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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

Druhého října skončilo mé tříleté působení na 
postu ekonomického diplomata na české 
ambasádě v Pekingu.

Někde jsem četl, že ti, kteří v Číně strávili rok nebo 
dva, se vracejí zpět, aby těm, kteří říše středu 
neznají, zvěstovali, jakými zákony se tato stále ještě 
tak trochu mystická krajina řídí, kde jsou obchodní 
příležitosti, jak funguje čínská politika, nebo co jsou 
to pojmy jako guanxi či mianzi.

Kdo však v Číně strávil deset, dvacet let, v obdobné 
situaci pouze mlčí. Všechno je najedno daleko 
složitější a vymyká se škatulkám z příruček Doing 
Business in China.

Po třech letech si připadám, že nepatřím ani do 
jedné kategorie. Mám pocit (možná milný), že jsem 
toho o Číně hodně pochopil tím, jak jsem v této 
úžasné zemi pracoval, studoval a seznamoval se 
zajímavými lidmi. Stále mi však přijde, že míra, do 
jaké může průměrný Evropan říši středu, její 
společnost a kulturu poznat, je omezenější, než se 
obecně tvrdí. 

A nejde jen o znalost nebo neznalost jazyka –
neznalost čínštiny sama o sobě poznání Číny 
neznemožňuje. Spíše jde o to, že „jinakost“ čínské 
společnosti, jejich morálních hodnot a úzu je 
natolik odlišná, že ani těch deset nebo dvacet let 
často nestačí, aby se v Číňanech cizinec vyznal.

V názvu i textu písně Oldřicha Janoty se opakuje 
moudrý rým – I cesta může být cíl. Vydat se na 
cestu poznání Číny je tedy také takovou cestou bez 
konce. A cestou pořádně dlouhou. Možná tak, jako 
byla Hedvábná stezka.  

Já osobně jsem se rozhodl se na tuto cestu vydat, 
byť to již nebude v barvách české státní diplomacie.

Dovolte mi tedy na těchto stránkách Vám naposled 
popřát hodně štěstí ve Vašem podnikání s Čínou. 
Hodně štěstí na Vaší Hedvábné stezce.

Jan Hebnar
Ekonomický úsek
ZÚ Peking

Recept na zvýšení čínského 
konzumu stále neznámý

Růst čínské ekonomiky slábne, byť si o jeho 
tempu mohou stále kupř. členské státy EU 
pouze nechat zdát. Nedaří se změnit exportní 
orientaci na domácí spotřebu. Ačkoli čínská 
spotřeba roste konstantně o 8 % ročně, 
doposud zaostávala za růstem HDP 
(donedávna průměrně kolem 10 %) a do 
státního příjmu tak ročně přispěje pouhými 35 
% (hluboko pod světovým průměrem). 
Jednotlivý čínský konzument utrácí výrazně 
méně než kolegové v zemích s podobnou 
ekonomiku. Procento stranou odloženého 
výdělku se vyšplhalo již na 30 %. Podle expertů 
bude třeba přijmout nové monetární, fiskální i 
jiné stimuly, jak přimět spotřebitele otevřít 
peněženky. Nevyhnutelná bude do budoucna 
zřejmě i reforma sociálního systému a 
finančnictví. 

Před více než pěti lety prohlásil čínský premiér 
Wen Jiabao (Wen Ťia-pao) ekonomiku své 
země za nestabilní, nevyrovnanou, 
nekoordinovanou a neudržitelnou. Byl to 



říjen 2012
EK ZÚ Peking

2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600, China

commerce_beijing@mzv.cz

tehdy komentář veskrze revoluční. Čína tou 
dobou již nepřetržitě 25 let směřovala vzhůru. 

