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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

Čína se v  opět na téměř čtrnáct dní zastavila. Sice 
ne v tichém rozjímání (dělobuchy by dle mého 
názoru měly být povinným čínským exportním 
artiklem), ale zato úplně. Přicházející rok draka je 
potřeba řádně oslavit a přitom mezi řádky vždy 
zdůrazňovat, že právě atributy roku ve znamení 
draka (síla, štěstí) jsou z hlediska dalšího rozvoje 
Číny mimořádně výhodné. 
Stejně tak jako v případě roku zajíce, nebo před 
ním tygra. Číňané jsou prostě optimistický národ. 
Co rok 2012 nakonec přinese? Ambasádní 
křišťálová koule je toho času v opravě, a proto
můžeme tentokrát (výjimečně) prezentovat jen 
odhad vývoje situace. 
Nadcházející rok bude především znamenat
masivní transformaci celého vedení ČLR. Nově 
nastupující generace politiků vzdělaná 
v humanitních oborech nahradí předcházející
„inženýrskou“ generaci. To může znamenat mírné 
snížení akcentu plánovačů na všespasitelný 
vědecký rozvoj. Nebo také nemusí. 
Stejně tak může – a nebo také nemusí – dojít 
k dalším politickým reformám. Pěkný indikátor
bude regulace sociálních sítí - jejich význam stále 
sílí a vláda si bude brzo muset zvolit, jak se 
k tomuto „demokratizačnímu“ nástroji postaví.
Na ekonomickém poli bude Čína dále bojovat 
s inflací, živenou z mnoha zdrojů (exportní 
zaměření čínské ekonomiky, růst cen nemovitostí, 
přesun obyvatel z venkova do měst, rostoucí ceny 
potravin atd.). To bude znamenat (další) potíže pro 
čínské exportní výrobce. A naopak příležitosti pro 
importéry. 
Dvanáctiletá pětiletka vstoupí do druhého roku 
života: dále bude pokračovat drastické snižování 
emisí (včetně téměř nahodilého vypínání 
energetických zdrojů), budou se stále - jako o život 
- přihlašovat patenty a budovat systém 
zdravotního a sociálního pojištění ve víře, že 
spotřeba domácností stoupne razantně na 
významu v rámci kompozice čínského HDP.
Pokračující evropská dluhová krize nabídne znovu 
Číně možnost vstoupit razantněji do ringu těžké 
váhy globálního ekonomického dění. 

Bude se tedy na co těšit. 

Jan Hebnar
zástupce vedoucího EK ZÚ Peking
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Nová edice Katalogu zahraničních investic 
v ČLR – má Čína zájem o investory?

29. prosince 2011, coby opožděného Ježíška, 
nadělila čínská vláda zahraničním firmám novou 
verzi Katalogu zahraničních investic (Foreign 
Investment Catalogue), což je přehled sektorů, 
v nichž bude ČLR od 30.1.2012:
a) podporovat zahraniční investice (encouraged)
b) tolerovat zahraniční investice s omezením
(restricted)
c) zakazovat zahraniční investice (prohibited).
Tento katalog není úplnou novinkou, vyšel poprvé 
již v roce 2007 a dočkal se řady změn, které vcelku 
dobře odrážejí strategické uvažování a cíle čínské 
vlády ve vztahu k zahraničním investorům. Motivy 
vydání tohoto katalogu jsou každopádně složitější, 
nicméně zjednodušeně lze říci, že podporované 
sektory patří k prioritním oblastem zájmu ČLR, tj. 
oborům, kde se potřebují čínské firmy učit, 
zdokonalovat, zlepšit a to vše odezíráním od 
vyspělé konkurence. Tomu odpovídá i neustálé 
volání čínských představitelů po dovozu vyspělých
technologií do ČLR, ať už z USA nebo ze zemí EU. 
Jedná se zejména o 
- špičkový průmysl (hi-tech)
- výrobu s vysokou přidanou hodnotou
- energetické úspory
- ochranu životního prostředí
- pokročilé služby.
V Katalogu 2011 došlo k rozšíření této kategorie o 
tři obory na celkem 354 položek. 
Omezené zahraniční investice souvisejí se snahou 
vlády o ochranu přírodních zdrojů (s důrazem na 
vzácné kovy a prvky se strategickým významem), 
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dále kontrolují vývoj ve vybraných sektorech 
s cílem zabránit vzniku dominance zahraničních 
subjektů a omezují konkurenční prostředí. 
V novém vydání Katalogu bylo celkem 7, resp. 1 
sektor vyřazeno z kategorií zakázaných, resp. 
omezených, tudíž v konečném důsledku je 
zakázaných položek 39 a omezených 80. Počet 
sektorů s omezením zahraničního podílu byl snížen 
o 11.
Zakázané sektory souvisí s ochranou životního 
prostředí, strategickou důležitostí (energetika, 
vojenský průmysl, těžba vzácných a radioaktivních 
kovů a prvků), potřebou zachovat státní monopol a 
také kontrolu nad vzděláváním, médii apod.
Za účelem podpory migrace zahraničních investic 
v oborech, které jsou relativně náročné na pracovní 
sílu, z pobřeží do méně rozvinutého vnitrozemí, 
byly některé z vymazaných podporovaných položek 
v novém Katalogu přesunuty do Katalogu 
prioritních oborů pro zahraniční investice ve 
střední a západní Číně, který byl naposledy 
upravován v roce 2008 a jeho nová verze se nyní 
připravuje.

