným argumentem 
diverzifikace investic mimo dolarové instrumenty. 
Stejnou nabídku činí i dalším potenciálním 
investorům. Čína je na druhé straně v situaci, kdy 
má k dispozici enormní devizové rezervy, které 
není nikterak jednoduché rozumně zhodnotit, 
proto může být nákup eurobondů zajímavým 
řešením. Jistě však při rozhodování bude hrát roli
patřičné vyhodnocení rizik a výnosů místo 
samaritánství.
Místo „pomoci“ EU by se měla ČLR, a místní 
vláda/strana to dobře ví, soustředit na vlastní 
nelehkou situaci s vysokou závislostí na exportu a 
tudíž vnější poptávce, krocení stále rostoucí inflace 
a dopadů mohutného pumpování peněz do 
ekonomiky, prohlubující se propasti mezi 
venkovem a městy, bohatými a chudými, 
zaostalým vnitrozemím a rozvinutým pobřežím. 
Měla by konečně dostát svým závazkům z WTO a 
zajistit zahraničním firmám rovnocenný přístup na 
trh a podmínky srovnatelné s místními podniky, 
liberalizovat investiční prostředí, odstranit 
byrokratické překážky v podnikání. Naplnění těchto 
závazků by pak prospělo i oživení exportu a investic
z Evropy a mělo by žádoucí dopad na růst HDP i 
zaměstnanost v budoucím období.
Na závěr nezbývá než zopakovat zřejmě nejlepší a 
přirozený recept na krizi v eurozóně a Unii obecně 
– konkrétní úsilí všech občanů a politiků EU o 

napravení situace, do níž jsme se dostali především 
vlastní zásluhou.

Některé mýty o Číně – máme se bát?

Pohledy na Čínu pokrývají velmi široké spektrum 
názorů, často v krajních polohách – od nadšení a 
obdivu až po negaci všeho, co je s touto zemí 
spojeno, nebo pochopitelné obavy dané její 
velikostí a nedostatkem informací. S využitím 
materiálů jedné ze známých poradenských 
společností zaměřených na Čínu, GK Dragonomics 
Research (www.dragonomics.net) i dalších institucí, 
bychom chtěli podat některé odpovědi na 
nejčastěji kladené ekonomické otázky.
Od počátku finanční krize se hodně hovoří o 
čínském stimulačním balíčku v gigantické hodnotě 
čtyř triliónů RMB, který rozpumpoval místní 
ekonomiku v době, kdy kolabovala poptávka 
v zahraničí a bylo potřeba nalézt řešení pro udržení 
růstu. Přílivová vlna financí však s sebou přinesla i 
méně pozitivní momenty jako kupř. rostoucí inflaci 
a spekulace o investiční bublině, která by mohla 
přivodit ekonomický pád, dojde-li k jejímu 
prasknutí. Z analýz Dragonomics však vyplývá, že 
ve skutečnosti ČLR ještě nedosáhla úrovně 
investičních aktiv rozvinutých zemí jako je 
Japonsko (dnešní čínská situace odpovídá stavu 
v Japonsku v roce 1970) nebo USA. Nedá se tedy 
říci, že by byla Čína přeinvestována, nicméně podíl 
investic na růstu HDP a způsob jejich alokace 
vyvolává řadu otázek. 
Další možným rizikem, o kterém se v Číně často 
hovoří, je tzv. realitní bublina, způsobená 
mohutným přílivem investic do rozvoje nemovitostí, 
doprovázeným prudkým růstem cen. Čínská vláda 
v reakci na pokračující boom cen a výstavby přijala 
v polovině roku restriktivní opatření, která 
efektivně přibrzdila růst cen, na druhou stranu 
výrazně ztížila situaci zejména menším 
developerům. Podle Dragonomics i dalších expertů 
však zatím v ČLR existuje nedostatek 
odpovídajícího bydlení pro rostoucí městskou 
populaci (z 225 mil. domácností je pouze 150 mil. 
adekvátně zajištěno bydlením) a vláda musí zajistit 
jednak pokrytí potřeb stávajících 75 mil. 
domácností, jakož i dalších cca 100 mil. nových 
v příštích dvaceti letech (tj. cca 10 mil. nových bytů 
ročně v následujících dvou dekádách). Situaci 
komplikuje nedostatek vhodných investičních 
instrumentů pro uložení úspor, což přispívá k růstu 
cen nemovitostí i ze spekulativních důvodů.
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Veřejný dluh v ČLR je dalším aktuálním tématem, i 
na pozadí aktuální dluhové krize v EU či poklesu 
ratingu USA. Podle expertů je úroveň veřejného 
zadlužení země na řiditelné úrovni i po dopadu 
stimulačního balíčku z let 2008-2010. Nárůst 
zadluženosti je patrný zejména na úrovni lokálních 
vlád, na něž byla naložena významná část realizace 
stimulačního balíčku, aniž by k tomu dostaly 
patřičné finance. Údaj o špatných úvěrech (NPL) 
sice poklesl, na druhou stranu kupř. podle závěrů 
MMF je to způsobeno celkovým nárůstem objemu 
úvěrů a v budoucnosti se tento ukazatel patrně 
opět zvýší. Zajímavým momentem je v této 
souvislosti navzdory podpoře místních ratingových 
společností ztížená pozice Ministerstva železnic, 
které čelí v poslední době problémům se 
zajišťováním financí pro donedávna hýčkané dítě –
výstavbu vysokorychlostních železnic napříč ČLR.

