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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
navzdory rekordním hodnotám smogu 
v pekingském ovzduší jsme stále s Vámi a při 
Vás, nové číslo newsletteru s pořadovou 
dvojkou budiž toho důkazem. Přestáli jsme i 
každoroční kanonádu spojenou s oslavou 
nového lunárního roku, i když lze říci, že rok 
od roku intenzita vybuchujících petard slábne. 
Letos možná nejen kvůli peněženkám, ale i 
z rostoucích obav nad tím, co vlastně 
obyvatelé Pekingu vdechují. 
Počátek roku je v Číně také pravidelně 
spojován se sjezdem Všečínského 
shromáždění lidových zástupců, přičemž letos 
zpoza opony vystoupí již definitivně nová 
„squadra rossa“ alias vedení nejlidnatější 
země světa, které se chopí kormidla a povede 
loď pod čínskou vlajkou bouřlivými vodami 
vpřed. V listopadu jmenovaný prezident Xi 
Jinping začal svůj mandát tažením proti 
korupci a zhýralosti na všech úrovních státní i 
stranické hierarchie, což je sympatický počin 
jak pro domácí publikum, tak i pro zahraničí. 
Nezbývá než doufat, že tento drajv 
nezařadíme časem do kategorie „nové koště 
dobře mete“, nýbrž budeme svědky změny ve 
stylu vládnutí. 
V dnešním čísle se budeme věnovat 
aktuálnímu tématu současnosti – znečištění 
vzduchu (nejen) v čínské metropoli, čímž 
zároveň odstartujeme miniseriál s navazujícími 
články o vodě a půdě v dalších vydáních. 
Seznámíme Vás i s naším pohledem na 
perspektivní obory pro český export do Číny, 
pro začátek v krátkém přehledu a v dalších 
číslech trochu podrobněji. V minulosti jsme 
Vás informovali o EU SME Centru v Pekingu, 
které dnes představí svým příspěvkem česká 
zástupkyně, paní Ludmila Hyklová. Nebudete 
ochuzeni samozřejmě ani o tradiční rubriky. 
Přejeme Vám úspěšný rok Hada, pevné zdraví, 
hodně štěstí a jen samé dobré zprávy.  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Životní prostředí v Číně – díl 
první: Vzduch 

Čínský ekonomický zázrak uplynulých let 
posunul podle časopisu Fortune již 73 čínských 
podniků mezi 500 největších firem světa. Tři 
domácí koncerny se dokonce dostaly mezi 
nejvýznamnější dvacítku - ropní giganti 
Sinopec a China Petroleum a čínská obdoba 
ČEZu State Grid již několik let hrají ve světové 
ekonomice první ligu s firmami jako jsou Exxon, 
Wal-Mart, Royal Dutch Shell či Volkswagen 
Group.  
Mnohem většího „úspěchu“, tentokrát však 
s obráceným znaménkem, dosáhla Čína 
v oblasti znečištění životního prostředí, když 
se mezi prvních dvacet nejznečištěnějších 
velkoměst na světě propracovalo 16 čínských 
aglomerací. Pokud zůstaneme u sportovní 
terminologie, tak do osmifinále fotbalového 
turnaje byl celý svět schopen vyprodukovat 
proti šestnácti steroidy nabitým čínským 
týmům pouhé čtyři vyrovnané soupeře. 
Šampióni uplynulých let jako Dillí, Mexiko City, 
Rio de Janeiro, Káhira či Santiago de Chile jsou 
tak již několik let v této pochybné soutěži 
odsouzeni k roli křoví.   
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Zatímco Češi obohatili angličtinu o slova jako 
dolar, pistol či robot, Čína přispěla souslovím 
„rakovinová vesnice“. Zatímco Češi obohatili 
angličtinu o slova jako dolar, pistol či robot, 
Čína přispěla souslovím „rakovinová vesnice“. 
Desítky čínských „cancer villages“ se nacházejí 
v blízkosti jaderných elektráren, chemických 
továren, smaltoven hliníku, továren na baterie 
a úložišť průmyslového odpadu. V zemi je dle 
střízlivých odhadů deset procent půdy 
zamořeno průmyslovými jedy, 500 milionů 
obyvatel pije chemikáliemi kontaminovanou 
vodu a 99 procent obyvatel ve městech dýchá 
vzduch, který podle Světové zdravotnické 
organizace není považován za bezpečný. Podle 
studie Greenpeace ve spolupráci s Pekingskou 
univerzitou jen v samotném Pekingu umřelo v 
roce 2012 předčasně na následky 
znečištěného vzduchu 2 800 osob. V celé Číně 
tak lze uvažovat o zbytečném úmrtí více než 
stovky tisíc obyvatel ročně. K nim je potřeba 
přičíst další desítky tisíc lidí umírajících na 
nemoci přičítané znečištěné vodě a 
potravinám obsahujícím jedovaté látky. 
Zajímavým a rychlým vývojem prošla ve 
vztahu ke stavu ovzduší čínská administrativa. 
Fakt, že americké velvyslanectví publikuje na 
svých webových stránkách data o znečištění 
vzduchu v Pekingu, způsobil před dvěma lety 
velmi rozzlobenou reakci ze strany čínského 
ministerstva zahraničí. V lednu 2012 nicméně 
začaly i čínské meteorologické stanice na 
nátlak veřejnosti měřit a publikovat 
koncentraci škodlivin, a to včetně částic 
prachu menších nežli 2,5 mikrometru, tzv. PM 
2,5. Právě tyto částice jsou velmi nebezpečné, 
neboť s ohledem na své malé rozměry snadno 
pronikají hluboko do plic a jejich 
prostřednictvím do krevního řečiště. 
Naměřené hodnoty z čínské i americké strany 
jsou obdobné a k poslední, tentokrát jen 
nevýznamné diplomatické roztržce, došlo v 
červnu 2012 již pouze kvůli interpretaci těchto 
hodnot. Zatímco čínská strana hodnotila 
koncentrace nad 66 mikrogramů na metr 
krychlový jako „zvýšené“, americké 
velvyslanectví varovalo před vážným rizikem 
vzniku a zhoršení srdečních a plicních 

