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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
stojíme právě na rozhraní – pro nás již nový 
rok začal před měsícem, podle čínských tradic 
však teprve rok Hada přichází. A tak se dává 
národ do pohybu, stamilióny lidí se přesouvají 
všemi druhy dopravy, aby se opět alespoň 
jednou za rok sešli pohromadě s rodinou. Pro 
cizince je to čas vhodný k bilancování 
uplynulého roku v Číně a upřesňování plánů 
na rychlojízdu, která opět nastane, až oslavy 
skončí a poslední petarda vybouchne.  
Leden byl pro nás v Pekingu i pro obyvatele 
severní Číny nepříjemným šokem – dny 
s relativně čistým vzduchem by šlo spočítat na 
prstech jedné ruky a místo toho vládla nad 
rozsáhlým územím smrdutá depresivní 
smogová clona. Nezbývá než věřit, že toto 
varování shůry pochopili jak ti nahoře, tak ti, 
kteří tu musí žít den za dnem a dýchat koktejl 
plynů a částic, jenž jim pomalu, zato spolehlivě 
krátí život. Odkazy z tisku najdete uvnitř čísla. 
Co můžeme kromě nového vedení očekávat 
v Číně v tomto roce? Zvýší se opět růst HDP 
jako dřív, nebo nás čeká ustálení tempa, příp. 
pokles? Podívejme se na tuto otázku spolu 
s experty i novináři z různých úhlů pohledu. 
Tématu velmi podobnému se věnuje i naše 
informace o chystané konsolidaci devíti 
vybraných sektorů, jak ji veřejnosti představila 
čínská vláda. Myslíte si, že něco ponechá 
náhodě, či budeme svědky dalšího pokusu o 
státní zásah do ekonomiky? 
Nezapomněli jsme na Vás ani s dalším dílem 
čínské etikety, který Vás v chladných dnech 
zahřeje a vyvolá ve Vašich chuťových buňkách 
pozitivní reakci – čaj a obřady s tím spojené. 
Budeme se bavit i o víně a jeho dovozu. 
Podíváme se rovněž na akce, které jsme 
páchali v lednu, nebudeme tajit ani plány na 
druhý měsíc roku.  
Přejeme Vám dobrý start do nejkratšího 
měsíce, příjemné počtení a úspěšný rok Hada!  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Rok Hada bude pro čínskou 
ekonomiku příznivější nežli 
rok Draka 