V letošním roce je evidentní zpomalení růstu 
čínské ekonomiky a spekulace o tvrdém 
přistání tvoří jedno z hlavních témat ekonomů 
i preventivních vládních opatření. Po 30 letech 
příkladné cesty vzhůru dolehly na ČLR nejen 
chudokrevnost celosvětové ekonomiky, ale též 
vlastní demografické problémy, strnulost a 
centrální řízení finančního sektoru, 
neadekvátní sociální systém a neochota 
spotřebitelů pustit peníze do světa. 
Nepořádek natropila v neposlední řadě také 
splasklá bublina některých perspektivních 
odvětví jako např. stavebnictví. Po vypuknutí 
globální krize v letech 2008-2009 začala ČLR 
pumpovat obrovské sumy do infrastruktury a 
stavebního průmyslu. Ten se stal významným 
tahounem ekonomiky, jenž plodil mj. 
nehospodárné projekty, nepoužívané silnice a 
stadiony či nepotřebné mosty. Tváří v tvář 
městům duchů1 a chabé zahraniční poptávce 
bylo nutné začít opět hledat alternativy, jak 
udržet požadovaný růst HDP a především 
stimulovat domácí spotřebu, na níž má být 
založen budoucí stabilní ekonomický růst.

Skutečný stav čínského hospodářství zná 
(možná) jen nejužší vedení země. 
Prezentované statistiky jsou pravděpodobně 
přibarvené na růžovo a často nenavazují jedna 
na druhou. Vláda ráda demonstruje, že čínská 
ekonomika je ve skvělé kondici. Dokazuje to 
různými čísly, např. objemem bankovních 
půjček, které dosáhly v červnu 2012 celkového 
objemu 144.4 mld. USD, zatímco v květnu 
činily jen 124.4 mld. USD (nárůst o 16 %). 
Chlubí se také čilým růstem spotřeby, jež za 
poslední dekádu roste poctivých 8 % ročně. 

Je bezesporu faktem, že v loňském roce 
přispěli čínští spotřebitelé největším objemem 
do globální světové spotřeby a předčili 
dokonce USA. Avšak ve srovnání s podobnými 

                                                                

1 Jen v Pekingu by dle neoficiálních zdrojů mělo být 
na 4 mil. prázdných bytů.

ekonomikami utrácí čínské domácnosti na 
hlavu nesrovnatelně méně (viz tabulka) a růst 
výdajů je především v silné disproporci 
celkovému tempu HDP, které v posledních 
letech dosahovalo průměrného 10 % růstu2

zejména díky vývozu a investicím do fixních 
aktiv. Podíl výdajů domácností na celkové výši 
HDP tak poklesl dle oficiálních údajů 
v minulých 15 letech z průměrných 50 % na 35 
%, což je zřejmě nejnižší podíl v historii. 
Málokterá ekonomika se může „pochlubit“ 
podílem spotřeby na celkové výši HDP pod 50 
% 3 . Spotřeba elektřiny se z roku na rok 
nezvýšila vůbec (zástupný ukazatel používaný 
ke stanovení reálného růstu čínského HDP) a 
obrovské zásoby uhlí, u nichž klesá poptávka, 
jasně hovoří o snížení výrobního záběru.

Spousty think-thanků vedou debaty, jaké 
nástroje má vláda k dispozici k vyvážení čínské 
ekonomiky, zda nadešel čas k novým 
monetárním nebo i fiskálním stimulům, zda je 
aktuální snížení daňových úlev a subvencí 
poskytovaných podnikatelům na úkor 
domácností, na jejichž spotřebě by měl stát 
budoucí ekonomický (stabilní) růst apod. 
Slyšíme, že z exportu, který stále činí nejvyšší 
příjem do státní kasy, nelze žít věčně. Obzvlášť 
pokud jsou zahraniční trhy churavé. Však také 
objemy čínských investic neodpovídají 
výdajům domácností a skrývají v sobě 
nebezpečí „generace nadbytečných kapacit“. 
Investice totiž znamenají i zvýšení výrobního 
potenciálu a ten může prosperovat, jen pokud 
bude zaručen odbyt na trhu, resp. bude-li 
existovat kupní síla (bez ohledu na to, zda 
v Číně nebo za jejími hranicemi). 