onemocnění (USA považují za lidskému zdraví 
bezpečnou koncentraci do 15 mikrogramů PM 
2,5 na metr krychlový). 
Leden a únor 2013 pak byly naprostou 
katastrofou pro jakýkoli pokus o pozitivní spin 
z čínské strany, neboť v Pekingu bylo ve dne 
stěží vidět na druhou stranu ulice. 
Koncentrace PM 2,5 se dostaly mnohokrát 
přes 500 (a několikrát dokonce přes 900) 
mikrogramů na metr krychlový. Vyjít v těchto 
dnech z domu na ulici mnozí přirovnali ke 
strkání hlavy do komína. Na internetových 
serverech se kvůli tomu rozhořela velmi 
vyhrocená diskuse a dokonce i v oficiálním 
tisku vycházely články s otevřenou kritikou 
čínské vlády. Např. deník Global Times, jeden z 
tiskových orgánů Komunistické strany Číny, 
otiskl 23. ledna nebývale ostrý komentář 
srovnávající snahu čínské vlády o modré nebe 
během Olympijských her s naprostým 
ignorováním problému „když se svět nedívá“. 
Komentář doslova říká: „…vždyť nakonec je to 
jako vždy o volbě priorit. Ti co jsou u moci, jsou 
schopni udělat cokoli, aby si zachovali tvář, 
když se svět dívá. Ale během standardní neděle 
v lednu můžeme podle nich klidně všichni 
chcípnout na otravu plynem, hlavně ať roste 
HDP…“. 
Faktem je, že pekingská radnice zareagovala 
poměrně hbitě a snažila se omezit jak provoz 
automobilů, tak i největších průmyslových 
znečišťovatelů. K markantnímu zlepšení 
ovzduší však nedošlo. Hlavním problémem 
totiž je, že vláda se dlouhodobým ignorováním 
stavu životního prostředí a upřednostňováním 
růstu HDP za každou cenu dostala do složité 
situace.  
Jediným řešením, které by se v krátkodobém 
horizontu odrazilo na stavu životního prostředí 
je drastické šlápnutí na ekonomickou brzdu. 
To je však řešení pouze v teoretické rovině – 
čínské vládě pochopitelně chybí vůle pro 
rozhodnutí, které by spustilo vlnu propouštění 
a sociální neklid mezi nejchudšími, převážně 
migrujícími pracovníky. Pokračující ignorování 
stavu životního prostředí však na druhé straně 
radikalizuje střední třídu a vzdělanější vrstvy 
obyvatel.  
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Dosavadní politika čínské vlády sestávala ze 
slov a slibů o zlepšování životního prostředí a 
činů ve vztahu k udržení růstu ekonomiky 
(resp. k udržení zaměstnanosti nejchudších a 
nejradikálnějších). Stabilita společnosti, resp. 
pud sebezáchovy KS Číny však velí uspokojit 
obě strany. K udržení sociálního smíru proto 
bude muset brzy dojít ke konkrétním a 
dalekosáhlým krokům i v oblasti životního 
prostředí. Řízené zpomalení ekonomiky 
nepřichází do úvahy, tudíž zbývá jediná cesta - 
masivní podpora moderních technologií – 
green, bio, nano, snižování energetické 
náročnosti, zvyšování efektivity atd. A to může 
být příležitost pro české firmy, které v této 
oblasti mají co nabídnout. 
   