Pro Číňany je Drak patrně nejoblíbenějším 
znamením lunárního kalendáře. Na rok Draka 
proto milenci odkládají nejen sňatky, ale 
leckdy i početí prvorozeného (a v Číně 
zpravidla jediného) potomka. Právě končící rok 
Draka, dle evropského kalendáře rok 2012, 
však nebyl pro Čínu rokem, na který budou 
čínští makroekonomové vzpomínat se 
sentimentální slzou v oku. Pokazilo se totiž 
mnoho z toho, co se pokazit mohlo. Po letech 
2010 a 2011, kdy Čína díky obrovskému 
rozpočtovému stimulu ve výši 625 miliard 
dolarů s přehledem zvládla dopady globální 
finanční krize a ukázala západnímu světu, že 
„na to má“, se zdálo, že podobně jako již tři 
desítky let předtím, bude její HDP pokračovat 
v dvouciferném nárůstu.   
K tomu však v roce 2012 nedošlo, naopak, 
v odborných kruzích se začalo hovořit o tzv. 
tvrdém přistání, „hard landing“ čínské 
ekonomiky. Několik vnějších a vnitřních 
ekonomických a politických faktorů se 
zasloužilo o (Číňany tolik vzývanou) harmonii 
duše – alespoň v případě duší čínských 
národohospodářů a politiků – u nichž 
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dlouhodobě převažující prvek „jang“ - ve 
formě přílišného sebevědomí, byl doplněn 
prvkem „jin“ - obavou z věcí příštích.  
Z vnějších vlivů se o složitou situaci čínského 
exportu zasloužili především tři největší 
obchodní partneři Říše středu – Evropská unie, 
USA a Japonsko.  Obchodní výměna mezi EU a 
Čínou se vlivem finanční krize a mizivé 
poptávky v celé EU namísto obvyklého nárůstu 
dokonce začala propadat. Situace v USA se 
během roku postupně zlepšovala, ale pozitivní 
pocit z nárůstu obchodní výměny mezi USA a 
Čínou eliminoval propad vzájemného obchodu 
s Japonskem, způsobený sporem druhé a třetí 
největší světové ekonomiky o několik skalisek 
ve Východočínském moři. Japonský přírůstek 
HDP se tak i díky sporu o ostrovy 
Diaoyu/Senkaku ocitl na statisticky takřka 
zanedbatelné hodnotě 0,8 %.  
Nepříznivá mezinárodní situace a snížená 
poptávka po čínském zboží však pouze 
zdůraznily fakt, že čínská lokomotiva po třech 
desetiletích překotného růstu dojela na 
výhybku, na níž se může zastavit podobně jako 
např. Japonsko na začátku 90tých let minulého 
století. Cest z této výhybky existuje několik, 
ale ani jedna není rovná a bezbolestná. 
Dosavadní čínský růst byl podložen dvěma 
základními parametry – levnou pracovní silou 
a masivními investicemi. Jenže, plat 
průměrného čínského dělníka stoupá 
meziročně o 15 – 20 procent a jen mezi lety 
2007 – 2012 se zdvojnásobil. A obrovské 
investice čínské vlády a místních samospráv 
v letech 2009 – 2010 sice zamezily dopadům 
globální finanční krize, ale v rozpočtech měst a 
regionů nyní zeje díra o velikosti 1,5 bilionu 
dolarů. Pokud k tomu přičteme finančním 
stimulem způsobenou realitní bublinu, 
předimenzovanou průmyslovou kapacitu a 
postupně se snižující efektivitu investic, lze 
výše uvedenou informaci shrnout do jedné 
věty asi takto: éra, kdy Číně stačila pouhá 
mobilizace zdrojů, ať už se jednalo o lidský či 
finanční kapitál, je minulostí.  
Křižovatka, na které se Čína nyní nachází, je 
nazývána „middle income trap“ aneb past 
středních příjmů. Světová banka uvádí, že 

pouze 13 ze 101 země, které byly v roce 1960 
řazeny mezi země se středními příjmy, 
úspěšně překonalo tuto past a zařadilo se mezi 
rozvinuté státy. Zpráva Světové banky navíc 
zmiňuje, že pouze tři z těchto 13ti zemí měly 
více než 25 milionů obyvatel. Pokud se má 
Čína poučit z chyb svých předchůdců, musí 
podle analytiků radikálně posílit domácí 
spotřebu, navýšit podíl služeb na celkovém 
HDP a především zvýšit produktivitu práce 
prostřednictvím nových technologií a 
odstraněním diskriminace soukromé sféry, 
zejména středních a malých podniků.  
Nutným předpokladem reforem je sociální 
smír, který byl doposud brán spíše jako 
samozřejmost a do značné míry 
samozřejmostí byl, neboť současné generaci 
Číňanů se daří evidentně mnohem lépe nežli 
jejich rodičům. Nicméně, pokud v dohledné 
době vláda nezačne zavírat naplno rozevřené 
sociální nůžky mezi třemi miliony čínských 
dolarových milionářů (a 251 dolarovým 
miliardářem) a 150 miliony lidí, kteří žijí za 
1,25 dolaru denně, samozřejmost sociálního 
smíru může vzít za své. 
Byť rok Draka nebyl naplněn dobrými 
zprávami, přesto se během něho alespoň 
začalo blýskat na lepší časy. Jednak v prosinci 
2012 čínská ekonomika po sedmi kvartálech 
zastavila postupné zpomalování,  vyhnula se 
tak obávanému „tvrdému přistání“ a konečný 
roční přírůstek HDP činil na evropské či 
americké poměry nedostižných 7,8 procent. 
Vláda přijala pozitivní rozhodnutí o 
postupném snižování cel na suroviny a některé 
druhy spotřebního zboží. A v neposlední řadě, 
na listopadovém sjezdu KS Číny bylo 
potvrzeno rozhodnutí o každoročním 
navyšování minimální mzdy o 13 procent a 
zdvojnásobení průměrného příjmu během 
sedmi let. Poradenská firma McKinsey i proto 
odhaduje, že do roku 2020 bude polovina 
čínských domácností v aglomeracích součástí 
globálního spotřebitelského proudu 
s disponibilním příjmem mezi 16 000 až 34 000 
amerických dolarů.  
Přes obrovskou horu úkolů, které má Čína 
před sebou, většina analytiků i mezinárodních 
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institucí jí dává velkou naději na relativně 
úspěšný rok 2013. Zatímco globální 
ekonomika by měla růst o 2,6 procent a asijská 
o 6,4 procent, odhady čínského růstu se 
pohybují mezi 7,5 procent (Citigroup, Fitch) a 
8,2 – 8,5 procent (IMF, WB, Standard and 
Chartered). Nejslibnější meziroční nárůst 
přesahující 15 - 20 procent by měly 
zaznamenat mj. automobilový průmysl, 
moderní technologie a spotřební průmysl 
(čistící prostředky, mléčné výrobky, víno atd.). 
 

