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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, čtenáři,  
 
zelená je v Pekingu tráva a přelom dubna a 
května má zaděláno na rekord – již celý týden 
hezkého počasí a dýchatelného vzduchu je po 
letošní zimě jako balzám. Jak s nadsázkou 
můžeme v Pekingu říci – jaro bylo minulý 
víkend a teď už jsme teplotně v létě. 
Po všech možných svátcích zkraje roku jsme 
tento týden oslavili 1. máj, u nás spíš jako 
lásky čas, zato v Číně prací. Druhý kvartál roku 
je tu jako vždy naplněn hemžením, akcemi a 
očekáváním toho, co zbytek roku přinese. Po 
dřívějších tirádách na oslavu rekordního růstu 
panuje nyní v Číně i na světových trzích 
ekonomické střízlivění. Čísla o dosavadním 
vývoji dračí ekonomiky nejsou tak optimistická, 
jak se v prvních odhadech zdálo, a tak nastal 
čas korekcí, podpůrných opatření, hledání 
(staro)nových stimulů a východisek. Jak by řekl 
filmový fanda – „je třeba těm špatným 
zprávám dávat alespoň úsměvná hesla.“ 
My však hlavu nevěšíme, neboť usilovně 
pracujeme na novém čísle našeho 
informačního měsíčníku. Jelikož zdraví je nad 
jiné cennější, podíváme se v analýze na stav 
čínského zdravotnictví z pohledu českých 
exportérů. Čína je světově proslulá v tomto 
směru svou tradiční medicínou, která může 
být klasickému pojetí užitečnou konkurencí. 
Více o TCM najdete uvnitř čísla. Shromáždili 
jsme také do přehlednější podoby údaje a 
náhled na vztahy dvou klíčových hráčů 
dnešního i budoucího světa – USA a Číny. Naše 
spolupráce s EU SME Centrem v Pekingu 
neskončila a tak dnes si počtete o nových 
trendech v marketingu a médiích na čínském 
trhu. Zkrátka nepřijdou ani příznivci našich 
tradičních rubrik. Na závěr bychom Vás rádi 
požádali o spolupráci na jedné krátké anketě. 
Ať Vám jarní čas přinese nejen krásné počasí a 
lepší náladu, ale především hodně štěstí a 
dobré pohody do dalších měsíců.  
 
Petr Vávra 
Ekonomický úsek ZÚ Peking 
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Zdravotnictví jako příležitost 
pro české výrobce a exportéry  

Ruku v ruce s čínským ekonomickým zázrakem 
posledních třiceti let jde zhoršování 
zdravotního stavu obyvatelstva a zvyšování 
nákladů na zdravotnickou péči. Moderní 
způsob života a katastrofální stav všech složek 
životního prostředí dovedly obyvatele Číny do 
čekáren poliklinik a na lůžka nemocnic. 
Zdravotnímu stavu populace určitě neprospívá 
vstřícný vztah Číňanů k hodování a nikotinu a 
obecně velmi vlažný postoj ke sportu a 
pohybu. Čína je tak nejen rájem pro výrobce 
cigaret, ale i velmi perspektivním trhem 
s vysokým růstem v oblasti zdravotnictví. 
Čínská vláda rozhodně nešetří – předpokládá 
se, že v roce 2015 dosáhnou náklady v oblasti 
zdravotnictví 600 mld. USD, což je více nežli 
dvojnásobek nákladů v roce 2009 (256 mld. 
USD) a takřka šestinásobek částky z roku 2004 
(110 mld. USD).  
Farmaceutický průmysl patří dlouhodobě 
k velmi rychle rostoucím segmentům trhu, kde 
je pravidlem meziroční růst přes 20 %, 
mnohdy i přes 25 %. Zahraniční výrobci se 
podílejí na obratu necelou jednou třetinou, 
hlavními hráči na trhu jsou Bayer (obrat 2,5 
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mld. RMB, 2 % trhu), AstraZeneca (1,9 %), 
Pfizer (1,8 %), Sanofi-Aventis (1,6 %).  
Odhaduje se, že až 60 % lékařských přístrojů, 
sloužících v čínských zdravotnických zařízeních, 
bylo vyrobeno před rokem 1985. I proto je 
dnes Čína třetím největším trhem pro lékařské 
přístroje a zařízení s obratem přes 16 mld. 
USD v roce 2010. 70 % prodaných lékařských 
zařízení spadá do kategorií diagnostické 
přístroje, zdravotnické potřeby, ortopedické 
potřeby a přístroje pro dentální péči. Čínské 
domácí firmy ovládají 80 % střední a nízké 
úrovně trhu s lékařskými přístroji. Jsou o 30 – 
50 % levnější nežli jejich zahraniční 
konkurence a proto hlavními dodavateli do 
nemocnic 1. a 2. třídy. Nemocnice 3. třídy mají 
k dispozici více finančních prostředků a mohou 
si dovolit koupit kvalitnější a dražší zahraniční 
vybavení. Moderní a technologicky pokročilé 
lékařské přístroje jsou pak částí trhu, kde 
naopak domácí výrobci významně zaostávají 
za zahraniční konkurencí.  
 