Richard Krpač 

Otevřené dveře podnikání v 
Číně - Poradenské centrum 
EU (EU SME Centre) 

EU SME Centre China poskytuje evropským 
malým a středním podnikům rozsáhlou 
podporu ve formě bezplatného poradenství 
při vývozu a investování na čínský trh. 
Prostřednictvím informací, důvěrného 
osobního či online poradenství a seminářů se 
Centrum zaměřuje zejména, ale nejenom, na 
kritické úvodní fáze přípravy a realizace 
strategie podnikání malých a středních 
podniků. 
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.  
Nejsnadněji je možno SME Centrum 
kontaktovat přes www.eusmecentre.org.cn, 
kde lze položit dotaz a obdržet odpověď 
během sedmi dnů. 
Na webových stránkách je možné dále: 

 stáhnout více než 70 odborných publikací 
zahrnujících  

o sektorové zprávy (např. o ICT, 
automotobilovém průmyslu, 
potravinářství); 

o praktické návody z oblasti práva a 
daní (např. jak založit 
reprezentační kancelář, na co si 
dát pozor při uzavírání smlouvy, 
jaké daně se vztahují na 
poskytování služeb); 

o případové studie; 

 najít návod, jak zjistit standardy a normy 
při exportu produktů do Číny (CCC mark, 
povinné standardy, požadavky na 
označení výrobku apod.); 

 v databázi poskytovatelů služeb vyhledat 
právní firmu či daňového poradce; 

 vybrat si z aktualizovaného seznamu 
veletrhů či výstav v Číně; 

 zúčastnit se internetového semináře – 
webináře (např. dovoz potravin do Číny, 
green building, due dilligence); 

 přihlásit se na odborný seminář/ 
konferenci  v Evropě nebo Číně; 

 rezervovat dočasné užívání kanceláře a 
zasedacích místností v SME Centru v 
Pekingu; 

 domluvit si osobní schůzku v SME Centru. 
 
SME Centrum nedávno vydalo úvod do 
podnikání v Číně pod názvem Diagnostic kit 
‘Are you ready for China?’  Čtyřdílnou 
publikaci je možné zdarma stáhnout na 
www.eusmecentre.org.cn/content/diagnostic-
kit. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, 
neboť  SME Centrum je financováno EU. 

Kontakt na SME Centrum: 
V anglickém jazyce:  
 
enquiries@eusmecentre.org.cn 
 
T: +86 10 85275300  
F: +86 10 85275093 
 
www.eusmecentre.org.cn 
 

Ludmila Hyklová, EU SME Centre, Peking 

http://www.eusmecentre.org.cn/
http://www.eusmecentre.org.cn/content/diagnostic-kit
http://www.eusmecentre.org.cn/content/diagnostic-kit
mailto:enquiries@eusmecentre.org.cn
http://www.eusmecentre.org.cn/
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Export a investice do Číny - 
perspektivní obory 
z pohledu českých firem 

Čínská ekonomika rostla i v roce 2012 
úctyhodným tempem 7,8 % a většina analýz 
předpovídá podobný růst i v roce 2013. Na 
druhé straně je zřejmé, že se růst založený na 
investicích a přesunu pracovní síly ze 
zemědělství do výroby vyčerpal a časy 
dvouciferného růstu HDP jsou již minulostí. 
Aby se Čína vyhnula „middle income trap“ 
aneb pasti středních příjmů, musí urychleně 
nastartovat růst založený na spotřebě 
domácností. Rychlý posun musí nastat také 
v přesunu z manufakturní výroby na výrobu 
s vysokou přidanou hodnotou. Níže uvedené 
obory odrážejí možnou kompatibilitu mezi 
českou nabídkou a čínskou poptávkou. 
V příštích číslech našeho newsletteru se 
budeme jednotlivými perspektivními obory 
hlouběji zabývat. 