Richard Krpač 

 

A jak se na letošní rok dívají novináři? 
Nyní odlehčeně - jakých 13 věcí nás v souladu 
s letopočtem čeká podle internetového 
měsíčníku eChinacities.com? 

 zpřísněná omezení při využívání 
internetu (první kroky už jsou znát) 

 další rozvoj sociálních médií na 
internetu (ovšem spíš v Číně než 
v interakci se světem – řeklo by se 
„intranet“) 

 oživení v budování vysokorychlostních 
tratí (posílení dopravy, stimulace 
ekonomiky) 

 přibydou další „světové rekordy“ (kupř. 
počet lidí s přístupem k internetu, 
nejvyšší budova na světě apod.) 

 růst ve městech tzv. druhé, třetí a 
čtvrté kategorie/tier (více pozornosti) 

 káva konečně vytlačí čaj z prvního 
místa mezi nápoji (vivat Starbucks!) 

 přijdou nové potravinové skandály (a 
bude jich zřejmě víc i mezi západními 
fast-foody) 

 očekávejme další čínské sportovní 
úspěchy (tip – plavání či tenis) 

 zájem o vysokoškolské vzdělání 
poroste raketovým tempem (cizinu 
nevyjímaje) 

 domácí filmová tvorba bude čelit 
výzvě (přežije tlak filmů z 
Hollywoodu?) 

 více luxusu a nákupů přes e-commerce 
(Čína je na dobré cestě stát se 
největším trhem už letos) 

 hrozba drogové závislosti? (co před 25 
lety nebylo dnes roste a to mezi 
mladými) 

 cokoli dalšího, neočekávaného (proto 
buďme připraveni jako kdysi pionýři). 
 

Petr Vávra 

Čínská vláda hodlá 
konsolidovat klíčové sektory 
průmyslu 

Dne 22. ledna 2013 vydalo čínské Ministerstvo 
průmyslu a informačních technologií (MIIT) 
nové nařízení nazvané „Corporate mergers 
and acquisitions to accelerate the 
development of key industries“. Cílem tohoto 
dokumentu je konsolidace devíti klíčových 
průmyslových oborů: 

1. automobilového průmyslu 
2. výroby oceli 
3. výroby cementu 
4. výroby lodí 
5. slévání hliníku 
6. těžby a zpracování vzácných kovů 
7. IT 
8. farmaceutického průmyslu 
9. zemědělské mechanizace 

