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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
máme pro Vás dobrou zprávu – stavili se u nás 
Mikuláš s Ježíškem během okružní cesty po 
světě, a jelikož jste celý rok pilně a usilovně 
pracovali, rozhodli se, že Vám místo brambor 
a uhlí pod stromeček nadělí (překvapivě) další 
číslo našeho newsletteru, tentokrát dvojité, 
vzhledem k době sváteční a dovolenkové.  
Po nadsázce na úvod můžeme pomalu přejít 
do reality. V Pekingu vane pořádně štiplavý 
vítr a panují tu mrazy, což však jistě nemá 
žádnou spojitost s nedávno skončeným 
sjezdem KS Číny. Naopak, žádné očividné 
drama se neudálo a nové vedení nejlidnatější 
země světa vystoupilo zpoza opony, aby 
s Internacionálou na rtech ukázalo své 
odhodlané tváře občanům vlastní země i 
celého světa. Začal proces postupného 
předávání moci a modelování budoucího 
směru rozvoje čínské společnosti a ekonomiky. 
Ještě v průběhu prosince by měla v Pekingu 
proběhnout každoroční ekonomická 
konference, která je vodítkem pro místní 
ekonomiku i analytiky ve světě, co se plánu a 
cílů týče. Brzy tedy budeme vědět, čeho chce 
nové vedení v roce 2013 dosáhnout, do té 
doby můžeme zkusit v krátkém shrnutí 
zhodnotit současný stav ekonomiky a zmínit 
očekávání některých expertů. 
Nezapomněli jsme na Vás ani s dalším dílem 
čínské etikety, jejíž souhrnnou podobu 
bychom přiložili k některému z budoucích čísel 
newsletteru. Jelikož zimní čas je kromě 
vánoční přípravy také často provázen různými 
nemocemi z nachlazení, budeme se věnovat i 
tématu příbuznému – čínskému zdravotnictví. 
Podíváme se rovněž na akce, které jsme 
páchali v listopadu a na počátku prosince, 
odhalíme i plány na zbytek roku a leden 2013. 
Přidáme také pár zajímavých odkazů z tisku. 
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce a dobrý 
start do roku 2013.  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Čínská ekonomika na konci 
roku – další pokles či 
obnovení růstu? 

ČLR je i přes zpomalení tempa růstu HDP 
nadále na špičce světových statistik. 
Z nominálně ohromujících 9,2 % v roce 2011 
však místní ekonomika zpomalovala po celý 
rok až na nynějších 7,4 % ve třetím čtvrtletí 
roku (nejméně od roku 1999). Samotná čínská 
vláda přišla zkraje letoška se záměrem udržet 