 Bio- a nanotechnologie 
Tyto obory patří mezi high-tech sektory, které 
preferuje ve svém 12. pětiletém plánu čínská 
vláda. Zároveň představují obory, v nichž má 
ČR a její firmy co nabídnout. Při potřebném 
zviditelnění a propojení s čínskými institucemi 
i podnikatelským sektorem se mohou stát 
nosným projektem pro novou etapu česko-
čínských vztahů. 

 Odpadové hospodářství 
Řešení otázek spojených s odpadovým 
hospodářstvím (sběr, recyklace, likvidace, 
ukládání) patří ke stálým prioritám místních 
orgánů. Čína hledá vhodná řešení k dosažení 
udržitelného rozvoje i z důvodu vnějšího tlaku 
na zlepšení situace v ochraně životního 
prostředí, navíc je podporováno uplatnění 
vhodných technologií pro recyklaci odpadu a 
získávání druhotných surovin pro výrobní 
spotřebu. 

 Zdravotnictví a zdravotnické 
technologie 

Doposud méně viditelný obor, kde však 
existují jak čeští vývozci, kteří mají o trh zájem 
a nabízejí kvalitní produkty, ale existuje 

prostor i ve spolupráci zdravotnických zařízení 
(výměny lékařů, poskytování specializované 
placené zdravotnické péče, léčebné pobyty) a 
výzkumných ústavů. 

 Letecký průmysl 
S postupným uvolňováním řízení letecké 
dopravy (přesun části pravomocí z armády na 
civilní správu) se otvírá prostor pro soukromý 
sektor (doprava, sport, leisure), což 
předpokládá vytvoření jak menších 
(regionálních) letišť, tak i servisního zázemí, 
školicích kapacit a především letadel; 
vzhledem k poměrně široké nabídce a 
dosavadním úspěchům leteckých výrobců z ČR 
na jiných trzích (zejména USA, západní Evropa) 
existuje potenciál pro české firmy.  

 Důlní technika 
Potřeba zajištění surovin pro výrobu patří mezi 
hlavní úkoly čínského vedení, zároveň je 
kladen stále větší důraz na efektivitu při 
dobývání surovin, tj. zavádění moderních 
technologií, a snížení bezpečnostních rizik. 
Některé české firmy v tomto ohledu již v Číně 
podnikají řadu aktivit. 
 