Jakým způsobem chce čínská vláda docílit 
konsolidace uvedených oborů? Především se 
bude snažit o koncentraci podle jejího názoru 
roztříštěných výrobních podniků a 
ekonomických subjektů, tj. aby kupř. v 
automobilovém průmyslu deset největších 
společností kontrolovalo 90 % trhu. Tím by 
místní výrobci mohli lépe čelit zahraniční 
konkurenci. Následně předpokládá z těchto 
místních „šampiónů“ (rozuměj zpravidla 
státních molochů) vyprodukovat giganty v 
mezinárodním měřítku (pokud možno nejen 
díky počtu zaměstnanců) a usnadnit jim cestu 
k zakázkám na cizích trzích. To vše pod vágně 
formulovanými „tržními pravidly“, 
„dobrovolnými fúzemi a reorganizacemi“ a za 
všeobecné „férové konkurence“. Čína bude 
patrně první zemí na světě, která dokáže spojit 
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tyto dva protiklady dohromady. 
Dále mají firmy za úkol vytvářet a posilovat 
„vlastní značky“, o čemž mohou světoví 
výrobci např. v automobilovém průmyslu 
vyprávět romány. I nadále budou hlavními 
tahouny těchto změn státem vlastněné 
podniky, které na čínském trhu požívají a 
budou požívat i do budoucna pozici rovnějšího 
mezi rovnými, aby „urychlily strategické 
přizpůsobování celkové podoby a struktury 
státem vlastněné ekonomiky“. Nadále bude 
těžké pro pozorovatele zvenčí rozpoznat 
rozdíly mezi různými formami tzv. veřejného 
vlastnictví („public ownership“), které mají v 
podstatě za úkol pouze dovedně zakamuflovat 
vliv státu na klíčové hybatele ekonomiky. 
Můžeme tedy vcelku oprávněně říci, že ani 
v tomto roce nebudou podmínky na čínském 
trhu pro cizí firmy totožné s vládními sliby, tj. 
volný a rovnoprávný přístup pro všechny bez 
ohledu na původ firmy a její formu vlastnictví 
zůstane nesplněným slibem a závazkem.  

Petr Vávra 

Evropské víno možným 
terčem antidumpingového 
cla 

Poté, co některé třetí země i nadále odmítají 
zastavit otevřenou či skrytou státní podporu 
vlastním firmám a narušují tak konkurenční 
prostředí, využívají euroatlantické země stále 
častěji obranné mechanismy vůči importu 
cenově podhodnoceného zboží, jež i díky 
současné globální krizi válcuje jejich výrobce. 
V listopadu minulého roku např. americká 
Komise pro mezinárodní obchod (ITC) 
definitivně schválila antidumpingové clo 
(250 %) na dovoz solárních panelů z Číny. 
Podobné vyšetřování ohledně solárních 
panelů vede proti čínským výrobcům i 
Evropská unie, která do letošního června musí 
rozhodnout, zda do konce zkoumání zatíží 
dovozy panelů sankčním clem.  
ČLR je nejčastěji terčem antidumpingových 
šetření, což vzhledem k podílu na celkové 