Překážky, rizika, konkurence, potenciál 
 
Byrokracie - na regulaci zdravotnictví se v Číně 
podílí velké množství subjektů s mnohdy 
překrývajícími se kompetencemi. Poptávka po 
přístroji či po léku je odvislá od proplacení 
úkonu či léku ze strany státu, resp. zařazení na 
úhradovou vyhlášku. Spolupráci s partnerem 
obeznámeným s fungováním zákrutů čínské 
byrokracie lze jen doporučit. 
 
Fragmentace – farmaceutický trh, ale i trh 
přístrojů a zdravotních pomůcek je 
beznadějně roztříštěn mezi stovky a tisíce 
drobných výrobců a distributorů.  
 
Farmacie: 
 
Časové a finanční nároky na registraci léku a 
problémy s ochranou intelektuálního 
vlastnictví nahrávají spíše velkým firmám. 
Poptávka u léku je navíc přímo odvislá od 
zařazení do seznamu NRLD (National 
Reimbursement Drug List), neboť zařazením 
na seznam je lék hrazen pojišťovnou 

s patřičným dopadem na poptávku. 
V opačném případě jej musí hradit pacient na 
základě ceny stanovené distributorem a zájem 
o takový lék je nižší.     
 
Lékařské přístroje a zařízení: 
 
Trh je rozdělen mezi zahraniční výrobce, 
soustředící se na technologicky náročnější 
přístroje a domácí výrobce, ovládající střední a 
nižší úrovně trhu. Typicky jde o segment 
s nevelkými absolutními prodeji, ale 
významnými zisky. Proces registrace je 
standardní byrokratickou operací, která může 
zabrat obvykle jeden až tři roky. Přesto je 
tento segment trhu pro malé či střední firmy 
hodlající exportovat či investovat do Číny 
potenciálně nejperspektivnější. Slibnou 
budoucnost mohou mít např. přístroje na 
domácí použití pro civilizačními chorobami a 
nedostatkem pohybu strádající Číňany – 
masážní přístroje, přístroje na měření tlaku, 
tuku v těle, pedometry, rehabilitační 
prostředky atd. Další možností je zasytit 
rostoucí poptávku po modernějších přístrojích 
ve městech druhé a třetí úrovně nebo 
prodej/transfer technologií čínskému 
partnerovi. Poptávka je po diagnostických a 
terapeutických přístrojích, po rentgenech, 
MRI, CT, DR a gama nožích, dále po operačních 
přístrojích, laserech a počítačovém softwaru. 
Růst prodeje evropských přístrojů naráží na 
vyšší cenu, nedostatečný marketing a velkou 
konkurenci. KPMG doporučuje rozvoj 
efektivních distribučních kanálů, zajištění 
exkluzivních práv na úrovni regionálních 
dealerů a přímý prodej. APCO doporučuje 
důkladně prostudovat místní specifika. Jako 
příklad uvádí specifické požadavky nemocnic 
na venkově, které mají zastaralé základní 
vybavení a budou při jejich nahrazení 
požadovat cenově vstřícný přístup. 
V kontrastu s nimi lze uvést nemocnice 
v Pekingu či v Šanghaji, které požadují 
vybavení na světové úrovni a zároveň mají 
prostředky na jejich zaplacení. 
Čína momentálně spotřebovává ekvivalent 4,5 
% svého GDP na lékařskou péči. Lze 
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předpokládat, že během následujících let se 
bude, podobně jako v ostatních odvětvích, i 
v tomto ohledu přibližovat nákladům 
obvyklým ve vyspělých ekonomikách 
(Německo 10,5 % GDP, Francie 11 %, UK 8,5 
%).  
Jak v případě léků, tak v případě přístrojů 
funguje v Číně přitažlivost loga „Made in EU“. 
Prestiž výrobků ze zahraničí a z Evropy zvláště 
je evidentní a s rostoucí kupní silou čínských 
obyvatel hraje cena stále menší roli. Zaměření 
na majetné vrstvy lze doporučit při vstupu na 
čínský trh v kterémkoli oboru a ve 
zdravotnictví zvlášť.   

