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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
řečeno slovy filmového klasika – my Vám ten 
newsletter přineseme! Ano, s Dušičkami a 
prvními náznaky blížící se zimy přilétá jako 
podzimní listí i náš nový zpravodaj z Číny.  
Také v Pekingu tento víkend přišla zimní 
nadílka – poprvé v druhé polovině roku napadl 
sníh, prudký vítr lámal větve stromů a očesal 
z nich listí, všude je mokro a sychravo. Lepší 
kulisu pro nadcházející týden by nevymyslel 
ani scénárista z Hollywoodu. 
Ano, je to tady a všichni se ptají, komu to asi 
hrají a jakou písničku zahraje on sám těm 
miliardám diváků po celém světě. Řeč je 
samozřejmě o sjezdu KS Číny, kde bude za 
drakonických bezpečnostních opatření 
zanedlouho oznámeno nové vedení státu. 
Otáčení zeměkoule se na chvilku v říši středu 
pozastaví, ale všichni věří, že se zakrátko zase 
rozeběhne. V sázce je hodně. 
Jelikož máme pramálo možností ovlivnit, co se 
bude dít v Pekingu v následujících dnech, 
pojďme si to čekání zkrátit četbou novinek, 
které Vám přinášíme. Vrátíme se ještě jednou 
k reformě DPH, podíváme se bezplatné zdroje 
informací z kuchyně EU a nevynecháme ani 
novinky z našeho velvyslanectví, plánované 
akce a přehled toho, co se v říjnu událo. Náš 
bývalý kolega H. Hebnar coby externí 
dopisovatel přispěl do praktických informací 
k podnikání v Číně úvahou nad cenovým 
vyjednáváním s čínskými partnery. 
Možná také nastal čas k určitému zamyšlení 
nad další podobou newsletteru; přece jen už 
ho tvoříme třetím rokem a tak je na čase 
zeptat se Vás, čtenářů, zda byste měli 
představu o změnách, doplnění či naopak jeho 
zeštíhlení, aby pro Vás byl co možná 
nejužitečnějším pomocníkem. Vaše názory i 
jen pochvalný feedback (ten samozřejmě 
nejvíc) potěší. 
Přeji Vám úspěšný a pohodový listopad.  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Jak v Číně platit co nejméně? 

Čína je a ještě dlouho bude továrnou světa. 
Tak například čtyři ze čtyř hraček, které se 
dostanou na evropské vánoční trhy, pochází 
z Číny. A to se jen tak nezmění.  
Řada zahraničních  podnikatelů však má 
problém najít v Číně důvěryhodného a 
spolehlivého dodavatele. Často je pro ně 
jediným kritériem výběru cena výrobku a 
taková strategie pak většinou končí špatně. O 
tom jsme už ale mnohokrát psali.  
Když protentokrát pomineme rizika, která jsou 
spojena s upřednostněním dodavatele 
s nejnižší cenou, jak se vůbec na tuto nejnižší 
cenu dostat u dodavatele, který Vás nechce 
v první řadě okrást?  
Každému, kdo někdy navštívil pekingský Silk 
Market, je jasné, že to lehké nebude.  
Jednoduché  jednání o ceně vás čeká jen tam, 
kde můžete od počátku větřit podvod.  
Předně samotnou RFQ (request for quotation 
– žádost o sdělení ceny) je potřeba definovat 
co nejpřesněji, aby neměl čínský podnikatel 
pocit, že cenu zjišťujete pouze jako benchmark 
(což se samozřejmě často děje). Takových 
žádostí dostává každý (i legitimní) obchodník 
na www.alibaba.com stovky denně a proto si 
brzo vypěstuje cit, aby rozpoznal, kdo to myslí 
s obchodem vážně a kdo se „jen tak ptá“.  Tyto 
žádosti o cenu pak zůstávají nezodpovězeny. 
Ideální je například doprovodit email do Číny 
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telefonátem – tím dokonale rozptýlíte 
podezření, že si ceny jen srovnáváte.  
Přesné specifikování žádosti má ještě jeden 
význam. Čínští dodavatelé ze zkušenosti vědí, 
že žádost o původně jednoduchou výrobu se 
často postupně promění v požadavek na 
sofistikovanou produkci, protože je ještě 
potřeba přidat „to či ono“. A na to se původně 
zapomnělo. Oni s tím však počítají a dopředu 
proto výrobu nadceňují, aniž by to (možná) 
bylo nutné. Přesným zadáním se této pasti 
vyhnete. Nikdy proto například nezapomeňte, 
že součástí nacenění má být také: 