V podstatě všichni zahraniční partneři od EU přes 
USA až po mezinárodní finanční instituce 
doporučují unisono čínské vládě, aby urychleně 
přeorientovala současný model růstu na základě 
masivní exportní výroby na růst tažený domácí 
spotřebou. Dragonomics v této souvislosti vyvrací 
některé kritické ohlasy na nedostatečný objem 
čínské spotřeby (pokles podílu spotřeby vůči HDP 
z 46% v roce 2000 na 33% v roce 2010)
poukazováním na skutečný růst podílu spotřeby na 
hlavu za stejné období ze 7% na 10% ročně, což je 
zřejmě nejvyšší růst v tomto ukazateli na světě. 
Pokles podílu spotřeby na HDP zdůvodňuje jako 
průvodní jev industrializace, který postihl i 
Japonsko v letech 1955-1970 nebo Jižní Koreu 
v letech 1975-1990. V podstatě jediným nezvyklým 
jevem je nízká úroveň spotřeby, od níž se ČLR 
odrážela při začátku industrializace v roce 1980.
V souvislosti s pracovním trhem vystřídala 
v poslední době původní optimismus ohledně 

obrovského zázemí pracovníků z venkovských 
oblastí obava z jejich nedostatku na základě 
některých propočtů. Podle Dragonomics je 
v současné době zaměstnáno v zemědělství stále 
přes 34% čínské pracovní síly. Se srovnání 
s Japonskem, J. Koreou či Tchaj-wanem vyvozují 
analytici, že má Čína stále ještě dostatečný 
potenciál pro další dekádu vývoje, kdy lze očekávat 
zpomalení růstu spojené s poklesem podílu 
zaměstnanosti v zemědělství pod 20%. Tomu 
odpovídá i plán čínské vlády na mohutný příliv 
populace do měst a obrácení dosavadní převahy 
obyvatelstva na venkově oproti městům.
Posledním z mýtů, kterým se Dragonomics ve své 
prezentaci věnovali, byla otázka tzv. middle income 
trap, která by měla zpomalit ekonomický růst v ČLR. 
Podle srovnání ČLR s 96 ekonomikami světa od 
roku 1970 zjistili experti, že 80% zemí, které byly 
klasifikovány na začátku jako chudé (méně než 15% 
HDP na hlavu USA), lze dnes stále považovat za 
chudé. Na druhou stranu cca 1/3 zemí se středně 
vysokými příjmy v roce 1970 (15-50% HDP na hlavu 
USA) do roku 2010 zbohatla. Lze tedy hovořit spíš o 
„pasti chudoby“ než „příjmové pasti středních 
příjmů“. Mezi zeměmi, kterým se podařilo 
soustavně dotahovat USA z hlediska životní úrovně 
v tomto období, byly podle Dragonomics jak státy 
na „periferii Evropy“ (míněny země střední a 
východní Evropy), tak i „asijští exportní tygři“, mezi 
něž patří i Čína. Otázkou je, zda bude Čína spíš jako 
Japonsko a J. Korea nebo půjde cestou Malajsie či 
Thajska. U Japonska došlo ke zpomalení 
přibližování k USA na úrovni 75% a zastavilo se na 
90%, u J. Koreje či Tchaj-wanu začalo zpomalování 
na 55-60% HDP USA. Čína je nyní na 20%, lze tedy 
očekávat rychlé snižování rozdílu v průběhu jedné 
až dvou dekád. Riziko, že by se toto snižování 
mohlo zpomalit jako v případě Thajska či Malajsie 
kolem 30% amerického HDP, snižuje rozdíl 
v průmyslové struktuře a politickém systému, který 