Richard Krpač 

Mikroblogy a makrotrhy 

Marketing a sociální média pro evropské MSP 
v Číně 
 
Více než 1,3 miliardy obyvatel, rychle rostoucí 
disponibilní příjem, preference kvalitnějších 
zahraničních výrobků před levnějšími 
domácími -  tyto skutečnosti lákají ke vstupu 
na čínský trh stále více společností z celého 
světa. Zásadní výzvou pro nové společnosti na 
trhu je efektivní marketing. Čínský trh je 
zaplaven novými značkami a produkty každý 
den, proto se malé zahraniční firmy ocitají 
v obtížné situaci. Výzkumy ukazují, že čínští 
zákazníci nevěří informacím z oficiálních 
zdrojů, nově příchozí firmy je tedy nemohou 
využít. Snadný přístup, nízké náklady a vysoká 
relevance představují hlavní výhody sociálních 
médií pro malé a střední podniky, které hledají 
cesty jak zviditelnit svou značku a produkty na 
čínském trhu. 
Rychlému rozvoji sociálních médií v Číně 
nezabránil ani velký čínský firewall, i když 
populární zahraniční sociální media jsou zde 
blokována (Google, Twitter, Facebook). Proto 
se mnozí místní konkurenti chopili této 
příležitosti a nejdříve okopírovali a později 
inovativně upravili nabízené služby sociálních 
médií, díky čemuž se Čína stala největším 
internetovým trhem současnosti. V prosinci 
2012 bylo v Číně zaznamenáno 564 milionů 

uživatelů internetu (42,1 % populace), téměř o 
200 milionů více než v Evropské unii. Z toho 
více než 90 % uživatelů aktivně využívá sociální 
média. Cenově dostupné širokopásmové 
připojení, rostoucí kupní síla, otevřenost 
názorů, nedůvěra k oficiálním informačním 
kanálům a skutečnost, že většina sociálních 
médií je poskytována zdarma, jen dokresluje 
fakt, že čínští spotřebitelé tráví mnoho času 
on-line a zde se z velké části věnují komunikaci 
přes sociální média. Ze studie Nielsona 
vyplynulo, že 44 % respondentů využívá 
sociální média k získání informací o 
produktech. Potenciál sociálních médií v Číně 
je více než zřejmý. 
Sociální média představují různé druhy on-line 
komunikace, které jsou prezentovány různými 
způsoby a zaměřeny na odlišné cílové skupiny. 
Ačkoli počet poskytovatelů populárních 
sociálních médií na západě je poměrně malý, 
v Číně má každá západní platforma mnoho 
ekvivalentů a spin-offů, trh je tudíž velký, 
složitý a značně proměnlivý. Lze jej rozdělit 
následovně: 
 

činnost 
Čínská jednička 

na trhu 
západní 

ekvivalent 

on-line sdílení 
videa 

Youku, Tudou Youtube 

mikroblog 
Sina Weibo, 

Tencent Weibo 
Twitter 

instant 
messaging 

WeChat, QQ 
Messenger 

Skype 

sociální síť Qzone, Renren Facebook 

elektronické 
nástěnky 

Baidu Tieba, 
ClubSohu 

Forums 

geolokační 
služba 

Jiepang, Kaikai Foursquare 

elektronické 
obchodování 

Taobao eBay 

foto blogy PinFun, Huaban Pinterest 

 

