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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
první a sváteční týden dubna se chýlí ke konci, 
máme za sebou velikonoční pomlázku a 
Číňané každoroční Qingming Festival neboli 
obdobu našich Dušiček. Do Pekingu konečně 
dorazilo jaro, stromy rozkvétají a teploty 
stoupají do příjemnějších výšek. Zato u nás 
doma bude asi zapotřebí vyhlásit po jaru 
celostátní pátrání. 
Skončil letošní sjezd čínského parlamentu, 
karty jsou rozdány, vládní a partajní funkce 
obsazeny, nastal čas otřít zpocená čela a 
vyhrnout rukávy – práce bude nad hlavu. 
Očekávání doma i ve světě se liší podle toho, 
zda se jedná o optimisty či pesimisty. Dojde 
k výraznějším změnám v čínské politice a 
ekonomice, nebo můžeme čekat jen 
kosmetické změny? Osobně si myslím, že času 
není nazbyt a valit si dál svou kuličku sice 
rychlým tempem, ale stejným směrem, není to 
správné řešení. 
A kde jsou možná největší očekávání 
samotných Číňanů? Sázím na životní prostředí, 
proto v tomto čísle zaměříme hledáček na 
vodní sektor. Informace o stavu vod v Číně 
spojíme i s pohledem na jeden z 
perspektivních oborů pro český export do Číny 
v přiložené zprávě. V minulém čísle Vám paní 
Hyklová přiblížila fungování EU SME Centra 
v Pekingu a v „zeleném“ duchu březnového 
čísla se nyní zaměří na technologie spojené se 
životním prostředím v ČLR.  
Tradiční rubriky o našich aktivitách doprovodí 
krátká zpráva z návštěvy nově otevřené 
továrny společného podniku Škoda Kingway 
Electric v Suzhou. Rádi bychom také upoutali 
Vaši pozornost projektem Žijeme v zahraničí, 
který podpořil náměstek ministra zahraničních 
věcí Tomáš Dub, a vyzvali naše spoluobčany, 
žijící v Číně, aby se v případě zájmu na těchto 
stránkách zaregistrovali. 
Přejeme Vám brzký příchod jara a hodně štěstí.  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Životní prostředí v Číně - díl 
druhý: Voda  

Informace o znečištění podzemních vod byly 
v Číně ještě v lednu 2013 veřejně dostupné. Už 
nejsou. Stalo se tak poté, kdy na sociálních 
sítích i v některých médiích probíhala relativně 
otevřená diskuse o průmyslových podnicích, 
které používají hluboké vrty k vypouštění 
jedovatých látek do podzemí. Většina médií se 
v komentářích snažila situaci bagatelizovat 
s odkazem na přílišnou finanční náročnost a 
zpochybňovat zprávy o podobných aktivitách, 
ale více než půl miliardy uživatelů sítě Weibo, 
čínské verze Facebooku, této verzi asi příliš 
nevěřilo. Fakt, že údaje o znečištění 
podzemních vod a půdy již nejsou veřejnosti 
dostupné, je v jejich skepsi jen utvrdilo. 
Na novou čínskou vládu se v poslední době 
valí jeden ekologický problém za druhým. 
V posledních týdnech pokryl hustý smog 
mnohokrát celou severní polovinu země, 
přičemž koncentrace škodlivin ve vzduchu se 
běžně pohybovaly v desetinásobcích hodnot 
považovaných vyspělými zeměmi za limity 
ohrožující zdraví (více k tomuto tématu lze 
najít v únorovém newsletteru EK Peking – pozn. 
autora). Jedy ve vodě a v půdě ovlivňují život a 
zdraví obyvatel Číny přímo i prostřednictvím 
potravin – nejen ovoce, zelenina, rýže a obilí, 
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ale i krmivo pro domácí zvířata se pěstují 
v  zemědělské půdě zamořené těžkými kovy a 
zalévají vodou nasycenou průmyslovými jedy. 
Podle čínského ministerstva životního 
prostředí se 40 procent řek v severní a 
severovýchodní části země nachází v kategorii 
V (voda použitelná pouze pro lesnictví a 
částečně zemědělství) či V + a VI (zcela 
nepoužitelná voda). Totéž platí i pro pobřežní 
oblasti Číny – odhaduje se, že polovina vody 
na čínském pobřeží není použitelná ani pro 
průmyslové potřeby, natož k rekreaci či 
k chovu ryb.  
Hladina podzemních vod především v severní 
polovině země klesá závratným tempem. Je 
nutno vzít v potaz, že už samotná startovní 
pozice Číny v množství vody na obyvatele je 
hluboko pod světovým průměrem 7 tisíc 
krychlových metrů. Čína jako celek má totiž 
k dispozici pouze 1 812 metrů krychlových 
vody na osobu a její severní polovina dokonce 
pouhých 785. To je 200 metrů krychlových 
pod mezinárodně uznávanou hranicí 
„akutního nedostatku vody“. Čínský průmysl, 
nacházející se (s výjimkou okolí Šanghaje a 
Hongkongu) většinově také v severní polovině 
země, pak samotnou výrobou s vysokými 
nároky na spotřebu vody a pokračujícím 
znečišťováním podzemních vod a řek dostává 
přirozený nedostatek použitelné vody 
v severní Číně daleko za hranici udržitelného 
rozvoje.  
Dosavadní čínský přístup „growth now, clean 
up later“ kladoucí důraz na růst HDP na úkor 
stavu životního prostředí zjevně naráží na své 
limity. Zástupy mrtvých – odhady hovoří o 
stovce tisíc osob předčasně zemřelých na 
následky smogu a několik desítek tisíc na 
následky zamořené vody, půdy a potravin - 
jsou jen nejviditelnějším vrcholem ledovce 
prudce se zhoršujícího zdravotního stavu 
obyvatel Číny. Náklady na léčbu rakoviny plic, 
jater, žaludku a dalších onemocnění dýchacího 
a zažívacího ústrojí dosahují řádu miliard 
dolarů ročně, nehledě na další miliardy 
způsobené pracovními absencemi. A 
obyvatelstvu začíná docházet trpělivost. 
Zatímco nejchudší vrstvy se uchylují 