 cena výrobku dle přiložených 
detailních (!) specifikací 

 testování a kontrola, je-li třeba 

 obal pro přepravu  

 dopravné dle podmínek Incoterms 

 náklad na jakoukoli certifikaci 
potřebnou pro vývoz 

 náklad na použité nástroje (tooling)  

 ustanovení o tom, co se stane, když se 
výrobci zdraží vstupy 

Nestane se vám tak, že by čínský dodavatel 
jednostranně tuto cenu navýšil poté, co se na 
ní dohodnete. To se jinak stává běžně - 
zpravidla v situaci, když už nemáte čas zadat 
zakázku jinde. 
Samozřejmě nezapomínejte, že v Číně se – na 
rozdíl od Evropy – smlouvá a proto je dobré 
požádat ty dodavatele, kteří se ve vašem 
výběru jinak kvalifikují (o tom jinde) o sdělené 
reálné ceny (real price) poté, co jste obdrželi 
příliš vysokou kotaci. V prvním kole 
vyjednávání je v Číně běžné ceny výrazně 
nadsazovat - od zmiňovaného Silk Marketu po 
dodávku investičních celků - a vyškrtnout 
takového obchodníka ze seznamu vašich 
dodavatelů ihned by určitě byla chyba.  
 

Jan Hebnar 
www.sinovia.cz 

Reforma DPH v Číně nabírá obrátky 

1. července byl v Pekingu zahájen pilotní 
program testující novou reformu zdanění, 
přičemž celý program byl zahájen v Šanghaji již 

v roce 2011. Tato reforma je založena na 
nahrazení obchodní daně daní z přidané 
hodnoty. Úpravy v daňové politice patří mezi 
hlavní nástroje vlády v podpoře hospodářské 
politiky a hrají významnou roli ve vytváření a 
vyvažování domácí ekonomiky. Tento krok by 
měl přispět ke stimulaci domácí spotřeby.  
V červnu bylo oznámeno, že tento krok bude 
aplikován do konce roku 2012 i v dalších 
městech jako Tianjin, Shenzhen a Xiamen, v 
provinciích Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, 
Anhui, Hubei a Fujian. Reforma nepřímého 
daňového systému je hlavním cílem 12. 
pětiletého plánu. 
Reforma DPH je zamířena hlavně na eliminaci 
možnosti dvojitého zdanění způsobeného 
koexistencí obchodní daně a daně z přidané 
hodnoty. Důvodem bylo, že obchodní daň 
zaplacená za provedené služby nemohla být 
odečtena plátci DPH, tudíž docházelo k 
většímu zdanění subjektů než bylo vhodné. 
Dalším cílem reformy je také zjednodušit 
vyměřování daní podnikům, kterých se týká 
simultánně jak obchodní daň například z 
prodeje nemovitosti, tak i daň z přidané 
hodnoty. Jako příklad je možné uvést prodej 
domu zatíženého obchodní daní, se kterým se 
prodával i nábytek, jehož prodeje se pro 
změnu týkalo zdanění v podobě DPH. 
Obchodní daň se v Číně týká sektoru služeb a 
nemovitostí, zatímco DPH vzniká při prodeji a 
importu, není-li dovoz osvobozen zvláštním 
zákonem, a služeb, které se přímo týkají 
výroby daného zboží, jako jsou např. opravy. 
Reforma DPH se bude týkat odvětví jako IT, 
logistika, výzkum a vývoj, poradenství atd. 
Například doprava nyní podléhá DPH ve výši 
11 % namísto 3 % obchodní daně, moderní 
služby podléhají 6 % DPH namísto obchodní 
daně ve výši 5 %. Dochází ke zdanění přidané 
hodnoty místo obchodního obratu, což přináší 
celkově nižší zátěž na služby podniků.  
Sazba daně z příjmů pro malé podniky byla 
také snížena o polovinu. 
Reformy jsou strukturovány především ve 
prospěch drobných poskytovatelů služeb; 
drobní daňoví poplatníci podléhají nižší sazbě 
DPH, a to 3 %. (Drobní daňoví poplatníci jsou 
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definováni jako výrobci zboží nebo 
poskytovatelé zdanitelných služeb s ročním 
obratem nižším než 500 000 RMB nebo 
velkoobchodníci s ročním obratem nižším než 
800 000 RMB). 
To odpovídá snaze podpořit domácí spotřebu, 
a také zaměstnat více lidí v terciárním sektoru. 
Reformy jsou určeny na podporu určitých 
odvětví, a proto jsou uděleny výjimky pro 
daňové úlevy jako například přenos 
technologií, kvalifikovaný offshore outsourcing 
a subjekty pověřené inspekcemi lodí.  
Důvodem pro zavedení těchto reforem jsou 
rostoucí daňové příjmy v posledních letech. 
Čínské fiskální příjmy vyskočily v roce 2011 o 
25 % na 10,4 biliónu RMB (1,65 bil. USD). 
Reforma DPH je tedy částečně reakcí na 
problémy s financováním soukromého sektoru, 
který utrpěl úvěrovou krizí v roce 2011. 
Předpokládá se, že by po zavedení reformy 
mělo dojít k regulaci daní, neboť obchodní daň 
zdaňuje celkovou cenu výrobku v každé fázi 
dodavatelského řetězce, zatímco DPH bude 
zdaňovat pouze „přidanou hodnotu“ výrobků 
v průběhu produkce. 
Tím pádem nebude zdaňován celkový obrat 
firmy, ale jen navýšení ceny produktu o jeho 
přidanou hodnotu. Celkové snížení daní se ve 
většině případů potvrdilo a bylo ověřeno u asi 
129 000 společností, které byly zapojeny do 
pilotní reformy v Šanghaji. 
Úspěšný přechod k systému DPH by měl 
výrazně prospět odvětví služeb, zejména 
podpořit rozvoj malých podniků.  
Další reformy se připravují, ale budou patřit 
především k vylepšení a upřesnění stávajících 
daňových zákonů. 
 