Na západě dominují sociálním médiím modely 
jako je Facebook, avšak v Číně převažují 
platformy pro mikroblogy (např. Twitter). Je 
nutno poznamenat, že mikroblogy nabízejí 
uživatelům mnohem více služeb, čímž se 
rozdíly mezi těmito službami stírají. Sina 
Weibo, nejoblíbenější mikroblog 
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s odhadovaným počtem registrovaných 
uživatelů kolem 320 milionů, umožňuje posílat 
videa či fotografie, společnosti si zde mohou 
založit svůj vlastní web, nabízí se jim funkce 
typu streamování videa a využití mikroaktivit 
(soutěže, ankety). Mikroblogy na rozdíl od 
sociálních médií představují veřejné prostředí 
ideální pro marketingové využití. Marketing by 
se neměl zaměřit pouze na mikroblogy, neboť 
čínští uživatelé internetu jsou aktivní na více 
platformách a popularita sociálních médií se 
rychle mění. 
Svět sociálních médií je v Číně značně 
různorodý a roztříštěný, orientován na odlišné 
uživatele, podle věku, zájmu, vzdělání, 
ekonomické úrovně nebo regionu. QZone, 
první a největší sociální síť v Číně, láká 
především mladé lidi do 25 let, kdežto Douban 
je navštěvován studenty a akademickými 
pracovníky. Místní zaměstnanci znalí různých 
platforem a služeb jsou velkou výhodou pro 
evropské MSP, díky nim mohou oslovit větší 
cílovou skupinu. 
Úspěch při prodeji na sociálních sítích v Číně 
závisí také na respektování odlišností. Na 
rozdíl od minimalisticky pojatého designu 
oblíbeného v Evropě, čínští spotřebitelé 
preferují webové stránky plné informací a 
obrázků. Obliba sociálních médií v Číně tkví 
nejen v komunikaci s přáteli, na druhém místě 
je v průzkumech uváděna zábava. Odpovídá-li 
to image vaší značky a produktů, lze web 
vhodně doplnit hrami, soutěžemi a vtipnými 
videoklipy. 
Pozn. redakce: Originál článku byl vypracován 
EU SME Centrem China, které poskytuje 
evropským malým a středním podnikům 
podporu ve formě praktického bezplatného 
poradenství při vývozu a investování na 
čínském trhu především v otázkách rozvoje 
podnikání, práva, daní, standardů a norem či 
lidských zdrojů. Kontakt na SME Centrum 
najdete na www.eusmecentre.org.cn. 
 
Autoři:  Jonas Rasch, Ludmila Hyklová 
Překlad: Hedvika Páleníková 

 

Tradiční čínská medicína 

Byliny, jehličky, baňky, ale také harmonie, 
komplexní přístup, tisíciletá tradice i jin a jang 
charakterizují stále populárnější alternativu 
k západní medicíně. Lidstvo se částečně 
unavilo překotným vývojem virtuální reality a 
místy se obrací k alternativnímu stylu života i 
léčbě civilizačních chorob. Tradiční čínská 
medicína (TCM) již není západním světem 
nahlížena s despektem a její světová 
popularita raketově roste. Je to jen trend nebo 
opravdu může pomoci? To vážně nevíme. Je to 
však rozhodně téma, o němž stojí zato napsat. 
Západní medicína člověka naporcovala na 
jednotlivé části a v případě potíží se často 
omezuje na postiženou lokalitu a 
symptomatickou léčbu. Tradiční čínská 
medicína (TCM) se nezastaví pouze u projevů 
nemoci, ale hledá její příčiny a snaží se je 
odstranit. Netiší např. bolest a neléčí kožní 
léze, aniž by přitom nehledala i důvod 
organické dysharmonie. Tradiční čínská 
medicína je postavena na myšlence 
propojenosti lidského organismu s vesmírem a 
vzájemného ovlivňování tělesných orgánů. 
Člověk je nahlížen jako součást přírody, na 
kterou se vztahují přírodní zákonitosti. Proto 
také TCM diagnostikuje a uzdravuje bez 
použití chemických preparátů. TCM se na 
území Číny praktikuje více než 5000 let a 
v jejím základu stojí myšlenky taoismu i tehdy 
dostupné prostředky staré civilizace. 
Základní filozofie TCM je založena na jin a 
jang, resp. protikladných silách, jež se 
dokonale doplňují a tvoří základní pilíř 
existence čehokoli. Lidské zdraví je 
garantováno harmonií jin a jang a správným 
prouděním životní síly zvané qi (či) skrze tzv. 
meridiány. Ne/rovnováha organismu se 
odvozuje z poměru: zima/horko, 
vnitřek/vnějšek, přebytek/nedostatek a 
výrazné dominanty jin nebo jang. Každý orgán 
a tělesná tkáň odpovídají jednomu z 5 hlavních 
elementů: oheň, voda, kov, dřevo a země. Pro 
diagnostiku tělesné kondice používají praktici 
TCM 4 základní metody: posouzení celkového 
vzhledu (zejména jazyka pacienta), dále 