Stimulovat čínskou spotřebu bude ovšem 
složité, jelikož přes stále poměrně vysoký růst 
čínské ekonomiky i životní úrovně lidé ukládají 
bokem stále větší část příjmu. Pokračující 
privatizace sektoru služeb navyšuje mj. 
náklady na lékařskou péči (pokud má mít 

                                                                

2 V roce 2011 činil nárůst HDP 9.2 %, v 2010 10.4 %, 
letošní překonání hranice 8 % zatím nelze potvrdit.
3 Celosvětový průměr činí 61 %.



říjen 2012
EK ZÚ Peking

2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600, China

commerce_beijing@mzv.cz

alespoň nějakou kvalitu) a díky 
nedostatečnému sociálnímu zabezpečení si 
lidé spoří také na důchodové zajištění. Číňané 
se snaží rovněž dosáhnout na kvalitní vzdělání, 
které již dnes představuje samo o sobě 
ohromné náklady. 

Proti snížení spořivosti hraje také stále 
nedostatečná valorizace mezd a hlavně 
nedůvěra v bankovní domy (lidé si raději 
půjčují od rodiny či přátel, k nimž mají větší 
důvěru než v banky). Úrokové sazby jsou sice 
relativně nízko, ale bankovní produkty 
odpovídají době ledové a jsou mj. excesivně 
regulovány státem. Velmi důležitá proto bude 
reforma bankovního sektoru a finančních 
produktů. Měly by nabízet ještě rozumnější 
úrokové sazby, více zpřístupnit hypotéky, 
poskytovat zajímavé půjčky na vzdělání a dle 
některých odborníků změnit i podmínky 
coporate savings. Reformy jsou urgentní. 
Následující graf ukazuje, že domácnosti 
ukládají ke spoření až 30 % celkových příjmů, 
zatímco před 15 lety šlo na úspory méně než 
20 %. Na venkově se spoří poněkud méně, což 
je zřejmě dáno menším objemem prostředků, 
které je možno odložit stranou.

Dalším problémem je, že střední třída, životně 
důležitá pro zdravě prosperující společnosti, 
tvoří pouhých 12 % populace 4 . 
Nezáviděníhodnou výzvou je i propastný rozdíl 
mezi příjmy a kvalitou života ve městě a na 
venkově. Ve městech je např. 60 % 
domácností vybaveno PC, zatímco na venkově 
pouhých 12 %. Přístup ke službám i zdravotní 
péči je na venkově mizivý. Často jsou také lidé 
na venkově zaměstnáni úplně jinými 
starostmi, jako je přístup k pitné vodě, jejímž 
nedostatkem trpí více než 300 mil. obyvatel. 

Ekonomové a akademické think-thanky 
navrhují desítky opatření a reforem k nápravě 
finančního sektoru, sociálního a zdravotního 
zabezpečení a navýšení příjmů domácností. 

                                                                

4 Pro srovnání: v „nedaleké“ Malajsii ji tvoří 47 % populace a např. v Mexiku 

až 65 %.

Wang Tao 5 na přednášce pro EU China 
Chamber of Commerce sdělila, že cestu vidí v 
rozvoji sofistikovanějšího domácího průmyslu 
a posilování konkurenčního prostředí. 
Praktické by bylo i zavedení daňové reformy, 
která sníží daň z příjmu fyzických osob a bude 
podporovat spotřebu, nikoli investice. 
Pochopitelně do zvýšení platů se nechce 
nikomu. Čína by měla upřednostnit model 
rozvoje postavený na kapitálových vstupech 
(capital-intensive) místo rozvoje na bázi 
zvýšených nároků na pracovní sílu (labour 
intensive growth). Velmi důležité bude dle 
Wang Tao také změnit pobídky pro provinční 
vlády a regionální rozvoj, které spíše než 
nepotřebnou nablýskanou infrastrukturu 
nabídnou nové pracovní příležitosti a zvýší 
kvalitu života, jakož i potřebu, resp. možnost 
utrácet. 