růst na hranici 7,5 %, což se v tuto chvíli 
víceméně daří, zatímco výhled zahraničních 
analytiků v rozmezí 8,1 – 8,4 % se zatím 
ukazuje jako příliš optimistický. Čínská státní 
banka odhaduje celkový nárůst HDP za rok 
2012 na 7,8 %. 
Jakkoli se zdá, že časy závratného bobtnání 
přebytku v zahraničním obchodě jsou tytam, 
přesto v polovině roku 2012 přibylo na účtu 
devizových rezerv o 1,6 % meziročně více na 
úctyhodných 3,24 bil. USD. Pravdou však 
zůstává, že nedávno publikovaná listopadová 
data ukazují na přetrvávající slabou zahraniční 
poptávku. Čínský export za 11 měsíců vzrostl o 
pouhých 2,9 % meziročně (předpovědi 
hovořily o 9,6 %), zatímco import zůstal na 
stejné úrovni (navzdory odhadům o 1,9 % 
nárůstu). Také přebytek obchodu zaostal 
výrazně za odhady a dosáhl v listopadu 
„jen“ 19,6 mld. USD. 
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Na druhé straně předchozí restriktivní 
opatření ze strany vlády a finančních institucí 
spolu s ochablou poptávkou přispěla ke 
snížení inflace na nejnižší úroveň za 
posledních 33 měsíců (2 % v listopadu, odhad 
2,7 % celoročně), což dává vládě možnost 
setrvat na současné měnové a fiskální politice, 
příp. poněkud uvolnit restrikce pro oživení 
růstu. Podle posledních údajů dochází 
k nastartování příznivých trendů ve výrobě 
(+10,1 % meziročně, což je nejvíc od března t. 
r.), maloobchodních prodejích (+14,9 %) a 
kapitálových investicích (+20,7 %). 
Co tedy můžeme čekat v roce 2013?  
Z hlediska růstu HDP přichází kupř. Economic 
Intelligence Unit s výhledem na mírnou 
akceleraci růstu do 8 %, totéž uvádí Bank of 
China. Inflace by podle Bank of China měla 
příští rok mírně zrychlit, nicméně 3 % navýšení 
by nepřineslo vážnější potíže. Lze počítat 
s pokračujícím navyšováním úvěrových 
prostředků v ekonomické sféře (+1,33 bil. USD 
v roce 2012 a 1,4 bil. USD v dalším roce). 
Očekává se rychlejší nárůst soukromé 
spotřeby (kolem 9,9 %) oproti zpomalení u 
vládních výdajů (8,9 %), posílení kapitálových 
investic (9,3 %). Co se týče zahraničního 
obchodu, EIU odhaduje, že v roce 2013 
poroste čínský vývoz o 9,6 %, zatímco dovoz 
nabere ještě větší tempo a poskočí na 11,8 %. 
To by znamenalo podle všeho též snížení 
přebytku a tím i menší přilepšení k devizovým 
rezervám.   
 