výrobě zboží ve světě není nijak překvapivé. 
Byť EU zdaleka není hlavním iniciátorem 
vyšetřování (tím je překvapivě Indie), Čína 
především k ní v posledních měsících 
směřovala výroky o nepřiměřeném 
protekcionismu jednotného trhu a o nutnosti 
zachovat liberální prostředí v mezinárodním 
obchodě. Nakonec v minulém roce přitvrdila i 
ve využívání protiopatření a nechala 
„prosáknout“ k dnešnímu dni nepotvrzenou 
informaci o připravovaném zavedení 
antidumpingového opatření na dovoz 
evropských vín. Ač to z řady důvodů nikdy 
nepotvrdí, odvetný zásah volila Čína poměrně 
pečlivě. EU vyprodukuje 65 % celkového 
světového objemu vína, z čehož jde celých 
70 % do světa. Čína se bezesporu v posledních 
letech stala velmi zajímavým trhem, jehož 
význam se měl nadále zvyšovat s ohledem na 
bohatnoucí populaci, jejíž návyky a konzum se 
stále více globalizují. Již dnes se čínské 
obyvatelstvo dostalo na 5. příčku světové 
spotřeby vína a místní „table revolution“ ve 
prospěch západní kuchyně (i nápojů) nadále 
pokračuje. Zatímco v roce 2008 vyvezly 
evropské země do Číny víno o celkové 
hodnotě 143 mil. EUR, v roce 2011 se už 
částka vyšplhala na 692 mil EUR, a vínu 
evropského původu patřilo 14 % čínského trhu.  
Úspěch evropských vín však žárlivě vnímají 
stále početnější čínští vinaři, jejichž 
sebevědomí roste (zatím) neúměrně dosud 
nabízené kvalitě vína „made in China“. Jejich 
lobbování mohlo přispět k rozhodování o 
event. antidumpingovém a antisubvenčním 
vyšetřování, jež by za čínskou stranu mělo vést 
Ministerstvo obchodu ČLR. V srpnu minulého 
roku měla být údajně na ministerstvo 
doručena prostřednictvím CADA (China 
Alcoholic Drinks Industry Association) stížnost 
čínských vinařů na nekalou konkurenci. Podle 
jejich tvrzení evropští producenti, případně 
národní státy, údajně dotují ceny vína pro 
čínský trh a čínští vinaři tak nemají možnost 
postavit domácí vinařský sektor na nohy. 
Delegace EU v Pekingu se preventivě 
připravuje na spuštění případného 
antidumpingového vyšetřování s cílem 
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zabránit všemi prostředky zavedení 
antidumpingového cla na evropské dovozce 
vína. Zastupitelské úřady členských států 
(včetně ZÚ ČR v Pekingu) problematiku sledují 
a jsou připraveny poskytnout vývozcům 
aktuální dostupné informace a zajistit 
koordinaci případného hromadného 
protiopatření na úrovni EU. Zatím ale není 
jasné, zda k antidumpingovému opatření 
dojde, a pokud ano, kterých zemí nebo 
dovozců by se týkalo. Mohlo by se jednat o 
antidumpingové clo pro všechny evropské 
importéry, nebo jen o země s největším 
objemem dovozu do ČLR, případně o jednoho 
z předních dovozců každé země. Dle 
dostupných statistik 72 % všech dovezených 
vín pochází z Francie, Španělsko dodává 12 % 
evropských vín, Itálie 10 %. Dále následují (co 
do objemu) Německo, Portugalsko, V. Británie, 
Nizozemí, Rumunsko, Řecko a Maďarsko.  
Delegace EU v Pekingu však aktuálně 
doporučuje připravenost vůči všem 
alternativám. Sekce obchodu a investic vydala 
několik hlavních doporučení, které uvádíme 
níže. Mezi jinými se jedná o předběžné 
zpracování argumentace, jak dochází 
k výpočtu finální ceny pro čínského 
spotřebitele (náklady na pěstování, zpracování 
a export do ČLR). Velmi důležité pro některé 
státy totiž bude nalézt přesvědčivé 
odůvodnění, proč se některé druhy vína v EU 
prodávají za vyšší cenu než na čínském trhu.  
EU musí být dále schopna dokázat, že čínští 
vinaři nejsou evropským dovozem dotčeni a 
finální produkty si vzájemně nekonkurují. 
Delegace EU v Pekingu také doporučuje 
seznámit se důkladně s procedurou 
antidumpingového vyšetřování, resp. se všemi 
podmínkami, lhůtami a potřebnou 
dokumentací. Jak bývá zvykem, může se 
jednat o nutnost zpracovat protokoly v 
šibeniční lhůtě, a samozřejmě v čínštině.  
Doporučení Delegace EU v Pekingu pro 
společnou přípravu evropských vinařů a 
dovozců alkoholických nápojů zní:  
1) Pochopit čínské procedury pro 
antidumpingová a vyrovnávací cla, stejně jako 
důsledky těchto šetření, 

2) Mít na paměti velmi striktní lhůty pro 
odevzdání odpovědí na dotazníky v případě 
antidumpingových a vyrovnávacích cel, 
3) Být připraven na zajištění rychlých a 
přesných překladů čínských dotazníků a 
odpovědí ze strany EU (vše musí být v čínštině 
včetně podpůrných dokumentů), 
4) Být připraven doložit způsob výpočtu 
nákladů na výrobu, 
5) Být připraven vysvětlit rozdíly mezi platovou 
úrovní, která se promítá do různé výše nákladů 
na výrobu a prodej výrobků v EU a Číně, 
6) Zajistit si potřebnou právní podporu a 
poradenství v průběhu šetření, 
7) Informovat se o způsobu přípravy na 
inspekční návštěvy na místě, 
8) Důkladně se připravit a vypracovat si 
stanovisko podložené mj. vzorky apod. 
Více info na European Commission DGTRAXE 
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-
trade/trade-defence/ 
China Ministry of Commerce 
http://english.mofcom.gov.cn/index.shtml 
 