Lucie Marková 
stážistka ZÚ 

 

Podpora z EU při podnikání v Číně – EU 
SME Centre, IPR SME Helpdesk a jejich 
bezplatné služby 

V tomto čísle newsletteru bychom rádi 
upozornili na existující zdroje velmi užitečných 

informací pro vývozce i dovozce operující na 
čínském trhu. EU již několikátým rokem 
finančně podporuje výše uvedené projekty, 
které si kladou za cíl pomoci zejména malým a 
středním podnikům (MSP) v bludišti čínského 
trhu a různých netarifních překážek. Na 
stránkách www.eusmecentre.org.cn (EU SME 
Centre neboli Středisko EU pro MSP) a 
www.china-iprhelpdesk.eu (China IPR SME 
Helpdesk neboli Poradna o ochraně práv 
duševního vlastnictví v ČLR pro MSP) můžete 
po jednoduchém zaregistrování (a tím i 
ověření, že Vaše firma patří do segmentu MSP) 
získat přístup k množství zpráv, průvodců či 
analýz z různých sektorů, problematických 
oblastí, nařízení, předpisů apod. v ČLR.  
Stejně tak se můžete zúčastnit jejich webinářů 
na různá užitečná témata, příp. seminářů, 
které organizují v jednotlivých členských 
státech EU, pokud se jim podaří získat 
dostatek zájemců (nejlépe ve spolupráci kupř. 
s HK, SPaD, CzechTrade apod.). Rozhodně si 
nenechte ujít příležitost získat jistou 
„splátku“ za příspěvky do rozpočtu EU. 

Výroční zpráva Hospodářské komory EU 
v ČLR o podnikání na místním trhu 

Dalším užitečným „ochytřovadlem“ je 
každoroční zpráva EUCCC o podnikání a 
pochopitelně též problémech a překážkách na 
čínském trhu. Tento velmi přehledně 
zpracovaný hutný materiál 
(http://www.europeanchamber.com.cn/en/ch
amber-publications) Vám umožní pochopit, co 
v daném oboru evropské firmy větší i menší 
trápí a jakou medicínu doporučují pro zlepšení 
kondice čínské vládě. Za dobu své existence 
získala i díky tomuto cvičení EUCCC na 
viditelnosti a vážnosti a její hlas je slyšet 
v Pekingu i Bruselu. 
Nezbývá než na závěr doporučit všem firmám, 
které myslí podnikání na čínském trhu vážně a 
to především ve vývozu, aby zvážily své 
členství v EUCCC a získaly tak podíl na 
lobbingu komory i větší podporu v místních 
nesnadných podmínkách.  
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Aktuality EK ZÚ – říjen 