Petr Vávra 

Raketový rozvoj soukromé 
zdravotní péče v Číně – nové 
módní odvětví pro investory 

Čína dosáhla obdivuhodného ekonomického 
pokroku, který však s sebou nevyhnutelně 
přinesl i potřebu zreformovat sociální systém 
a přijmout řadu systémových změn. 
Ekonomika potřebuje další stimul v podobě 
rostoucí vnitřní potřeby a bohatnoucí 
zcestovalá veřejnost se začíná dožadovat 

vyšších sociálních standardů. Tato nová realita 
spolu s nutností zaopatřit možná největší 
„armádu“ seniorů na světě definitivně přiměla 
v roce 2010 čínskou ústřední vládu k řadě 
reforem zdravotní péče s cílem zlepšit 
bolestně nefunkční sektor co do kvality a 
dostupnosti služeb a vytvořit v něm prostor 
pro soukromé podnikání. Investice do této 
oblasti se za poslední roky vyšplhaly na stovky 
miliard USD. 
Reformní plány, přijaté i teprve odsouhlasené, 
zasahují do většiny aspektů poskytování 
zdravotní péče včetně pojištění, řízení 
nemocnic, managementu veřejného zdraví, 
nakládání s léčivy a podpory soukromého 
zdravotnictví. Počet soukromých nemocnic 
v zemi vzrostl meziročně o 20.6 % na 8 947 
(údaj čínského ministerstva zdravotnictví 
z května 2012). Počet veřejných nemocnic 
naopak poklesl o 2.8 % na 13 441. Město 
Wenzhou (provincie Zhejiang) dokonce 
vypracovalo plán pobídek pro investory 
s cílem založit v okolí „centrum čínského 
soukromého zdravotnictví“. Stejně jako 
Wenzhou a samozřejmě i Peking (jehož další 
záměry v politice na podporu soukromých 
investic do zdravotnického sektoru budou 
známy do konce tohoto roku) se snaží i několik 
dalších lokálních administrativ přilákat 
soukromé investice do zdravotnictví 
(zahraniční kapitál nevyjímaje). Očekává se, že 
prostředí pro soukromé investory v Číně bude 
nadále velmi příznivé a poskytne zajímavé 
příležitosti na enormně rostoucím čínském 
trhu (soukromá zdravotní péče by do tří let 
měla zajišťovat 20 % všech lůžek v ČLR). 
Pacientům se díky tomu postupně dostane 
lepší péče a služeb, přetíženost veřejných 
zařízení ve zdravotním systému by se měla 
zmírnit.  
Vládní reformy a snaha o stimulaci 
soukromých zdravotnických služeb přinesly mj. 
řadu motivačních politik umožňujících 
výhodné využití půdy, příznivější daně, brzkou 
návratnost kapitálu a především volnost ve 
výkonu lékařské praxe. Až do letošního roku se 
lékaři zdráhali provozovat částečnou praxi 
v soukromých nemocnicích, neboť to výrazně 
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negativně ovlivňovalo jejich působení ve 
státních nemocnicích (pokud to nebylo úplně 
vyloučeno). Dnes mohou lékaři bez problémů 
vykonávat praxi na více místech včetně 
soukromých nemocničních zařízení. Díky tomu 
mají soukromé nemocnice možnost částečně 
zaměstnávat uznávané odborníky a zvyšovat 
svoji prestiž, aniž by přitom lékaři ztráceli svoji 
odbornost, titul či ohodnocení ve veřejných 
nemocnicích. 
K definitivní změně došlo také v případě 
omezení pro zahraniční investory ve 
zdravotnictví. Vláda do začátku letošního roku 
nutila zahraničí subjekty k působení na 
čínském trhu výhradně prostřednictvím 
společných podniků s místním partnerem, 
přičemž maximální výše zahraničního podílu 
nesměla přesáhnout 70%. Založení joint 
venture pak představovalo nejen investiční 
omezení, ale také značné personální problémy. 
Schvalovací a certifikační postupy byly 
zatěžující a nekonečné. Toto omezení padlo 
v lednu 2012, kdy byl revidován Foreign 
Investment Guide za účelem přilákání 
soukromých investic ze zahraničí, jejichž podíl 
v tomto sektoru již není ohraničen. V platnost 
vstoupily i příznivé daňové zákony, které 
umožňují osvobození od obchodní daně pro 
první tři roky existence soukromé nemocnice, 
a odečet investic do zdravotnických služeb ze 
zisku před jeho zdaněním.  
Díky konjunktuře a rostoucí kupní síle si dnes i 
střední třída může dovolit pomýšlet na 
zahraniční farmaceutické produkty, zařízení a 
technologie vysoké kvality. Zahraniční 
investoři a společné podniky by proto měli 
klást vysoce ceněné atributy zahraničních 
produktů jako je kvalita a spolehlivost do jádra 
jejich hodnotové propozice. Dobrá reputace a 
doporučení mají cenu zlata. V čínské kultuře 
obzvlášť.  
Spousta předpokladů k úspěšnému etablování 
ryze čínským soukromým zdravotnickým 
zařízením stále chybí. Soukromé nemocnice 
budou muset čelit narůstající konkurenci 
dostatečně kvalitní péčí, jež jim zajistí pacienty 
ze státních nemocnic i za cenu větších výdajů. 
Kvalita kliniky a péče o pacienta proto musí 