spíš odpovídá modelu severovýchodní Asie.
Je tedy důvod k obavám, že i doposud šlapající 
motor světové ekonomiky Made in China může 
začít pokašlávat? Soudě podle závěrů Dragonomics, 
MMF, Světové banky a dalších expertů není zatím 
důvod k panice, ČLR bude podle všeho i nadále 
pokračovat ve svém dosavadním ekonomickém 
růstu v průběhu další dekády, jakkoli tempo z let 
2003-2010 na dvouciferné úrovni se posune spíš na 
hranici 8% meziročně. Vláda bude muset řešit 
inflační tlaky, rostoucí sociální nerovnosti, 
strukturální problémy, urbanizaci a hrozící potíže 
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s životním prostředím. Pro dosažení udržitelného 
růstu bude klíčovým bodem i finanční reforma.

Evropské firmy Čínu umí, lehké to ale 
není

Stačí jeden pohled na mapu nebo letmý průlet
statistikou a je jasné, že se Čína svou velikostí zcela 
vymyká většině srovnání. A mezinárodní obchod 
není výjimkou. Získat výrazný tržní podíl na 
čínském trhu není v podstatě možné bez alespoň 
částečné lokalizace výroby na místě. Heslem 
dneška je globální výroba (globální design), 
nicméně kořeněná „lokalizací“, prováděnou až na 
místě spotřeby. V Asii to platí dvojnásob –
preference asijských spotřebitelů se od těch 
evropských často liší. Čínská Škoda Octavia je na 
první pohled stejná jako ta česká, ale stačí jeden 
zkoumavý pohled navíc a začnou se objevovat 
rozdíly – více chromových lišt nebo imitace dřeva 
v interiéru. Detail? Možná, ale bez tohoto detailu, 
který čínský spotřebitel vyžaduje, by si v Číně vůz 
nikdo nekoupil. 
Malé a střední podniky se tomuto trendu stále 
často brání. Lokalizovat výrobu do Číny je totiž 
stále relativně nákladné – zahraniční firma 
potřebuje založit společnost s dostatečným 
základním kapitálem, proklestit cestu džunglí 
legislativních požadavků a především, musí mít 
manažerský tým, který má „to nejlepší z obou 
světů“ – dokáže výrobu v Číně rozběhnout, ohlídat 
ji podle evropských standardů a zároveň musí mít 
znalost místního prostředí. Pokud je však pro 
úspěch výrobku klíčová jeho prodejní cena (a 
s výjimkou luxusního zboží to bude ve většině 
případů pravidlem), pak není zbytí a alespoň o 
částečném přemístění výroby do Číny je vhodné 
začít uvažovat. 
Lokalizace výroby do Číny tak přestává být 
výhradně doménou velkých a silných hráčů. 
Evropských firem v Číně rapidně přibývá, neboť do 
země středu investují stále více podniky do 250 
zaměstnanců, z evropské hantýrky dobře známé 
„SMEs“. Podle dotazníku Business Confidence 
Survey, který zpracovává každoročně Evropská 
obchodní komora v Číně a letos se ho zúčastnilo 
600 podniků (těch malých a středních z nich bylo 
381), se jim navíc dobře daří – 78 procent 
dotazovaných firem v roce 2010 vykázalo růst tržeb 
a sedmdesáti jednomu procentu z nich dokonce 
v roce 2011 vzrostl čistý zisk. Zajímavé také je, že 
rapidně vzrostl počet firem, pro které je Čína 