Sandra Lang Linkensederová 

Malý průvodce čínskou 
čajovou kulturou 

V minulých dílech jsme se snažili vzít Vás, naše 
čtenáře, na malou exkurzi čínskou kulturou a 
představit hlavní odlišnosti, které by Vás 
mohly nejvíce zajímat nebo zaskočit. Dnes 
zbývá poslední – dát si na závěr našeho výletu 
šálek čaje a něco málo se o čaji ještě dozvědět.  
Je to již pěkná řádka staletí, co se čínské a 
japonské generace věnují cizelaci čajových 
ceremoniálů. Osvobozuje to ducha, stimuluje 
mysl a nabízí společenské vyžití i krásné vjemy. 
Čajový rituál (tzv. Cha Dao) je bez nadsázky 
uměleckou disciplínou, při níž je kladen důraz 
na dojem zrakový (estetika každého gesta), 
čichový (proto se zpravidla používá aromatický 
kalibr jako Oolong nebo Pu Erh) a samozřejmě 
chuťový, jež může být velice rozmanitý dle 
druhu listí a počtu zálivek. Při opakovaném 
přelití totiž čaj vydá novou chuť a jiné 

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/
http://english.mofcom.gov.cn/index.shtml
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bohatství ze svého nitra. Způsob manipulace 
s listy a nádobím záleží na použitém druhu.  
Magická tekutina, jež vzejde z obřadu, se 
podává většinou v neglazurovaných 
miniaturních kalíšcích, jakoby stvořených pro 
křehké prsty tradičních Číňanek, které 
neopakovatelným půvabem dodávaly čajové 
ceremonii krásu a eleganci. Kalíšky (nejlépe 
z červené hlíny) se před svoji životní 
premiérou několik hodin nebo klidně i dní 
namáčí v čaji, aby nasály čajové oleje a 
pryskyřice. Podle původních pravidel by takto 
ošetřené nádobí mělo sloužit jen ke 
konzumaci druhu čaje, v němž prodělalo 
iniciační koupel. Čím déle jsou šálky ve službě, 
tím lépe. Jejich zasloužilé póry jsou patřičně 
nasycené. Moderní Čína ale nebrání ani 
vysokým sklenicím, kde krásně vynikne 
estetika plovoucích listů nebo větším 
hrníčkům s pokličkou (podobných tomu, jaký 
dočasně obýval např. profesor Ikebara ), jež 
se hodí na delších jednáních a konferencích, 
protože drží teplo.  
Pro dobrou chuť čaje je životně důležitá kvalita 
vody. Takže pokud se dnes někde ještě 
zohledňuje každý původní detail, je zapotřebí 
se vyhnout vodě tvrdé a kohoutkové (té se 
ostatně snažte v Číně vyhnout za každou cenu). 
Voňavou měkkou vodu s optimálním pH 7,9 
pak neradno dohnat k varu, protože by mohly 
listy zhořknout. Tisíciletá praxe radí vyluhovat 
bílý, zelený a žlutý čaj v nálevu o 80°C. Oolong 
zaslouží 85-90°C a pro červené čaje se 
doporučuje 90-95°C.  
Pokud vás zajímá čajový ceremoniál, který 
není sice vizuálně tak barvitý a narativní jako v 
Japonsku, zajděte si v Pekingu třeba do Laoshe 
Tea House. Nabízí zde kromě bohatství čajů 
také představení z pekingské opery, s-
čchuanskou hru s maskami, kung-fu ukázky a 
jiné kousky. Vše v atraktivním podání a 
především velmi rozumném časovém výseku 
10 min, což zvládne i člověk, který má jinak 
raději Vágnera nebo rock.  
Pití čaje při pracovním obědě či večeři je od 
rituálnosti zpravidla oproštěno. Platí jen, že 
množství nasypaného čaje v hrnečku nesmí 
být příliš malé ani velké. Totéž platí i o 