být na vrcholu důležitosti. To však pro tradiční 
čínské zdravotnictví představuje nutnost 
změnit celou kulturu a organizaci 
zdravotnických institucí a podtrhnout důraz na 
špičkové vzdělávání personálu. Z toho důvodu 
se budou investoři a provozovatelé 
soukromých nemocnic snažit budovat 
partnerství s veřejnými nemocnicemi i se 
zahraničními partnery. Česká republika může 
být jedním z nich. V polovině října Šanghaj a 
Hongkong navštívila delegace Fakultní 
nemocnice v Motole. 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. Na konci stejného měsíce zavítala 
do Pekingu, Changsha (provincie Hunan) a 
Šanghaje další zdravotnická delegace z České 
republiky vedená ředitelem kabinetu ministra 
zdravotnictví J. Růžičkou. Zástupci 
Ministerstva zdravotnictví, Ústřední vojenské 
nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Ostrava, 
Česko-čínské komory vzájemné spolupráce a 
firem LINET, SOTIO a ICZ jednali mj. s partnery 
z Ministerstva zdravotnictví ČLR a Úřadu pro 
zdravotnictví města Pekingu. O možné 
spolupráci hovořili i s největší čínskou firmou v 
oboru farmacie – Sinopharm.  
Kromě standardní zdravotnické péče se 
významným snahám o konsolidaci začala těšit 
také péče o tělesně postižené. V Číně žije 85 
miliónů obyvatel s různými druhy postižení a 
185 miliónů obyvatel starších 60 let. Studie 
ukazují, že přibližně 90 % postižených a dále 
nejméně jedna třetina seniorů (tedy dalších 
cca 61 mil.) nezbytně potřebuje pomůcky či 
zařízení pro zvládnutí svého tělesného 
omezení. Současně však pouhých 12 % ve 
městě a 7 % lidí žijících na venkově k nim má 
přístup. Není se čemu divit, pokud je v ČLR 
necelých 300 továren vyrábějících podpůrná 
zařízení a protetiku pro osoby s tělesným 
postižením/omezením. Většina z těchto firem 
ke všemu vyrábí pouze základní pomůcky jako 
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jsou ruční vozíky, vycházkové hole či 
naslouchadla.  
Vláda vzala na vědomí, že je třeba radikálně 
změnit přístup k nedostatku podpůrných 
zařízení, jenž zdravotně postiženým či 
seniorům brání plně se začlenit do společnosti. 
Ve 12. pětiletém plánu (2011 – 2015) je 
stanovena investice ve výši 160 miliónů EUR 
na pomoc lidem se zdravotním postižením, 
primárně zpřístupněním podpůrných pomůcek. 
Paralelně je ze strany státu také podporován 
výzkum a vývoj mechanických a jiných 
speciálních pomůcek pro tělesně postižené.  
Pro české firmy, jež by měly v úmyslu zúčastnit 
se „soutěže“ o podíl na čínském 
zdravotnickém trhu, jenž má být mimochodem 
v příštím roce již třetím největším na světě, se 
nabízí jako jedna z výchozích možností účast 
na veletrhu Care and Rehabilitation Expo 
China, který se naposledy uskutečnil v Pekingu 
v polovině listopadu a zúčastnilo se ho 240 
vystavovatelů z 16 zemí světa, Českou 
republiku nevyjímaje.  
 

Lucie Marková 
stážistka ZÚ 

Sandra Lang Linkensederová 

Malý průvodce čínským 
stolováním 

I zde, jak už to holt v Číně chodí, toho 
společného bude poskrovnu. Přitom stolování 
je středobodem čínské zábavy a uvolnění, a 
také báječnou příležitostí pro sblížení. 
Hovoříme-li o stolování, máme na mysli 
především večeře, neboť čínští hostitelé 
preferují pro setkání se zahraničními partnery 
večerní čas, aby mohla zábava lépe proudit i 
po skončení samotné večeře. 
Nedá se říci, že je to místo, kde může dojít 
k velkému faux pas, neboť u stolu jsou Číňané 
veselí a shovívaví, ale neškodí vědět, zač je 
toho loket, a pokud jste dokonce hostitelem 
čínských klientů, partnerů, přátel, pak je 
navýsost nutné mít základní představu. 
Podle našeho názoru šikovným způsobem, 
který bychom rozšířili i u nás, bývá zpravidla 