klíčovým strategickým trhem – 57 procent 
dotazovaných firem považuje Čínu za rozhodující 
trh z hlediska jejich globální strategie. To je o 
plných 17 procent více než loni. Progresivní firmy 
tak již ví, že Čína není jen příležitostí levně vyrobit, 
ale také výhodně prodat. 
Podnikání v Číně, to jsou však také výzvy. Stále 
přetrvávají bariéry, které vstup na čínský trh 
evropským podnikatelům komplikují. I přes často 
citované prohlášení premiéra Wena ze srpna 
minulého roku o tom že „všechny zahraniční 
společnosti, které jsou registrované v Číně, jsou 
čínskými společnostmi“, stále čeká zahraniční 
podnikatele vstupující na čínský trh řada bariér. Tak 
například, vstup do čínského automobilového 
průmyslu je stále podmíněn vytvořením joint-
venture s čínským partnerem. Oblast energetiky 
nebo telekomunikací je zahraničním investorům 
fakticky úplně uzavřená. Poskytování finanční 
služeb je omezené maximálně dvacetiprocentní 
kapitálovou účastí zahraničního investora v čínské 
bance. 

To všechno jsou trvalky, které v čínské legislativě 
najdeme už řadu let. Je však znepokojivé, že na 
seznamu se objevují nová omezení – letošní rok 
například nově přináší omezení zahraničních 
investorů v sektoru výroby komponent pro 
elektrické automobily. Od roku 2011 budou 
investice tohoto typu omezeny padesátiprocentní 
kapitálovou účastí zahraničního partnera. A 
zmiňovaný Business Confidence Survey trend stále 
se zhoršujícího regulatorního prostředí v Číně 
potvrzuje – 43 procent dotazovaných evropských 
podnikatelů se domnívá, že čínské regulatorní 
prostředí není vůči zahraničním společnostem 
férové. To je o 10 procent více než loni. A to jsou 
ještě evropští podnikatelé k čínskému 
podnikatelskému prostředí shovívavější, než jejich 
američtí kolegové. Podobný průzkum, který mezi 
americkými firmami zorganizovala letos Americká 
obchodní komora, odhalil, že téměř 71 procent 
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amerických společností se domnívá, že jsou v Číně 
diskriminovány. 
Českých firem se však – bohužel – tyto problémy 
většinou netýkají. Těch, které by do Číny přesunuly 
výrobu a/nebo učinily z Číny z hlediska odbytu 
klíčový trh, je naprosté minimum (výjimku tvoří 
textilní výrobci jako je například AlpinePro). 
Většina českých firem se tak při pronikání na čínský 
trh stále soustředí na čistý export a čelí tak 
problémům jiného typu (fytosanitární opatření při 
dovozu zemědělských výrobků, certifikace 
elektroniky a automobilů atd.), než se kterými se 
potýkají v Číně usazení výrobci. Čínský trh se však 
vyvíjí, čínský spotřebitel je stále náročnější a čínská 
konkurence sílí. Uspět s univerzálními výrobky 
exportovanými přes polovinu zeměkoule je tak čím 
dál tím těžší. Je nepochybné, že investovat do Číny 
není snadné. Na druhou stranu, jak bylo řečeno, 
téměř třem čtvrtinám evropských podniků se to 
daří tak, že jejich čistý zisk z roku na rok roste. A to 
by mohla být pro naše podnikatele dobrá inspirace. 