Aktuality EK – leden 2012

EK informuje o potvrzeném termínu konání 7. 
Podnikatelského summitu EU-ČLR dne 14.2.2012 
v Pekingu. Tato akce se odehraje paralelně 
s chystaným (a v roce 2011 odloženým) summitem 
EU-ČLR, bude probíhat ve Velké síni lidu (tj. budově 
čínského parlamentu) a Delegace EU i EUCCC jako 
organizátor za evropskou stranu vyzývají všechny 
zájemce o účast, aby se co nejdříve přihlásili a 
zaregistrovali. Více informací lze získat na 
stránkách EUCCC (www.euccc.com.cn), příp. přes 
kontakt Mr. Fernando Cutanda, 
fcutanda@europeanchamber.com.cn, tel. +86 (10) 
6462 2066 ext. 31. • Z údajů MPO ČR a ČSÚ plyne, 
že vzájemný obchod mezi ČR a ČLR si zachoval 
růstový trend i v listopadu 2011, takže za období 1-
11/2011 dosáhl náš vývoz hodnoty 1,53 mld. USD 
(+32,1%, 17. místo ve vývozu ČR), dovoz z Číny 
vystoupal až na 17,52 mld. USD (+20,2%, 2. místo 
v dovozu ČR), čímž se obrat vyšplhal na 19,05 mld. 
USD (+21,1%, 3. pozice v ZO ČR) a deficit na -15,9 
mld. USD. Asi netřeba dodávat, že jsou to všechno 
rekordně vysoká čísla, nejvyšší od roku 1993.  

Více na www.mzv.cz/beijing

Co chystá EK v únoru?

12. - 16. února navštíví Peking a Guangzhou 
v provincii Guangdong minidelegace pánů V. 
Bartušky (zvláštní zmocněnec pro energetickou 
bezpečnost a též pro dostavbu JE Temelín) a J. 
Štullera (ředitel odboru licencování nových zdrojů 
SÚJB) doprovázená velvyslancem L. Sečkou a
ekonomickým radou P. Vávrou. Náplní návštěvy 
budou jednání s čínskými partnery o jaderné 
energetice a návštěva stavby JE Taishan, kterou 
zajišťuje francouzská firma AREVA s čínskými 
protějšky. • Ekonomický úsek si klade za cíl 
připravit přijetí velvyslance L Sečky u ministra 
obchodu ČLR Chen Deming a pokročit v otázce 
konání několikrát odloženého zasedání Smíšeného 
ekonomického výboru, které se má konat v Praze.
• Také v letošním roce usiluje EK o získání 
prostředků z MZV na projekty ekonomické 
diplomacie s cílem uspořádat alespoň dva 
semináře, věnované prioritním exportním oborům
ČR do ČLR. V loňském roce proběhly akce 
zaměřené na české sklo a víno, letos hodláme 
oslovit zástupce leteckého průmyslu, nano- a 
biotechnologií a důlního průmyslu. To však 
neznamená, že bychom ostatní obory odsunuli na 
vedlejší kolej; jednak bude záležet na projeveném 
zájmu z výše uvedených oborů, za druhé stále platí 
nabídka prezentací či seminářů v prostorách úřadu 
s maximální podporou z naší strany pro české firmy.
Za poskytnuté náměty a nápady z vaší strany 
předem děkujeme.