Sektor služeb je z hlediska „vábení výdajů“ 
nejperspektivnější. Číňané stále více utrácejí 
za potraviny, služby v dopravě, vzdělávání a 
péči o zdraví. Pokud však budou tyto služby 
dále relativně drahé, je nutné přizpůsobit 
finanční produkty, resp. nabídnout úvěry, 
hypotéky a dostupné půjčky. 

Jiní ekonomové vidí prioritu ve znalostní 
ekonomice. To je však běh na dlouhou trať. 

Existují ovšem i zastánci současné situace, 
kteří tvrdí, že trh má být ponechán svým 
zákonům a poukazují na to, že nízká spotřeba 
ve fázi rychlé industrializace je normální. 
Prodělaly ji všechny „zázračné“ asijské země 
(viz Japonsko a Korea) a nejsilnější disproporci 
v dějinách měly dokonce USA. Poukazují pyšně 
na 8 % růst spotřeby čínských domácností a 
konejší se faktem, že platy vyskočily za 
poslední desetiletí o celých 12 % (pro srovnání 
na Tchajwanu pouze o 1 %). Jako hlavní riziko 
nevnímají disproporci mezi růstem HDP 
a spotřebou domácností. Spatřují ho do 
budoucna v neadekvátní legislativě k užívání 

                                                                

5 Head of China Economic Research (UBS Investment Bank), former senior 

economist at the International Monetary Fund.
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pozemků a pracovním právu, jakož i 
neodpovídající decentralizaci země, resp. 
disproporcí mezi ústřední správou a 
provinciemi.

Mgr. Sandra Lang Linkensederová

Inovuje Čína jen na papíře?

Nutnost přenastavit čínskou ekonomiku na 
výrobu s vyšší přidanou hodnotou je něco, 
k čemu se čínské vlády zavázaly již minimálně 
ve dvou posledních pětiletých plánech.

Jde to ale ztuha. Čínská společnost je 
nastavena tak, že zatímco slovo 
„inovace“ nemůže chybět žádné čínské firmě
v mission statementu a životopis Steva Jobse 
se prodává – jako jediná kniha vůbec - i 
v obchodech s potravinami, stále platí čínské 
pořekadlo, že „zastřelen bude ptáček, který 
vystrčí první hlavu“. Na příkladu nedávno
zesnulého geniálního amerického vizionáře lze
také snadno ukázat, jak je nemožné, aby se 
v dohledné době v Číně objevil obdobný guru. 
Jobs si dovolil následovat svou vizi i přes to, že 
to pro něj znamenalo zklamat očekávání, které 
na něj jako na mladého studenta společnost a 
rodina ve své době kladly. Tedy kupříkladu 
zanechat školy, odjet do Indie, studovat něco 
tak „nesmyslného“ jako je kaligrafie. To je 
v Číně nemyslitelné. Čína je skupinová 
společnost a pro běžného Číňana je 
nepředstavitelné, že by očekávání skupiny 
nesplnil, nebo by se jí nedej bože postavil. 

Pro inovativní prostředí je takový přístup 
přímo vražedný. Inovace v Číně je řízený, 
shora dolů diktovaný proces. Nápad se 
„musí“ vymyslet v daném časovém horizontu, 
s danými náklady a v daném technickém rámci. 
Musí se dokonale naplánovat. Takový přístup 
pochopitelně naprosto omezuje kreativitu 
těch, kteří i v moderních firmách stále 
nejzásadnější inovace přinášejí – řadových 
pracovníků, kteří nejlépe vědí, jak daný 
produkt funguje a co po něm zákazníci 

požadují (nebo mohou požadovat). Tím se 
například Čína dramaticky liší od Japonska, kde 
se inovacím tradičně daří a kde se klade 
zásadní důraz na „zlepšovací návrhy“ řadových 
pracovníků (jakkoli může být zmínka o 
„zlepšovácích“ v českém prostředí 
doprovázena ironickým úšklebem, v Zemi 
vycházejícího slunce tento přístup funguje).  