Jan Hebnar
Článek vznikl pro časopis PROFIT

Aktuality EK ZÚ  

12. listopadu 2011 proběhlo za účasti představitelů 
vlády okresu Cangzhou a také českého a 
slovenského velvyslance slavnostní otevření 
českého i slovenského EXPO pavilónu na Farmě 
česko-slovensko-čínského přátelství. • Ekonomický 
úsek velvyslanectví se již třetím rokem zúčastnil 
investičního veletrhu China Overseas Investment 
Fair v Pekingu, který proběhl ve dnech 8. až 9. 
listopadu 2011. Tentokrát se k nám přidaly v rámci 
semináře o investování v ČR také kolegyně z 
CzechInvestu a pánové z právnické firmy 
Schäffer&Partner.  • Delegace Plzeňského kraje, 
vedená hejtmanem M. Chovancem, navštívila 
v polovině listopadu Čínu, aby pokračovala v 
hledání zajímavých projektů, nových kontaktů a 
partnerů pro rozvoj dvoustranné spolupráce. Za 
tímto účelem také velvyslanectví uspořádalo v 
pátek 18.11.2011 prezentační seminář Plzeňského 
kraje i doprovodné mise podniků, který zájmem 
čínských návštěvníků výrazně předčil naše 
očekávání. • Ve dnech 17. až 19. listopadu proběhl 
v Peking veletrh potravin a nápojů CIF 2011. 
V rámci stánku, který ambasáda od pořadatelů 
bezúplatně dostala, se objevila firma Rudolf Jelínek, 
známý to výrobce alkoholických nápojů z Vizovic, a
MIKO International, jinak distributor tradičních 

medovníků Marlenka podle staré arménské 
receptury. • Velvyslanec L. Sečka a P. Vávra 
zamířili ve dnech 21. až 23. listopadu na jih Číny, 
aby se připojili k části zajímavého programu české 
vědecko-technologické mise, která dorazila do 
příjemně podzimního Kantonu v rámci historicky 
prvních Česko-čínských technologických dnů.

Více na www.mzv.cz/beijing

Co chystá EK ZÚ v prosinci?

1. - 2. prosince navštíví Changchun, hlavní město 
provincie Jilin, minidelegace vedená velvyslancem L. 
Sečkou v doprovodu zástupce vedoucího EK J. 
Hebnara a představitelů firem TEDOM (P. Doležal) 
a VÍTKOVICE (A. Kučera). Setká se zde se starostou 
a dalšími zástupci města, jakož i s vedením 
Univerzity Jilin. Záměrem je navázat na dřívější 
kontakty a najít konkrétní možnosti pro širší 
spolupráci včetně regionální úrovně. • Kromě 
třeskuté zimy v Changchunu hodlá ZÚ do konce 
roku otestovat i podnebí v Shenyangu, metropoli 
sousední provincie Liaoning, kde také již 
v minulosti proběhly společné aktivity a kontakty 
na úrovni ambasády i měst a krajů z ČR. • J. Hebnar 
vyrazí též do města Wenzhou, kolébky čínského 
„otevírání se světu“ posledních třiceti let, kde bude 
hostem místní komory čínských podnikatelů v ČR 
na prezentaci vín z Francie a Chile. Jeho úkolem 
bude kromě reprezentace ambasády a Česka 
obecně zasadit do povědomí místních obchodníků 
semínko zvědavosti ohledně českých a moravských 
vín, na které bychom mohli navázat v budoucnu. • 
Nejnovější člen ekonomického úseku, paní Sandra 
Lang Linkensederová, se po svém příjezdu do 
Pekingu minulý týden již vypraví 16.-17. 12. na 
cestu za novými kontakty do města Hai´an, v 
provincii Jiangsu, kde navštíví na pozvání 
Commercial Expressu a místní vlády lokální 
průmyslový park a setká se s oficiálními 
představiteli i podnikatelským sektorem.