k demonstracím především kvůli záborům 
půdy ze strany developerů, sofistikovanější 
střední a vyšší střední třídy jsou velmi 
znepokojené stavem životního prostředí a 
kvalitou potravin. A dávají to najevo 
v diskusích na internetu a čím dál častěji i 
demonstracemi.   
To je špatná zpráva pro čínskou vládu, která 
s ohledem na nejchudší vrstvy nemůže příliš 
brzdit růst ekonomiky a dostává se tak mezi 
mlýnské kameny, kde již neplatí zmíněné 
„grow now, clean later“, nýbrž „grow now and 
clean now too“. A odstraňování ekologických 
škod rozhodně nebude rychlou záležitostí a 
v žádném případě nebude zadarmo – odhady 
hovoří o nákladech 800 mld. dolarů jen na 
základní sanaci škod.  
Dobrá zpráva je, že čínská vláda si zřejmě 
naléhavost situace uvědomuje – projevy 
delegátů na březnovém zasedání Všelidového 
shromáždění byly prošpikovány odhodláním 
ke zlepšování životního prostředí. Od slov 
k činům je obvykle daleko, i proto se 
mezinárodní instituce v čele se Světovou 
bankou a OECD velmi snaží přesvědčit čínské 
představitele o tom, že růst HDP nemusí nutně 
znamenat negativní dopady na životní 
prostředí. Naopak, využití inovativních, 
ekologicky šetrných, zelených technologií 
může být samo o sobě předpokladem a 
motorem růstu HDP.   
Čína ve své dvanácté pětiletce klade důraz a 
slibuje podporu těmto oblastem – snižování 
energetické náročnosti a získávání čisté 
energie, moderní informační technologie, 
biotechnologie, výroba s vysokým podílem 
přidané hodnoty, ekologické dopravní 
prostředky, hi-tech materiály. I za tímto 
účelem bude Čína už v roce 2015 investovat 
do podpory vědy, výzkumu a vývoje celá 2,5 % 
HDP, což je na úrovni nejvyspělejších 
světových ekonomik. Čínská vláda se tak chtě 
nechtě ocitá v situaci, kdy růst HDP, 
odstraňování již způsobených ekologických 
škod i jejich prevence do budoucna mohou 
(nebo spíše musí) být řešeny současně. 
V angličtině totéž zní poněkud úderněji:  Grow! 
Clean up! And go green! Now!  
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Richard Krpač 

„Zelené technologie“ v Číně – 
příležitosti pro evropské 
malé a střední podniky  

Čína se díky obrovským investicím čínské vlády 
a státních podniků stala v posledních letech 
celosvětovým lídrem v oblasti tzv. „zelených 
technologií“. Evropské malé a střední podniky 
(MSP) mají příležitost se podílet na této čínské 
zelené revoluci, ale pouze tehdy budou-li 
jejich technologie, know-how, provedení a 
ceny výrazně výhodné. 
 