Obsese Číňanů s detailním plánováním 
výzkumu také v reálu vylučuje výskyt 
disruptivních inovací – tedy těch, které zcela 
změní fungování daného výrobku a dramaticky 
zvýší přidanou hodnotu, kterou spotřebiteli 
přináší (klasickou disruptivní inovací je 
například lednička, která na konci 
devatenáctého století nahradila na váhu 
prodávaný led a úplně vymazala z mapy 
podnikání ledaře). Inovace v Číně je v podstatě 
vždy jen inkrementální – daná technologie 
(často původně asimilovaná ze Západu) se 
vylepšuje tak dlouho, až světlo světa spatří 
nový výrobek, který svými parametry předčí 
ten původní o deset, dvacet nebo padesát 
procent. Ale parafrázujeme-li Henryho Forda, 
otce americké disruptivní inovace; o kolik 
procent je lepší automobil, než povoz tažený 
koňmi? 

To však neznamená, že „zlepšovací“ přístup 
nemůže fungovat. Může. Existuje řada 
výrobků, které se po léta pouze vylepšují a 
vlastně stojí na stejném základě. Pokud si tak 
koupíte čínskou mikrovlnou troubu, 
pravděpodobně zjistíte, že obsahuje tolik 
tlačítek a speciálních programů, že by na její 
obsluhu musela čínská hospodyňka vystudovat 
Ph.D. Také bude taková trouba svítit a při 
skončení pečícího programu vám zahraje 
úryvek z klasické čínské opery. V zásadě to ale 
bude stejná a tatáž trouba, která se poprvé 
nabízela americkým domácnostem již 
v padesátých letech. A možná to nebude 
nikomu vadit. Stejně tak chlouba čínského 
dopravního systému, rychlovlak CRH-380 
(značení také udává maximální rychlost 
v kilometrech), je vlastně pouze výrazně 
vylepšený a především „zrychlený“ starší vlak 



říjen 2012
EK ZÚ Peking

2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600, China

commerce_beijing@mzv.cz

Siemensu. Nejrychlejší smartphone na světě 
pravděpodobně nakonec bude také čínský –
Xiaomi II a jeho vysoce taktovaná čtyři jádra 
(nakrátko) zahanbí celou světovou konkurenci 
zvučných jmen. Bude to ale stále ten samý 
smartphone, se kterým přišli konkurenti od 
HTC a Samsungu, jen o něco rychlejší. Čínští 
inženýři totiž nejsou o nic méně bystří než 
jejich západní kolegové a řada čínských firem 
má obrovské zdroje lidského i finančního 
kapitálu, které může do výzkumu vrhnout. Jen 
jim chybí schopnost myslet „outside the box“. 
Jestli za to může dva a půl tisíce let staré učení 
Konfucia, nebo vedoucí úloha komunistické 
strany, toť otázka. Jestli je tato neschopnost 
prozatímní, nebo trvalá, je pak otázkou číslo 
dvě.  