celkovém množství tekutiny v nádobě. Více 
než málo a méně než příliš. Pokud bude čajový 
management na Vás a budete moci 
rozhodnout o distribuci sušeného pokladu, 
klidně se optejte hostů, zda mají raději čaj 
silný nebo jemnější. Listy se pak kladou buď do 
čajové konvičky, nebo do většího 
individuálního hrnečku. Vodu na listy lze 
opakovaně dolévat a zpravidla tak činí servírky 
z termosky. Číňané totiž tvrdí, že každý nálev 
dostane z listů jinou chuť a my potvrzujeme, 
že něco na tom bude. Porce čaje může vydat 
svoji (různou) chuť třeba až šestkrát. Záleží na 
kvalitě a intenzitě.  
Jedna z mála věcí, které bychom se měli 
vyvarovat při „čajování“, je přelití, resp. 
neestetické rozlití vody. Zdaleka nejdůležitější 
pak je, ostatně jako při podávání jiných 
předmětů, používání obou paží při podávání 
šálku hostům nebo spolusedícím. Je to výraz 
úcty a v Asii se ho nebojte nadužívat. Pokud 
podáváte hrneček s ouškem, jedna dlaň drží 
ouško, druhá je rozprostřená pod šálkem. 
Pokud se jedná o miniaturní kalíšek bez 
ouška… pak je to kumšt a necháme to na Vás. 
Velmi galantní je také během hovoru sledovat, 
zda nejsou šálky spolusedících či nedejbože 
hostů prázdné. Pak klidně a s grácií dolévejte, 
pokud to samozřejmě neučiní pověřená 
servírka. Pokud si u toho vzpomenete na další 
věci, které by Vás zajímaly, nebo o které se 
s námi chcete podělit, budeme rádi a pozveme 
Vás na šálek čaje. Ale může to být i káva. 
Dáme si ji u nás na velvyslanectví, v klasické 
čínské restauraci není totiž zpravidla k mání. 
 

Sandra Lang Linkensederová 

Zajímavosti z tisku – 
tentokrát o znečištění 
vzduchu a vody 

Smog v Pekingu a severní Číně 
Znečištění vzduchu zahalilo Peking 
Návrat zabijáckého smogu 
Peking přijímá opatření v boji se smogem 

http://usa.chinadaily.com.cn/video/2013-02/01/content_16192099.htm
http://www.chinadaily.com.cn/photo/2013-01/29/content_16184858.htm
http://www.chinadaily.com.cn/photo/2013-01/29/content_16184858.htm
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Mlha přinesla výrazné zvýšení naměřeného 
znečištění 
 
Kvalita pitné vody v ČLR 
Jsou údaje o kvalitě pitné vody pravdivé? 
Obavy ze znečištěné vody se šíří i mimo Peking 
Proč se experti bojí pít vodu z kohoutku 

Aktuality EK ZÚ – leden 

S prvními lednovými dny přibyl do našeho 
ekonomického týmu nový kolega – Mgr. 
Richard Krpač, rada a diplomat se zkušenostmi 
z předchozích vyslání v USA a Kanadě a 
působení na MZV. Převzal štafetu po našem 
kolegovi J. Hebnarovi. • Ve dnech 21. – 23. 
ledna se rezidence ZÚ Peking opět proměnila 
jako Popelka v princeznu, jakmile 
velvyslanectví poskytlo prostory pro 
prezentaci firmy Alpine Pro spojenou s módní 
přehlídkou a kontraktačním jednáním. Zhruba 
devadesát hostů z řad obchodníků, 
potenciálních zákazníků či médií se dozvědělo 
řadu informací z historie firmy i jejího 
současného působení v Číně – firma již několik 
let vlastní ve městě Jiaxing nedaleko Šanghaje 
výrobní závod i designové centrum, které se 
nyní soustředí na prosazení na čínském trhu. 
Podobně jako Škoda Auto i Alpine Pro věnuje 
pozornost rodinnému konceptu, jehož vizuální 
podobu zajistila virtuální rodinka modelů a 
modelek v pestrých barvách nové kolekce pro 
tento rok. Jednalo se o největší propagačně-
kontraktační akci firmy v ČLR a věříme, že její 
výsledek pomůže Alpine Pro v dalším rozvoji 
byznysu na tomto trhu. • Sotva utichl na 
rezidenci shon a kvap, už se její prostory znovu 
zaplnily čínskými návštěvníky. Na pokračování 
úspěšné listopadové prezentace dorazili do 
Pekingu zástupci firmy Nafigate, aby navázali 
na předchozí jednání a prezentovali zde opět 
technologii na recyklaci užitého fritovacího 
oleje pod obchodním názvem HYDAL. 
Tentokrát přišli jejich posluchači z řad 
podnikatelské sféry a univerzity Tsinghua 
v Pekingu. 24. ledna tak mohli potenciální 
partneři pro rozjezd pilotní fáze projektu 
HYDAL vyslechnout podrobnosti o 