Hnací kola růstu 
Čína v současnosti spotřebovává více energie a 
do atmosféry vypouští více skleníkových plynů 
než jakákoliv jiná země na světě.  Mohutný 
průmysl, společně s rychlým postupem 
urbanizace a rozvojem vytváří hlad po energii, 
který lze těžko vidět někde jinde. Potřeba 
skloubit nutnost neustálého ekonomického 
růstu s ubývajícími rezervami fosilních paliv, 
vede čínskou vládu k tomu, že tlačí na 
postupný přechod k čistějším zdrojům energie 
a k efektivnější energetické spotřebě. 
12. pětiletý plán (2011 – 2015) uvádí 7 
strategických oblastí, do kterých mají 
směřovat investice v hodnotě 1,1 bilionů EUR. 
Jsou to: automobily na alternativní pohon, 
biotechnologie, energeticky úsporné a životní 
prostředí šetřící technologie, alternativní 
zdroje energie, výroba s vysokou přidanou 
hodnotou a moderní materiály a konečně 
informační technologie nové generace. 
 

Investice do moderních nízkoemisních 
technologií dle 12. pětiletého plánu 

Čisté zdroje energie 606.5 mld. EUR 

Úspory energie 545.9 mld. EUR 

Ochrana prostředí 363.9 mld. EUR 

Automobily na 
alternativní pohon 

12.13 mld. EUR 

Energie 642.9 mld. EUR 
Zdroj: EU SME Centre report:“The green-tech 
market in China“ 

 
 
Příležitosti pro evropské malé a střední 
podniky 
Pro evropské MSP se hlavní příležitosti na trhu 
objevují zejména tam, kde velké čínské státní 
podniky či nadnárodní společnosti ještě 
neinvestovaly, a kde MSP mohou uplatnit své 
inovativní technologie a know-how, jako např. 
v oblasti zdrojů alternativní energie či čištění 
odpadních vod. 
Zatímco domácí větrné, solární a vodní 
elektrárny jsou poměrně dobře rozvinutou 
oblastí (některé společnosti zápasí již od roku 
2011 s přebytečnou kapacitou), jiné sub- 
sektory, zvláště alternativní zdroje energie 
jako bioplyn, zůstávají nerozvinuté. Je potřeba 
si ovšem uvědomit, že jakmile čínská vláda 
vydá pravidla pro podporu a rozvoj těchto 
oblastí průmyslu, domácí čínské společnosti, 
které se doposud tomuto sektoru nevěnovaly, 
začnou na trh vstupovat velice rychle a ve 
velkém počtu. 
Dalším slibnou oblastí pro MSP je čištění 
odpadních vod. Čína čelí vážnému nedostatku 
vody a obrovskému znečištění vodního 
systému. Počet městských čističek odpadních 
vod se za posledních 6 let více než ztrojnásobil 
(ze 792 v roce 2005 na 3000 v roce 2011), byl 
započat obrovský zavodňovací projekt „Jih-
Sever“, a ambiciózní odsolovací projekty jsou 
plánovány pro mnoho městských oblastí. Mezi 
lety 2010 a 2020 se předpokládá investice 
kolem 490 miliard EUR do zlepšení vodní 
infrastruktury. 
Ačkoliv na trhu dominují domácí společnosti, 
lze očekávat, že vysoce specializované MSP 
nabízející vysokou kvalitu, moderní 
technologické standardy, a soustřeďující se na 
trh s náročnějšími službami a produkty, budou 
schopny těžit z obrovských investic, které 
čínská vláda plánuje investovat do čínského 
green-tech sektoru. 
 
Zprávu o čínském green-tech sektoru, na jejímž 
základě je tento článek napsán, je možné 
stáhnout na internetových stránkách EU SME 
Centra v Pekingu www.eusmecentre.org.cn. 

http://www.eusmecentre.org.cn/
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Pozn. redakce: EU SME Centrum China (SME 
Centrum) poskytuje evropským malým a 
středním podnikům rozsáhlou podporu ve 
formě praktického bezplatného poradenství při 
vývozu a investování na čínský trh. Poradenství 
je poskytováno lidmi, kteří mají dlouholeté 
zkušenosti s podnikáním v Číně a jsou schopni 
kvalifikovaně poradit v otázkách rozvoje 
podnikání, práva, daní, standardů a norem či 
lidských zdrojů. Kontakt na SME Centrum lze 
nalézt na www.eusmecentre.org.cn. 
Autoři: Chris Cheung, Jonas Rasch 
Překlad: Ludmila Hyklová, EU SME Centre, 
Peking 