Kámen úrazu spočívá i v tom, že se tyto 
inkrementální inovace (jako je CH-380 nebo 
Xiaomi) obzvláště špatně kloubí s high-tech
průmyslovým odvětvím. Dotykový telefon 
nevznikl přidáním více tlačítek ke stávajícímu 
zařízení. Elektromobil není jen dokonalejší vůz 
se spalovacím motorem. High-tech se často 
vyvíjí dynamicky, disruptivně, bez ohlížení přes 
rameno. Pokud výrobce zaspí a promešká 
nástup disruptivní inovace, často se mu již 
nepodaří ujetý vlak dohonit (finská Nokia by o 
tom pravděpodobně mohla napsat román).
A to Číňanům zatím nejde a pálí to tím víc, že 
si na úspěch v high-tech  Čína brousí zuby již 
celou poslední dekádu. Bez průlomových 
inovací v high-tech není možno udávat krok ve 
světě IT, obnovitelných energií nebo 
biotechnologií. Proto čínské firmy v high-tech 
vždy pouze šlapou na paty západní konkurenci, 
přičemž neobeznámenému pozorovateli to již 
léta připadá, že už už musí tuto konkurenci 
předhonit. 

Hned tak to ale nebude. Je kupříkladu pravda, 
že Čína nyní vyrábí největší větrné elektrárny 
na světě. Ty však byly vyprojektovány na 
základě technologických transferů a 
„inspirace“ (pokud zvolíme značně eufemické 
označení) pocházející od západních 
společností. Když se Číňané chtěli pustit do 

projektování perspektivních offshorových 
větrných elektráren, nezbylo jim nic jiného, 
než koupit celou německou konstrukční firmu, 
která do těchto strojů vyprojektovala 
převodovky, i s jejími patenty. Použít 
standardní převodovku (a pouze ji zvětšit) 
z “klasických“ elektráren z technických důvodů 
nešlo a bylo potřeba zamyslet se nad 
originálním technickým řešením, kreativně a 
z bodu nula. A čínští konstruktéři selhali. 

Přidaná hodnota však nemusí být vždy 
obsažena v dokonalém technickém řešení. 
Průlomový efekt, který zboží dostatečně 
diferencuje a vymezí proti konkurenci, může 
mít na svědomí také kupříkladu unikátní 
design. Cit pro tvary a krásu v prostoru není 
něco, co by se v populaci zrodilo přes noc. 
Proto jsou Číňané neustále posedlí 
nakupováním luxusního zboží ze západních, 
především evropských módních domů. Proto 
se v Číně rekordně daří v Applu, přesto, že 
čínské telefony v čistě hardwarových 
parametrech již dokonce překonaly zbrusu 
nový iPhone 5. Proto zahraniční automobilky 
stále mohou žádat výrazné cenové prémium 
za vozy navržené italskými návrháři a ty jdou 
stále „na dračku". 

Mgr. et Bc. Jan Hebnar MBA

Čínské ekonomické střípky

Plány s automobily na bázi „nové 
energie“ přešlapují na místě

V předchozím newsletteru jsme se zabývali 
výrobou a prodejem elektromobilů v ČLR a 
nadějemi, které místní vláda do projektu 
vkládá. Aktuální tiskové zprávy potvrzují, že se 
prodejům nedaří navzdory zajímavým 
pobídkám. Jihočínská metropole Guangzhou 
nabídla v září potenciálním kupcům 960 
poznávacích značek pro automobily využívající 
„novou energii“ spolu s dotací ve výši 10 000 
CNY (1 590 USD), ke konci měsíce však bylo 
využito pouze 160 z nich. 
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Podle analytiků se zákazníci obávají problémů 
s bezpečností a vadí jim též vyšší cena vozidel. 
V květnu t. r. se totiž elektrické taxi typu BYD 
E6 srazilo s jiným vozidlem a začalo hořet, což 
mělo za následek smrt řidiče a dvou cestujících. 
Obavy veřejnosti nezaplašily ani pozdější 
výsledky vyšetřování, podle nichž nebyl požár 
způsoben bezpečnostními nedostatky vozu. Co 
se týče ceny, ani dotace nezmírní vyšší 
pořizovací náklady, které kupř. u hybridu GAC-
Toyota Camry HEV dosahují 259 800 – 329 800 
CNY. 
Výrobci i odborníci se shodují, že bude 
zapotřebí daleko víc propagace a dalších 
investic do inovace, aby se podařilo docílit 
průlomu. V tomto duchu 11 čínských 
ministerstev plánuje využívat 23 plně 
elektrifikovaných vozidel jako součást projektu 
testovacích jízd.