Petr Vávra, Richard Krpač 

Další kolo boje proti korupci 
v Číně 

V Číně, v porovnání např. s Ruskem, není 
zvykem vystavovat své bohatství přehnaně na 
odiv. A už vůbec ne, pokud se jedná o státního 
úředníka, neboť legálním způsobem se z platů 
ve státní sféře k velkému majetku přijít nedá. 
Přesto Čína oplývá množstvím nad poměry si 
žijícími úředníky, kteří se, většinou úspěšně, 
snaží na veřejnosti vzbuzovat dojem 
skromného života. Populárním darem pro 
vstřícného úředníka proto není sportovní 
automobil, ale luxusní hodinky, dovolená v 
Evropě nebo opulentní večeře s několika 
lahvemi Chateau Lafite na stole. V případě 
finančních darů pak úředníci obvykle 
„odklánějí“ tyto prostředky do nákupu bytů a 
do vzdělání dětí na univerzitách v USA a Velké 
Británii. Někteří úředníci dokáží nashromáždit 
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velmi slušné jmění. Například úřednice státní 
banky ve městě Shenmu, paní Gong Aiai, si 
vstřícnými půjčkami pro místní uhelné doly 
přišla na dostatek peněz na zakoupení dvou 
hotelů a několika desítek bytů v Shenmu a 
Pekingu v odhadované hodnotě 160 milionů 
USD. 
Čínští byrokrati jsou však postupně nuceni 
měnit své zvyky. Na počátku této změny byla 
patrně autonehoda v provincii Shaanxi, během 
které na konci srpna loňského roku zahynulo 
po srážce mezi cisternou a autobusem více než 
30 osob. Fotografie ohořelého vraku autobusu 
se samozřejmě dostaly na hlavní stránky 
čínských novin a internetových serverů. A fakt, 
že před autobusem stál úředník provinční 
vlády a měl v takto tragické situaci úsměv na 
tváři (a drahé Rolexky na zápěstí), způsobil 
obrovské rozhořčení. Kampaň na čínské 
obdobě Facebooku brzy odhalila nejen 
totožnost úředníka - ředitele provinčního 
úřadu pro bezpečnost práce - ale i to, že dle 
několika na internetu dostupných fotografií 
z různých akcí je majitelem minimálně dalších 
šesti kusů luxusních hodinek v ceně mnoha 
desítek tisíc dolarů. 
Od srpna 2012 je tak život úplatného čínského 
byrokrata postupně čím dál těžší. Nejprve 
vláda svým říjnovým opatřením zarazila nákup 
luxusních dárků z veřejných fondů. A 
definitivní rána přišla v prosinci, kdy čerstvě 
zvolený šéf čínské komunistické strany Xi 
Jinping vyslyšel sílící veřejnou kritiku a rozhodl 
o okamžitém zákazu nadbytečného utrácení 
veřejných prostředků za cokoliv, jmenovitě za 
zbytné zahraniční cesty, opulentní recepce, či 
za velkolepé uvítací ceremoniály spojené s 
červenými koberci a květinovými výzdobami. 
Představitelé státních (a stranických) úřadů 
mají omezit účast na formálních akcích typu 
kladení základních kamenů a přestřihávání 
nejrůznějších pásek a naopak naslouchat a 
věnovat se problémům obyčejných lidí. 
Především ale mají povinnost vést skromný 
život a zdržet se veškerých projevů 
extravagance… 
Zatímco odezva desítek milionů čínských 
uživatelů internetu byla velmi pozitivní, do 

mnohem horší situace se okamžitě dostali 
výrobci a prodejci luxusního spotřebního 
zboží. Zatímco v roce 2011 vyrostl trh 
s nejdražším segmentem náramkových 
hodinek o 40 %, v roce 2012 o pouhých 5 %. 
Akcie firmy Kweichow Moutai, vyrábějící 
luxusní čínský alkohol oblíbený mezi vysokými 
úředníky, spadly o 6 procent. A ryzí panika 
zavládla mezi majiteli luxusních restaurací a 
hotelů, kteří každoročně očekávají největší 
zisky během oslav čínského nového roku, kdy 
ministerstva, provinční vlády i úřady na místní 
úrovni a státem vlastněné firmy pořádali velké 
recepce. Letos jim však tržby spadly o desítky 
procent. Jak dlouho vydrží skromnost čínským 
představitelům nelze v tuto chvíli předjímat. 
S ohledem na všudypřítomné zneužívání 
veřejných fondů k vlastnímu prospěchu a 
endemickou korupci sahající od škol a 
zdravotnických zařízení až do nejvyšších pater 
politiky, si nové čínské vedení vzalo zatraceně 
velké sousto. 

    Richard Krpač 

Zajímavosti z tisku 

Čína – domácí zpravodajství 
 
Sociální nůžky jsou v Číně příliš rozevřené 
Vláda schválila plán na spravedlivější rozdělení 
příjmů 
Čína hledá cesty ke směnitelnosti RMB 
Výrobci alkoholu vidí v Asii velký potenciál 
 
Čína – životní prostředí 
 
Global Times: Čína a životní prostředí I. 
Global Times: Čína a životní prostředí II. 
China Daily: Čína a životní prostředí I. 
China Daily: Čína a životní prostředí II. 
 