8. 10. 2012 proběhlo na velvyslanectví setkání 
české delegace složené ze zástupců 
Ministerstva dopravy, Řízení vodních cest, 
Povodí Labe a subjektů z vodního sektoru s 
čínskou státní firmou Sinohydro a 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 vydala na 
největší čínský i světový projekt v oboru, vodní 
dílo Tři soutěsky. • Až neskutečně modrá 
pekingská obloha přivítala tucet českých 
vystavovatelů na tradičním veletrhu China 
Coal&Mining Expo, kde s podporou programu 
“Společné účasti na výstavách a veletrzích” 
měli ve dnech 10. až 12. října možnost na 
stánku pod českou vlajkou prezentovat své 
výrobky a služby pro mamutí důlní průmysl 
čínského draka. Veletržní účast připravily 
společnými silami agentura CzechTrade, 
Hospodářská komora a firma Zephyr v roli 
realizátora. • Peking, Šanghaj a Hongkong 
navštívila v polovině října delegace Fakultní 
nemocnice v Motole na čele s ředitelem M. 
Ludvíkem, doprovázená předsedou dozorčí 
rady Česko-čínské komory vzájemné 
spolupráce J. Tvrdíkem. Česká delegace se 
sešla s místostarostkou největšího 
pekingského distriktu Chaoyang, ředitelkou 
Pekingské asociace pro přátelství s cizími 
zeměmi a představiteli čínského Ministerstva 
zdravotnictví, navštívila Pekingskou dětskou 
nemocnici, Nemocnici čínsko-japonského 
přátelství a Nemocnici distriktu Chaoyang, 
setkala se rovněž s představiteli asociací 
tradiční čínské medicíny. Výsledkem mise bylo 
jednak poznání současné úrovně a stavu 
čínského zdravotnictví, jakož i vytvoření 
kontaktů a nalezení prostoru pro budoucí 
spolupráci v různých konkrétních oblastech 
jako je třeba výměna lékařů, léčebná 
spolupráce, sdílení zkušeností či podpora 
obchodní spolupráce v oblasti zdravotnického 
vybavení. • 23. října se uskutečnil v hotelu 
Equatorial Šanghaj prezentační seminář 
zorganizovaný velvyslanectvím v Pekingu ve 

spolupráci s kanceláří CzechTrade a 
Generálním konzulátem v Šanghaji a 
financovaný z prostředků MZV ČR jako projekt 
ekonomické diplomacie. Pět českých 
společností a asociací předvedlo přítomným 
cca padesáti zástupcům čínských firem, 
institucí a asociací rozsah své činnosti a 
možnosti  spolupráce, aby pak následně při 
diskusi s účastníky semináře probrali možný 
průnik zájmů a obchodních aktivit. Na seminář 
navázala ve dnech 24. - 25. října česká účast 
na mezinárodní konferenci BioChina v Kerry 
Hotelu v šanghajském Pudongu. Na českém 
stánku, připraveném s podporou státu v rámci 
projektu “Společná účast na výstavách a 
veletrzích” (ve spolupráci CzechTrade a 
Hospodářské komory, stánek realizovala firma 
IGC Blovice), se představily firmy BioVendor, 
BioTest, BVT a Pardam/Kertak, asociace 
CzechBio a agentury CzechTrade a CzechInvest. 
• Dne 26. října se v prostorách rezidence 
velvyslanectví v Pekingu uskutečnila recepce u 
příležitosti státního svátku ČR, které se 
zúčastnilo cca 450 hostů z čínských státních a 
akademických úřadů a institucí, zástupců 
podnikatelské a české komunity, představitelů 
kulturního a nevládního sektoru i 
diplomatického sboru. Čestným hostem 
recepce byl náměstek MZV ČLR pro analýzy a 
plánování Le Yucheng, který velvyslanci Liboru 
Sečkovi tlumočil blahopřání ministra Yang 
Jiechi a celé čínské vlády k státnímu svátku ČR. 
Ke zdárnému a pozitivně hodnocenému 
průběhu akce přispěla také účast a podpora 
českých firem Škoda Auto, MIKO International, 
Vinné sklepy Roztoky, Pivovar Primátor, Czech 
Pub Beijing, Qingdao Great River Hill Winery a 
čínských partnerů/distributorů Pivovaru Žatec 
a minerálních vod Aquila, Zaječická hořká a 
Bílinská kyselka. • Do Pekingu, Changsha 
(provincie Hunan) a Šanghaje zavítala ve 
dnech 28. října až 2. listopadu další 
zdravotnická delegace z České republiky 
vedená ředitelem kabinetu ministra 
zdravotnictví J. Růžičkou. Od sváteční neděle 
pobývali zástupci Ministerstva zdravotnictví, 
Ústřední vojenské nemocnice Praha, Fakultní 
nemocnice Ostrava, Česko-čínské komory 
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vzájemné spolupráce a firem LINET, SOTIO a 
ICZ v Pekingu, kde proběhlo jednání s partnery 
z Ministerstva zdravotnictví ČLR a Úřadu pro 
zdravotnictví města Pekingu. Zástupci Česko-
čínské komory podepsali Memorandum o 
spolupráci s Pekingskou asociací pro přátelství 
s cizími zeměmi, delegace byla také svědkem 
slavnostního otevření laboratoře firmy SOTIO 
v technologickém inkubátoru Huilongsen na 
jihu Pekingu. Čeští hosté navštívili rovněž 
Pekingskou nemocnici a jednali o možné 
spolupráci s největší čínskou firmou v oboru 
farmacie – Sinopharm. 30. října se delegace 
vypravila do hlavního města provincie Hunan, 
kde následovala další jednání v oblasti 
zdravotnictví. První dva listopadové dny 
strávili čeští návštěvníci v Šanghaji, aby 
diskutovali s představiteli zdravotnického 
úřadu města o možné spolupráci. • 29. října 
dorazili z Prahy také dva zástupci České 
exportní banky, pánové R. Klán a D. Baran, 
kteří na základě dohody mezi MZV a ČEB přijeli 
do Pekingu na pracovní stáž, aby zde 
s podporou ZÚ Peking navázali potřebné 
kontakty a získali více informací o fungování 
čínské ekonomiky včetně možných příležitostí 
pro zapojení do spolupráce ve finanční oblasti. 
Setkali se zde se zástupci mamutích čínských 
firem, ale i s místními bankami, českými 
podnikateli a Delegací EU. Jejich stáž bude od 
4. listopadu pokračovat v Šanghaji a na závěr 
navštíví i českou účast na AirShow China 
v Zhuhai.  
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Co chystáme v listopadu? 