ČLR dočasně zruší některé celní 
poplatky v posledním čtvrtletí roku

Ministerstvo financí (MoF) oznámilo, že 
s platností od 1. 10. do konce roku 2012 
všechno zboží dovážené i vyvážené do/ze 
země, stejně jako vozidla, která jej dopravují, 
budou osvobozena od kontrolních a 
karanténních (0,05-0,5 % z hodnoty zboží) 
poplatků. Účelem tohoto opatření je podpořit 
vývozce i dovozce v situaci globálního 
ekonomického zpomalení.
Čína také zrušila poplatky za celní odbavení 
(0,1-0,3 % z hodnoty zboží) s platností od 
stejného data. Od 1. 1. 2013 pak budou 
zavedeny snížené standardy pro poplatky za 
celní kontrolu a karanténu.
Díky těmto opatřením mohou čínské firmy 
ušetřit cca 3,5 mld. CNY (555 mil. USD).
Vláda také přijala opatření pro usnadnění 
přístupu k úvěrování a rychlejšímu vyřizování 
daňových vratek.
Podle dostupných statistik klesl v srpnu čínský 
dovoz meziročně o 2,6 %, zatímco vývoz 
vzrostl o pouhých 2,7 %.

Reforma DPH v ČLR pokračuje

Čínský správce daně oznámil, že další dvě 
provincie – Jiangsu a Anhui na východě země –
jsou připraveny nahradit daň z obratu DPH 
s cílem snížit celkové daňové zatížení a 
podpořit vybrané sektory. Pilotní projekt 
zamýšlí aplikovat DPH na dopravní sektor a 
některá odvětví v sektoru služeb v těchto dvou 
provinciích, jež budou následovat pilotní 
projekty v Pekingu, Tianjinu a Šanghaji.