vyřešeno servírování na otočný skleněný 
podnos, umístěný uprostřed stolu, na němž 
jsou umístěna všechna jídla a každý ze 
stolovníků má tak možnost ochutnat více jídel. 
Sousta se správně nabírají buď přiloženými 
hůlkami, nebo servírovací lžící, 
v neformálnějším složení však nikomu nevadí, 
když si nabíráte vlastními hůlkami. Pokud chce 
být hostitel pozorný, měl by první sousto 
naložit čistými hůlkami na talíř nejváženějšího 
hosta. 
Objednávání se řeší velkoryse, tradičním 
zvykem je, že by hostitel měl objednat více 
jídla, než je možné sníst, čímž ukazuje svou 
pohostinnost. Hostitel se může sám pustit do 
objednávání pokrmů, měl by však počkat, až 
přijde ke stolu většina hostů. Může však také 
nabídnout menu do oběhu a vyzvat stolovníky, 
aby si sami vybrali. Pokud máte omezený 
rozpočet, raději volte restauraci, kde žádné 
speciality v hodnotě unce zlata nenabízejí. 
Pokud je však jasné, že účet je na Vás, slušní 
hosté se raději vlastního výběru zdrží a 
ponechají vše na Vás. Pokud jste však na 
banket přizváni, můžete být vyzván, abyste 
z jídelníčku volili Vy, takže se zaměřte třeba na 
něco neutrálního a cenově, řekněme, 
přiměřeného. Předtím lze nasměrovat ke 
spoluhostům symbolický dotaz, zda nebudou 
nic namítat proti např. rybám a mořským 
plodům, ostrému jídlu apod.  
Naše chutě, vkus a stolovací zvyky se od 
čínských liší stejně jako Žlutá řeka od Labe, 
proto se mohou hodit tři tipy:  
1. Pokud je objednávání na Vás, je vhodné, 
aby byl na stole přinejmenším stejný počet 
pokrmů, jako je počet hostů. Pokud je většina 
přísedících mužského pohlaví, je lepší 
přiobjednat. 
2. Skladba nabídky by měla být vyrovnaná, 
tedy přiměřeně masa a zeleniny, přiměřeně 
studených a teplých chodů. Platí úměra více 
žen – více zeleniny, více mužů – více masa.  
3. Místo hodování musí být také odpovídat 
záměru. Při normální pracovní večeři stačí 
místo, kde pokrm stojí v rozmezí 50-80 RMB. 
Ovšem pokud jde o váženého hosta nebo 
potenciálního klienta, potom se šetřit 
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nedoporučuje a ústřice jsou adekvátní laťkou. 
Pokud se jedná o skutečné VIP osoby, pak si 
nechte naservírovat ušně (mořský plž, anglicky 
abalone) a žraločí steaky a podobné lahůdky. 
Velký dojem a uznalou pochvalu sklidíte 
objednáním láhve místní pálenky z čiroku 
„Moutai“ (případně zahraničního vína) 
v hodnotě tisíc RMB a výše. 
Pokud nebudete zastávat roli hostitele a 
nebudete mít tudíž plnou kontrolu nad 
skladbou jídelníčku, může Vás čekat večeře 
plná zážitků a překvapení. Koneckonců, i když 
vybírat budete, vězte, že skutečná čínská 
kuchyně je pramálo podobná té, kterou známe 
z čínských restaurací po světě. Neutrální 
dobroty jako kung-pao, sladké rýžové 
knedlíčky, smažené jarní rolky nebo maso na 
sladkokyselo jsou „čínskými specialitami pro 
cizince“. Číňané vyznávají méně agresivní 
chutě a milují věci vařené, dušené, plovoucí na 
vodě či na oleji, přichycené na kosti nebo 
naservírované s hlavou původního majitele. 
Začínají talířky plnými nejrůznějších studených 
kousků – naložená zelenina, naložené tofu 
apod. Pak přicházejí smažené jednohubky a 
následně hlavní masité chody. Mohou obnášet 
např. xi´anskou skopovou polévku se 
„syrovými“ knedlíčky, hunanské dušené 
vepřové alias Maovo oblíbené jídlo, 
šanghajské masové kuličky v hnědé omáčce, 
případně povařené pekingské skopové. Při 
troše štěstí se objeví i celá ryba. Oblíbeni jsou 
také úhoři, želvy a kousky kuřecího. Až poté se 
objeví polévka (třeba slepicí vývar nebo 
aranžmá s mořskou okurkou). Pokrmy bývají 
dochuceny sójovou omáčkou či sójovým 
octem, cayennským pepřem, anýzem, 
zasypány koriandrem a doprovázeny vejcem či 
listovou zeleninou. Rýže je podávána až jako 
jeden z posledních chodů pro dosycení (např. 
dosud prázdných evropských žaludků). 
Vzhledem k tomu, že jídla většinou bývají dosti 
mastná, člověk nakonec chod na rozloučenou 
v podobě ovoce docela ocení. Jiné sladkosti 
bývají málokdy. Číňané jsou již tisíce let 
vyznavači štíhlosti a stravy, o níž jsou 
přesvědčeni, že má magické účinky na zdraví. 
A zatímco olej se mezi nebezpečí paradoxně 