Čínské investice do Evropy 
 
Čínské investice do východní Evropy rostou 
Čas na čínské investice v Evropě 
Čína hledá vstup na evropské trhy 
prostřednictvím Německa 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-01/19/content_16141800.htm
http://english.caixin.com/2013-02-06/100490192.html
http://english.caixin.com/2013-02-06/100490192.html
http://www.reuters.com/article/2013/03/03/us-china-currency-reform-idUSBRE9220FS20130303
http://www.reuters.com/article/2013/01/27/asia-booze-idUSL4N0AR21P20130127
http://www.globaltimes.cn/content/761990.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/760405.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-03/01/content_16265707.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-03/05/content_16276218.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013-02/19/content_16235256.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-02/02/content_16196093.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/europe/2013-02/26/content_16256586.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/europe/2013-02/26/content_16256586.htm
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Aktuality EK ZÚ – únor 

• Rok se s rokem sešel a opět nastal čas pro 
mezinárodní výstavu outdoorového vybavení 
ISPO China 2013 (27. 2. – 2. 3.), které se již od 
prvního ročníku pravidelně účastní firma 
Lanex Bolatice. „Veterána“ ISPO v moderní 
výstavní hale nedaleko olympijského stadiónu 
Ptačí hnízdo letos doplnily další české firmy, 
bojující o přízeň čínského zákazníka ve stále 
relativně novém, ale rostoucím sektoru – 
výrobci oblečení a doplňků Alpine Pro, Silvini, 
Lasting a Trimm Sport. Jejich výrobky bojují na 
trhu se sílící místní konkurencí i řadou 
zavedených zahraničních značek, přesto 
věříme, že jejich boj není marný, pokud se jim 
podaří nalézt své místo na trhu a trefit se do 
vkusu čínských zákazníků. Přítomnost na trhu 
a dobrý místní partner jsou další nezbytnou 
podmínkou úspěchu. • Ačkoli únor byl pro nás 
díky oslavám lunárního nového roku poněkud 
méně vytížený, přesto jsme nezaháleli a 
setkávali se dle možností s čínskými partnery. 
Navštívili nás zástupci dvou ze čtyř hlavních 
hráčů na trhu transformátorů, 
vysokonapěťového elektrického vedení a 
podobných výrobků pro energetiku v Číně – 
společností TBEA a SPECO. Obě firmy projevují 
zájem o vstup na český trh, možnou investici 
do založení pobočky a především nalezení 
vhodného partnera pro spolupráci na 
zakázkách jak pro český trh, tak i ve třetích 
zemích. • S představiteli Pekingského úřadu 
pro podporu investic (BIPB) jsme se dohodli na 
užší spolupráci při vyhledávání a podpoře 
investičních projektů jak v Pekingu, tak i v ČR. 
Delegace BIPB se chystá navštívit ČR v nejbližší 
době a jejím prvním cílem je poznání možností 
českého leteckého průmyslu. Tento obor čeká 
v nejbližší době raketový vzestup díky 
očekávanému otevření části leteckého 
prostoru (low altitude) pro civilní a tedy i 
soukromou leteckou dopravu. Čínská vláda 
větří v tomto sektoru další šanci pro 
vybudování nového průmyslového odvětví 
s růstovým potenciálem do budoucna. 
Nabízíme českým firmám z oboru pomoc a 
podporu při využití této ojedinělé šance. • Na 

závěr přehledu únorových událostí nám 
dovolte přidat jednu sice nepracovní, ale o to 
víc zajímavou a potěšující – naše kolegyně 
Sandra Lang Linkensederová se stala 11. února 
v nočních hodinách šťastnou maminkou 
malého Fredericka Gerharda Langa. 
Gratulujeme a přejeme oběma hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti! • 

Co chystáme v březnu? 

• 1. března se ekonomický úsek zúčastní 
přípravy a samotného průběhu další 
prezentační akce českého skla v Pekingu. 
V prostorách „muzea Evropy“, tedy klubu pro 
zákazníky značky Murella/D&C se pod 
taktovkou jejich partnera Luxury Czech Crystal 
Palace uskuteční představení výrobků české 
firmy Ateliér Žampach. Ukázku produkce 
předvede sám majitel firmy S. Žampach, jehož 
další kroky povedou do Shenzhenu, kde se 
připravuje druhé kolo prezentací v sídle 
partnerské firmy. • Ve dnech 14. - 17. března 
se chystáme podpořit zastoupení českých 
vývozců (Crystalex - sklo, Crystal Dream – 
bižuterie) na výstavě Beijing Gifting Show a 
pomoci jim oslovit zákazníky. V ideálním 
případě se letos potvrdí růstová tendence na 
trhu s luxusním zbožím v Číně a čeští vývozci 
budou mít možnost ukrojit z lákavého koláče 
svůj díl. • 
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