6. listopadu uspořádá ZÚ Peking se Škodou 
China prezentaci automobilů pro zástupce 
médií na rezidenci velvyslanectví. • 7. 
listopadu proběhne tamtéž prezentace 
Univerzity Tomáše Bati ze Zlína pro zástupce 
pozvaných čínských univerzit a dalších institucí 

i novinářů. • 8. listopadu osloví zástupci 
společnosti Dreamboat a ekonomického úseku 
s prezentací České republiky jako turistické 
destinace pozvaných padesát hostů z řad 
cestovních kanceláří a médií. • 15. listopadu 
uspořádá ekonomický úsek ZÚ Peking ruku 
v ruce se ZK CzechTrade v Chengdu seminář o 
českém leteckém průmyslu v průběhu  
mezinárodního leteckého veletrhu AirShow 
China v Zhuhai, kde bude mít díky HK ČR, 
CzechTrade a společnosti MLT s. r. o. 
(realizátor účasti) ČR stánek o rozloze 80 m2. 
Zástupci dvanácti českých firem, které se 
zúčastní obou akcí, budou mít možnost oslovit 
profesionály zejména z uvedeného oboru. 
Akce představuje třetí fázi projektu 
ekonomické diplomacie, zpracovaného ZÚ 
Peking a schváleného i financovaného 
z prostředků MZV ČR. • 10. listopadu by měl 
přiletět na návštěvu Pekingu a Šanghaje 
ministr pro místní rozvoj K. Jankovský 
s delegací zaměřenou na turistický ruch. Česká 
výprava se má setkat se svými protějšky 
v Pekingu a též se zúčastnit turistického fóra 
v Šanghaji v rámci naplňování 12 opatření na 
podporu spolupráce ČLR se zeměmi SVE. • 20. 
listopadu navážeme spolu s firmou Nafigate 
na loňské Česko-čínské technologické dny i 
letošní seminář o bio- a nanotechnologiích, 
abychom několika desítkám pozvaných 
odborníků, úředníků i novinářů předvedli 
špičkovou a unikátní technologii na bázi 
nanovláken – zpracování použitých olejů ve 
stravování do podoby biologicky 
odbouratelných plastů či nanomembránu pro 
čištění vody. 
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