nepočítá, sůl a cukr jsou bílou hrozbou. Proto 
se solničky na stůl nekladou a na trhu je těžko 
sehnat i prázdné nádobky pro tyto účely. Bílý 
cukr pak z jedné strany znamená 
jednoznačnou cukrovku spojenou s nadváhou 
a komplikovanou kardiovaskulárními 
příhodami, na straně druhé je od císařských 
dob známkou nejvyššího luxusu a lidé mu 
prostě nepřivykli.  
U pořádné večeře by neměla rozhodně chybět 
bezedná láhev pálenky (tzv. paj-ťiou), která se 
popíjí při nejrůznějších přípitcích během 
celého stolování. Se skleněným džbánkem 
v ruce lze vyrazit i na okružní cestu kolem 
stolu a počastovat hosty či poděkovat hostiteli. 
Ovšem pozor, pokud se účastní někdo, kdo je i 
večer ve službě nebo řídí, alkohol by pro něho 
měl být tabu. Čína pálence holduje ráda, ale 
pravidla jsou přece striktní a neporušují se. 
Může se stát, že největší útěchou by Vám při 
náročném hodování standardně 
doprovázeném mlaskáním a srkáním bylo 
červené víno. Nebuďte překvapeni, že Číňané 
ho dodnes konzumují formou „kan-
pej“ (doslova vysušit sklenici, tj. na ex), pročež 
ho servírují do malých stopečkových sklenek 
v centimetrovém objemu (přinejmenším 
zpočátku). 
A samozřejmě, všudypřítomný je šálek čaje, 
který je váženou celebritou mezi nápoji. Jeho 
konzumace je samostatný rituál, o němž Vám 
napíšeme příště. 
Takovou maličkost, jako nestarat se 
symbolicky o cenu, netřeba připomínat. 
Spropitné se v drtivé většině čínských 
restaurací zatím nedává, v některých 
případech je započítáváno do přirážky za 
obsluhu, případně je na baru umístěna 
„pokladnička“ s tímto označením.  
 

Sandra Lang Linkensederová 

Změna v čínském vízovém 
režimu 

Podle dostupných informací zejména 
z místního tisku zavádí ČLR s platností od 1. 1. 
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2013 novou vízovou politiku pro turisty ze 45 
zemí světa. Turisté mohou vstupovat do 
Pekingu přes mezinárodní letiště Peking (BCIA) 
a pobývat v Pekingu po dobu 72 hodin bez 
víza. ČLR se tímto opatřením snaží podpořit 
turistický ruch a přilákat větší počet turistů do 
země. Podmínkou však je platná letenka 
s odletem z Pekingu během 72 hodin do třetí 
země a vízum této třetí země (pokud je třeba). 
Pohyb turistů je omezený pouze na oblast 
Pekingu. V zásadě se jedná o 72-hodinový 
tranzit, kdy je možné za výše stanovených 
podmínek opustit letiště v Pekingu.  
Dne 11.12. 2012 se v médiích objevila 
informace, že se k tomuto uvolnění vízové 
politiky připojila i Šanghaj.  Pobyt bez víza po 
dobu 72 hodin platí za stejných podmínek při 
vstupu do ČLR na šanghajských mezinárodních 
letištích Pudong a Hongqiao.  
V případě, že by turista ze závažného důvodu 
(např. hospitalizace) nemohl opustit ČLR do 72 
hodin, je možné si požádat o příslušné vízum 
na imigračním úřadu v Pekingu/Šanghaji. 
Toto opatření se týká 24 zemí schengenského 
prostoru (výjimku tvoří Norsko) plus Kypr, 
Bulharsko, Rumunsko a UK. Z mimoevropských 
zemí je na seznamu USA, Kanada, Japonsko, 
Austrálie a Jižní Korea. 
Vzhledem k tomu, že čínské úřady doposud 
tyto informace neposkytly oficiální cestou, je 
namístě potvrdit si tuto skutečnost buď na 
ambasádě ČLR v Praze nebo na letišti 
v Pekingu či Šanghaji před opuštěním tranzitu.  