Žijeme v zahraničí – portál 
pro kontakty (nejen) v Číně 

Žijete v Číně, aktivně zde působíte a máte 
zájem nabídnout své služby, zkušenosti a 
znalosti (především) českým exportérům? Pak 
neváhejte a najděte si chvilku na návštěvu 
webu www.zijemevzahranici.cz.  
Tento projekt vznikl pod záštitou Ing. Tomáše 
Duba, náměstka ministra zahraničních věcí, 
který odpovídá mimo jiné právě za oblast 
ekonomické diplomacie. Záměrem iniciativy je 
využít potenciálu našich spoluobčanů, kteří 
jsou neocenitelným zdrojem informací a 
zkušeností přímo na místě, a pomoci českým 
exportérům při působení na čínském trhu. 
Od zahájení projektu se z Číny zaregistrovaly 
více než dvě desítky našich krajanů, kteří 
nabídli své služby zájemcům z ČR. Máte-li i Vy 
zájem se zapojit, neváhejte a zaregistrujte se. 
 

Petr Vávra 

Propojení mezi Evropou a 
Čínou po železnici – chiméra 
nebo reálná možnost? 

Již dříve jsme se o tuto variantu nákladního 
spojení mezi Čínou a Evropou, potažmo ČR, 
zajímali. Dosavadní pátrání však vždy skončilo 
nezdarem a vírou, že se snad v budoucnu 

takový nápad stane skutečností. 
Nyní máme před sebou další z projektů, který 
takovou železniční spojnici mezi oběma 
kontinenty nabízí – říkejme mu třeba „nová 
Hedvábná stezka“ nebo méně vznešeněji 
China-Europe International AIR-TRAIN. Jedná 
se o obousměrné železniční propojení mezi 
hlavním městem provincie Sichuan, Chengdu, 
a Polskem (přes Kazachstán, Rusko a 
Bělorusko), které ovšem může obsloužit i 
ostatní evropské destinace včetně ČR. 
Uváděná doba přepravy je mezi 12 – 14 dny 
z Chengdu do Lodze plus 1 – 2 dny do ČR. 
Cenově se má tento způsob přepravy 
pohybovat cca na polovině nákladů za lodní 
transport a 4 – 8 méně než za dopravu 
letadlem. Kromě přímé časové a nákladové 
úspory by mělo docházet díky optimizaci po 
celé trase i ke zjednodušení všech procedur. 
Více podrobností můžete nalézt na adrese 
http://www.yhf-logistics.com.  
 

Petr Vávra 

Společný česko-čínský 
podnik SKE oficiálně zahájil 
výrobu v Suzhou 

23. března se v jednom z nejvýznamnějších 
měst provincie Jiangsu, v Suzhou (alias 
„čínských Benátkách“), uskutečnilo slavnostní 
otevření výrobní linky společného česko - 
čínského podniku Škoda Kingway Electric (SKE) 
na výrobu trakčních jednotek pro vlakové 
soupravy metra. Na společném projektu se 
podílí Škoda Electric Plzeň a domácí Kingway 
Transportation Jiangsu. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil velvyslanec České republiky v ČLR 
Libor Sečka a významní představitele 
politických a ekonomických kruhů oblasti. 
Velvyslanec se při této příležitosti setkal s 
tajemníkem KS Číny v Suzhou, panem Jiang 
Hongkun. Oba podpořili rozvoj společného 
česko - čínského výrobního a technologického 
projektu a vyměnili si názory na další možnosti 
spolupráce v různých oblastech. S náměstkem 
primátora města Suzhou, panem Zhangem, 

http://www.eusmecentre.org.cn/
http://www.zijemevzahranici.cz/
http://www.yhf-logistics.com/
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poté velvyslanec jednal o perspektivách 
navázání partnerských vztahů s některým z 
českých měst. Suzhou, které je smluvními 
vztahy propojeno m. j. s italskými Benátkami, 
má v ČR zájem o partnera s industriální tradicí 
a rozvinutou technologickou základnou. Není 
bez zajímavosti, že v Suzhou, které se 
proslavilo především svými velkolepými 
historickými zahradami, stojí také jeden z 
nejzajímavějších hotelů současné Číny - 
Crowne Plaza ve tvaru lodi vplouvající do 
jezera. Jeho duchovním otcem je český 
architekt Jan Benda. 