Aktuality EK ZÚ – září 2012

14. 9. 2012 se v prostorách rezidence odehrála 
plánovaná prezentační a B2B akce 
ekonomického úseku ZÚ Peking s názvem 
Czech Export Pearls. Akce byla první fází 
projektu ekonomické diplomacie, 
zpracovaného ZÚ Peking a schváleného i 
financovaného z prostředků MZV ČR. Dvacítka 
českých firem, které se prezentovaly zhruba 
šesti desítkám čínských podnikatelů, novinářů, 
odborníků i VIP hostů, své výrobky (sklo, pivo, 
víno, likéry a potraviny) buď do Číny již vyváží,
nebo se o to nyní chtějí pokusit a hledají 
partnera/distributora. O úvod ladící oku i srdci 
diváka se postarali čestní hosté a překvapení 
dne, folklórní soubor Olšava z Uherského 
Brodu, jehož hudebníci a tanečníci v tradičních 
krojích pod modrým nebem předvedli své 
umění. • J. Hebnar navštívil hlavní město
provincie Jilin Changchun, kde se setkal s 
místními podnikateli sdruženými pod
hlavičkou klubu MECEC. Navázané kontakty a 
konkrétnější představu o možném propojení 
podnikatelských subjektů z obou stran 
budeme rozpracovávat v dalším období. • Ve 
dnech 5. – 6. 9. 2012 se konalo v Pekingu
setkání národních koordinátorů v souvislosti s
pokračujícím naplňováním čínské iniciativy, tzv. 
Dvanácti opatření na podporu spolupráce 
mezi ČLR a zeměmi střední a východní Evropy, 
kterou na summitu ve Varšavě předložil čínský 
premiér Wen Jiabao. Českou republiku 
zastoupil na konferenci vrchní ředitel sekce 
mimoevropských zemí Ministerstva 
zahraničních věcí a současně národní 
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koordinátor pro tuto iniciativu D. Koštoval, 
který ve svém vystoupení podpořil další rozvoj 
vzájemné spolupráce s ČLR a zmínil oblasti s 
největším potenciálem. D. Koštoval se také
setkal se svými protějšky na čínském 
Ministerstvu zahraničí. Společně se shodli na 
tom, že v současné době nejsou možnosti 
dvoustranné ekonomické, investiční, turistické 
i jiné spolupráce zdaleka plně využívány a obě 
strany mají zájem přispět k většímu naplnění 
vzájemné relace v budoucnu. • V úterý 11. 9. 
2012 se sešlo v prostorách velvyslanectví 
několik desítek čínských novinářů, kteří si 
vyslechli prezentaci ředitele kanceláře 
CzechTourismu J. Vávry a využili i možnosti 
zeptat se přítomných zástupců z centrály 
CzechTourismu na různé podrobnosti ohledně 
turistického ruchu v České republice. 
Odpolední tiskovou konferenci pak vhodně 
doplnil tradiční večerní koktejl pro místní 
novináře a zástupce turistického sektoru, kde 
vylosovaný šťastlivec získal týdenní pobyt v ČR 
s podporou sponzorů LOT (letenky) a 
Mandarin Oriental Group (ubytování). • Vládní 
zmocněnec pro dostavbu JE Temelín V. 
Bartuška navštívil na přelomu září a října 
Peking a JE Tianwan v provincii Jiangsu. 
V Pekingu se setkal s viceprezidentem CNNC, 
klíčového státního podniku v tomto sektoru, a 
Arnaudem Lefévre-Barilem, výkonným 
ředitelem konzultantské firmy Dynabond 
Powertech. Během návštěvy došlo k výměně 
aktuálních informací o průběhu výstavby JE
v ČLR a strategii do budoucna, neméně 
důležité bylo získání čerstvých zkušeností s 
fungováním ruských bloků z první ruky právě 
na JE Tianwan.

Více na www.mzv.cz/beijing

Co chystá EK v říjnu 2012?

8. 10. 2012 proběhne na velvyslanectví setkání 
české delegace složené ze zástupců vodního 
sektoru a managementu a čínské státní firmy 
Sinohydro spolu s Water Research Institute. 
Po plánované dopolední výměně názorů na 

rozvoj sektoru v obou zemích a možné 
spolupráci se česká delegace v doprovodu 
velvyslance L. Sečky vydá na největší čínský i 
světový projekt v oboru, vodní dílo Tři 
soutěsky. • 10. 10. 2012 navštíví P. Vávra s L. 
Granerem (ZK CzechTrade Chengdu) oficiální 
účast českých firem na veletrhu China 
Coal&Mining Expo, kde budou tradičně 
vystavovat své výrobky výrobci dobývací 
techniky. • 23. 10. uspořádá ekonomický úsek 
ZÚ Peking ruku v ruce se ZK CzechTrade 
v Šanghaji a GK Šanghaj seminář o českých 
biotechnologiích v předvečer mezinárodní 
konference BioChina. Zástupci tří českých 
firem, které se zúčastní obou akcí, budou mít 
možnost oslovit profesionály zejména 
z uvedeného oboru. Akce představuje druhou 
fázi projektu ekonomické diplomacie, 
zpracovaného ZÚ Peking a schváleného i 
financovaného z prostředků MZV ČR. • 26. 10. 
oslavíme spolu s celou ČR státní svátek 
tradiční recepcí pro několik set pozvaných 
hostů z ČLR i zahraničních diplomatických misí. 
Našimi partnery a sponzory budou i letos 
české firmy, které na místním trhu působí, na 
čele se Škodou Auto. • Škoda Auto předběžně 
plánuje na konci října prezentační akci 
v prostorách ZÚ pro pozvané čínské novináře 
v rámci promoce značky.