Petr Vávra 
(s využitím informací z konzulárního úseku) 

Zajímavosti z tisku 

Jakým směrem se vydá nové vedení země? 
http://www.scmp.com/news/china/article/11
03263/xi-jinping-vows-no-stop-reform-and-
opening 
Můžeme očekávat pokračování reforem? 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e124cf26-4369-
11e2-a48c-
00144feabdc0.html#axzz2EhbpZhG7 

Úřady slibují zlepšení podmínek pro cizince 
v ČLR včetně stejných práv  
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-
12/11/content_16004257.htm 
http://www.globaltimes.cn/content/749640.sht
ml 

Nová oblast s duty-free režimem nedaleko ZÚ 
Peking – plány místních úřadů 
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-
12/11/content_16004613.htm 

Aktuality EK ZÚ – listopad a 
počátek prosince 

6. listopadu uspořádal ZÚ Peking se Škodou 
China prezentaci automobilů pro zástupce 
médií na rezidenci velvyslanectví, která se při 
této příležitosti proměnila k nepoznání. 
Pozvaná čtyřicítka novinářů se dozvěděla řadu 
informací z historie automobilky i jejího 
současného působení v Číně, velký důraz byl 
věnován také projektu Škoda Family, jehož 
vizuální podobu zajistila virtuální rodinka 
reklamních herců včetně psa v dresech 
automobilky. • 7. listopadu po „resetu“ 
prostor na rezidenci pokračoval nabitý 
program úřadu prezentací Univerzity Tomáše 
Bati ze Zlína pro zástupce médií a další 
zainteresované hosty. Představitelé UTB 
v dobře zpracovaných a do čínštiny 
přeložených prezentacích nastínili jak historii 
univerzity, tak i možnosti studia pro čínské 
občany. Nejlepším lákadlem v tomto směru 
byla současná studentka doktorandského 
programu z ČLR.  • 8. listopadu se čtyři tucty 
hostů z řad cestovních kanceláří a médií 
přenesli díky zástupcům společnosti 
Dreamboat a ekonomického úseku na jižní 
Moravu, jejíž krásy a pamětihodnosti jako 
speciální nabídku přináší Dreamboat čínským 
turistům prostřednictvím místních cestovek. • 
15. listopadu se v režii ekonomického úseku 
ZÚ Peking, ZK CzechTrade Chengdu a firmy 
MLT s. r. o. odehrál seminář o českém 
leteckém průmyslu jako součást 
mezinárodního leteckého veletrhu AirShow 
China v Zhuhai. Na stánku oficiální účasti 
připravené HK ČR, CzechTrade a společnosti 