 

Richard Krpač 

Aktuality EK ZÚ – březen 

• Od 13. do 16. března se tisíce návštěvníků 
vydaly do prostor jednoho z nejstarších 
výstavišť v Pekingu, aby se v rámci Beijing 
Gifting Show inspirovali, čím obdařit své 
blízké, sami sebe či svou domácnost. 
Pochopitelně zde nemohlo chybět české sklo 
z Crystalexu, které pod hlavičkou čínského 
partnera CETTC lákalo desítky zájemců na 
stánek. Svou premiéru si na výstavě odbyla i 
bižuterie z Jablonce. • ZÚ Peking 21. března 
opět hostil akci klubu zahraničních 
korespondentů v ČLR (FCCC), tentokrát na 
zajímavé téma – China Development Bank a 
její nenápadná, o to víc významná role 
v celosvětovém finančním sektoru i 
mezinárodní politice. • V sichuanské metropoli 
Chengdu proběhla ve dnech 28. až 31. března 
výstava vína (zřejmě největší v ČLR), ale i 
potravin a dalších nápojů China Food and 
Drinks Fair (88. ročník!). České barvy statečně 
hájili v ostré konkurenci tuzemských i 
zahraničních výrobců zástupci Vinařství 
Ludwig i s jejich distributorkou, rakousko-
české investice Qingdao Great River Hill 
Winery (QGRHW), ale i distributoři pivovaru 
Žatec a českého skla. Jejich působení podpořil 
svou přítomností na místě ředitel ZK 
CzechTrade L. Graner. V Pekingu se vedením 
Vinařství Ludwig setkal velvyslanec L. Sečka a 
rada P. Vávra. • Ve dnech 1. až 5. dubna 

navštívil V. Bartuška, vládní zmocněnec pro 
dostavbu JETE, Peking a stavbu jaderné 
elektrárny v Haiyangu, nedaleko přístavní 
metropole Qingdao v provincii Shandong. Dva 
bloky třetí generace typu AP 1000 zde staví ve 
spolupráci s čínskými investory americká firma 
Westinghouse. Během své třetí návštěvy 
v Haiyangu měl V. Bartuška možnost získat 
představu o průběhu výstavby, problémech a 
výzvách do budoucna.  Po cestě z elektrárny 
vybyla i chvilka času pro návštěvu vinohradu, 
který patří výše zmíněné QGRHW. Její první 
bílé víno odrůdy Chardonnay a vynikající 
červené Chateau Nine Peaks mají v Číně slibně 
našlápnuto. • 

Co chystáme v dubnu? 

• 8. dubna proběhne prezentace České 
republiky a možností investování v české 
ekonomice na čínské asociaci pro vývoz a 
dovoz strojírenských a elektronických výrobků 
CCCME. Několik desítek čínských podniků 
osloví jak P. Vávra za ZÚ Peking, tak i zástupci 
agentury CzechInvest z ústředí i kanceláře 
v Šanghaji. • 20. dubna proběhne v Pekingu 
další prezentace českého skla. Tentokrát se 
čínským partnerům hodlá předvést jeden 
z největších vývozců tohoto artiklu do ČLR – 
firma Crystalex, jejíž prodeje a pokrytí trhu se 
postupně zvyšují v souladu s rostoucí 
poptávkou čínských zákazníků. • 27. dubna se 
naším hostem opět stane firma Nafigate 
Corporation, jejíž aktivity v ČLR nabírají na 
obrátkách. Spolu se zástupci International 
Energy Conservation Environment Protection 
Association (IEEPA), představiteli významných 
čínských institucí, domácími i zahraničními 
hosty slavnostně odhalí nově založené 
centrum globální excellence v oblasti 
nanotechnologií – GICNA. • A jak říkají 
obyvatelé Albionu – last, but not least – 22. až 
27. dubna proběhne v Pekingu nejvýznamnější 
strojírenský veletrh CIMT 2013, jehož se 
samozřejmě zúčastní i velká skupina českých 
výrobců (celkem 16 firem) na rozsáhlé ploše 
520 m2. Součástí expozice budou i tři velké 
stroje, několik menších exponátů a také 
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modely. Není divu, vždyť čínský trh je pro 
české výrobce dlouhodobě úspěšným 
působištěm a těží zde z velmi dobrého jména, 
které je podloženo kvalitou a příznivou cenou. 
• 
 

Petr Vávra 
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