podnikatelském záměru a položit jakékoli 
otázky na vyjasnění. Fakt, že otázkami strávili 
hosté na prezentaci nakonec skoro více času 
než posloucháním, svědčí o zájmu, který česká 
technologie vyvinutá na Vysokém učení 
technickém v Brně vyvolává. Akce byla opět 
dobře pokryta i mediálně. • O den dříve, 23. 
ledna se vedoucí EK P. Vávra zúčastnil 
v zastoupení velvyslance L. Sečky pracovního 
oběda s náměstkem ministra pro vědu a 
technologie Cao Jianlin, kde měl kromě 
přehledu vývoje čínské vědy a techniky v roce 
2012 spolu s dalšími 15 velvyslanci a 
diplomaty zemí střední a východní Evropy 
možnost v krátkosti též vyzdvihnout aktivity 
ČR v tomto směru v ČLR. Hovořil tak zejména 
o Česko-čínských technologických dnech 
(2011, plán 2013), jednání o možných 
investicích do VaV v ČR, slibných krocích 
v prioritních sektorech jako je nano- a 
biotechnologie či o fungující dohodě o 
vědeckotechnické spolupráci mezi oběma 
státy. • Ve dnech 30. ledna až 2. února 
navštívil dvě čínské zvláštní administrativní 
oblasti Hongkong a Macao ministr pro místní 
rozvoj ČR K. Jankovský s delegací. Návštěva 
proběhla za velkého zájmu a pozorné péče 
obou místních vlád, ministr se setkal se svými 
protějšky i vedením místních agentur pro 
turistický ruch, což umožnilo oběma stranám 
prodiskutovat otázky užší spolupráce ve 
vzájemné propagaci a podpoře. Obě strany 
mohly potvrdit rostoucí zájem veřejnosti o 
turistické cesty do ČR i Hongkongu/Macaa, což 
vytváří důležitý základ pro vzájemně výhodnou 
kooperaci.  
 

Petr Vávra 

Co chystáme v únoru? 

Vzhledem k nadcházejícím oslavám čínského 
Nového roku bude únorový program poněkud 
chudší na akce, o to více očekáváme petard a 
dělobuchů. • Nebudeme však zahálet a 
volnější čas využijeme jednak pro zamyšlení 
nad naší strategií podpory obchodu s ČLR a 
lákání investic, jakož i přípravě prezentačních 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-01/12/content_16107395.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-01/12/content_16107395.htm
http://www.globaltimes.cn/content/756069.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/756260.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/756013.shtml
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akcí v dalších měsících – namátkou můžeme 
zmínit návrhy projektů ekonomické 
diplomacie, které čekají na schválení ze strany 
MZV, dále prezentace pro letecký průmysl, 
nano- a biotechnologie, důlní průmysl či 
zdravotnictví. • Budeme také samozřejmě 
bedlivě sledovat přípravy a průběh 
každoročního sjezdu Všečínského 
shromáždění lidových zástupců (tedy 
parlamentu), který se odehraje v březnu a 
položí poslední střípky do skládačky příští 
generace vůdců ČLR. Pak se již kola druhé 
největší ekonomiky na světě roztočí opět 
závratným tempem a my budeme pro Vás tuto 
jízdu zblízka sledovat a komentovat. 
 

Petr Vávra 

 
Více na www.mzv.cz/beijing 

 

http://www.mzv.cz/beijing