http://www.scmp.com/news/china/article/1103263/xi-jinping-vows-no-stop-reform-and-opening
http://www.scmp.com/news/china/article/1103263/xi-jinping-vows-no-stop-reform-and-opening
http://www.scmp.com/news/china/article/1103263/xi-jinping-vows-no-stop-reform-and-opening
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e124cf26-4369-11e2-a48c-00144feabdc0.html#axzz2EhbpZhG7
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e124cf26-4369-11e2-a48c-00144feabdc0.html#axzz2EhbpZhG7
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e124cf26-4369-11e2-a48c-00144feabdc0.html#axzz2EhbpZhG7
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-12/11/content_16004257.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-12/11/content_16004257.htm
http://www.globaltimes.cn/content/749640.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/749640.shtml
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-12/11/content_16004613.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-12/11/content_16004613.htm
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MLT s. r. o. (realizátor účasti) zástupci dvanácti 
českých firem potkali s odborníky, 
byznysmeny i zvědavci z řad veřejnosti. Touto 
akcí byl završen letošní projekt ekonomické 
diplomacie, zpracovaný ZÚ Peking a 
financovaný z prostředků MZV ČR. • 10. 
listopadu přistál v Pekingu ministr pro místní 
rozvoj K. Jankovský s delegací zaměřenou na 
turistický ruch. Česká výprava se setkala 
následující nedělní podvečer na rezidenci 
úřadu se zástupci významných cestovních 
kanceláří, leteckých společností a oficiálních 
institucí, aby s nimi prodiskutovala možnou 
spolupráci a větší zviditelnění ČR v ČLR. 13. 
listopadu pak delegace pokračovala 
rychlovlakem do Šanghaje, kde se zúčastnila 
mezinárodního turistického fóra a jednala 
s čínskou stranou i o naplňování 12 opatření 
na podporu spolupráce ČLR se zeměmi SVE. • 
20. listopadu proběhl na rezidenci oficiální 
zahajovací ceremoniál firmy Nafigate na 
čínském trhu. S podporou ZÚ Peking byli 
pozváni špičkoví odborníci ze zahraničí i z ČLR, 
stejně jako podnikatelé a novináři, kteří se 
vlastní oči mohli přesvědčit o špičkové a 
unikátní technologii na bázi nanovláken – 
nanomembráně pro čištění vody – i o 
možnostech zpracování použitých olejů ve 
stravování do podoby biologicky 
odbouratelných plastů, které vyvinulo Vysoké 
učení technické v Brně. Akce se setkala 
s velkým zájmem a byla dobře pokryta i 
mediálně. • 23. listopadu otevřela své dveře 
dokořán Galerie českého skla v Pekingu, jejímž 
sídlem se stalo čtenářům již z dřívějška známé 
Pekingské středisko skla (aka Centrum 
českého skla), kde bylo doposud nabízeno 
čínským zákazníkům asi deset značek české 
provenience. Otevřením galerie nejen 
slavnostně přibyla další z nich, Bohemia 
Machine s. r. o. (BOMMA), ale zároveň 
návštěvníci z řad zhruba čtyřiceti novinářů, 
byznysmenů a dalších zvědavců mohli 
obdivovat i umělecké sklo, které uvedl a 
prezentoval i přítomný umělec Radek Stehlík. 
Galerie českého skla se tak stává dalším 
okénkem do bohaté palety výrobků z rukou 
našich šikovných sklářů, designérů a 

výtvarníků. • Ve dnech 6. až 8. prosince 
navštívila jihočínský Shenzhen, symbol 
čínského „otevírání se světu“ a středisko 
vyspělých technologií i moderní výroby, česká 
technologicko-investiční delegace vedená 
bývalou ministryní školství a nynější 
místopředsedkyní Rady pro vědu a výzkum 
vlády ČR M. Kopicovou, aby zde jednala 
s vedením Beijing Genomics Institute, jedné ze 
špičkových světových výzkumných institucí, o 
možné spolupráci a investici do výzkumného 
projektu v ČR. Úspěšný výsledek celého 
procesu by jednak přispěl k rozšíření 
dvoustranné spolupráce ve vědě a výzkumu, 
ale přispěl by i ke zvýšení prestiže ČR na poli 
nových technologií. 
 

Petr Vávra 

Co chystáme do konce roku a 
v lednu? 

9. prosince zástupci ZÚ navštíví na pozvání P. 
Doubka nedaleké samosprávné a přístavní 
město Tianjinu, kde bude v podvečer 
slavnostně otevřeno další prezentační místo 
českého skla – Muzeum českého moderního 
skla. • Do 17. prosince běží lhůta pro 
předložení návrhů na projekty ekonomické 
diplomacie na rok 2013 pro všechny úřady ČR 
v zahraničí. ZÚ Peking zvažuje pokračování 
nyní již dvouletého projektu seminářů pro 
prioritní exportní obory do ČLR (s předběžným 
zaměřením na důlní průmysl, nanotechnologie 
a letecký průmysl), nicméně každá iniciativa a 
myšlenka je v tomto směru vítána. • Po 
skončení vánočních svátků a na rozjezd 
nového roku připravuje ZÚ Peking ve 
spolupráci s firmou Alpine Pro mini-módní 
show oblečení a vybavení této značky pro 
čínský trh. Akce se bude konat 21. – 23. ledna 
2013 a bude určena pro média, potenciální 
zákazníky i partnery firmy. •  
 

Petr Vávra 
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