http://www.eusmecentre.org.cn/
javascript:;
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vnímají tělesné zvuky a pachy, ptají 
se/naslouchají a v poslední řadě se dotýkají, 
zejména z tepu zjišťují proudění qi (podle 
palpace dokáží dokonce poznat pohlaví plodu 
– ověřeno v naší praxi!). K léčbě případných 
nemocí se pak indikuje akupresura (včetně 
baňkování), akupunktura, speciální zdravotní 
cvičení, masáže a především byliny (ale též 
minerály či zvířecí výměšky). V ČLR se pěstuje 
více než 6 500 rostlin využívaných k lékařství. 
Ročně se jich z ČLR vyváží 240 000 tun, což 
tvoří 20 % celkové sklizně zejména provincií 
střední a jižní Číny.  
Praktikování TCM zažívá velkého rozvoje od 
konce 90. let. Dnes je TCM dokonce stále 
lukrativnějším podnikáním, než raketově se 
konsolidující sektor klasického zdravotnictví. 
V roce 2010 dosáhlo tradiční odvětví ročního 
obratu 36,8 miliard EUR a v roce 2025 se zisk 
odhaduje dokonce na  96,2 miliard EUR. ČLR 
se snaží udržet svůj tradiční poklad a 
výdělečný průmysl v dobré kondici. 
Vypracovala národní vzdělávací program, 
v jehož rámci Státní správa pro TCM 
delegovala 734 specialistů, jež momentálně 
vychovávají 1 465 pečlivě vybraných kandidátů 
ke klinické praxi a akademickému výzkumu1. 
Do budoucna se počítá s účastí zájemců ze 
zahraničí, přičemž se nemusí jednat pouze o 
léčitele z institutů tradiční čínské medicíny, ale 
také o pracovníky z oblasti výzkumu a vývoje 
léků. Pokud se podaří získat školitele hovořící 
anglicky, dojde k ještě masivnějšímu rozšíření 
praxe TCM do zahraničí, kde se tato 
alternativní léčba stává stále oblíbenější. 
Samozřejmě již existují instituce a nemocnice 
TCM, které zahraniční praktikanty do tradiční 
vědy zasvěcují prostřednictvím různě dlouhých 
kurzů. 
Zatímco mnozí čínští učenci pod dojmem 
otevření se modernímu světu paradoxně 
vyzývají k upuštění od „bylinkaření“, západní 
farmaceutické koncerny cítí příležitost a 
strategicky se na tradiční čínskou medicínu 
zaměřují. Ve více než 100 zemích po celém 
                                                                 
 
1
 celkově je dnes lékařů praktikujících TCM v ČLR 

kolem čtvrt miliónu 

světě je možné nalézt centra tradiční čínské 
medicíny. V USA postoupilo v roce 2006 léčbu 
TCM přes 3 milióny lidí. Kromě Spojených 
států také Japonsko a Jižní Korea značně 
investují do výzkumu léků a rozvoje nového 
odvětví. Do EU jsou díky velmi přísným 
regulím léčiva TCM legálně dovážena od roku 
2012, avšak velmi omezeně. Zájem o 
„nový“ průmysl však na starém kontinentu 
expanduje velmi rychle, zejména co se týče 
investičních příležitostí do podpůrných 
produktů a doplňků stravy. Například britská 
farmaceutická společnost GlaxoSmithKline 
představila program výzkumu a vývoje TCM, 
který je zaměřen celosvětově a necílí pouze na 
čínský trh. V listopadu loňského roku Nestle 
Health Science, dceřiná společnost Nestle SA, 
vytvořila společný podnik na výzkum a výrobu 
inovačních potravinových a léčivých produktů 
vyrobených na rostlinném základu a 
zaměřených a problémy zažívacího traktu. 
Následně se společnost plánuje specializovat 
na metabolické poruchy či zdraví mozku. 
Prezident Nestle Health Science potvrdil, že 
tento společný podnik poskytne příležitost pro 
výzkum a obchodní využití skutečně inovativní 
stravy s léčivými účinky. Rovněž švýcarský 
gigant Novartis AG oznámil v roce 2009 
zahájení výzkumu a vývoje v oblasti TCM a 
vyčlenil na něj 80 miliónů USD. I největší 
francouzský farmaceutický podnik Sanofi-
Aventis SA spolupracuje s Hong Kong 
University of Science and Technology na 
vytvoření moderní verze TCM za účelem léčby 
cukrovky a nádorových onemocnění. 
Cílem farmaceutických koncernů není údajně 
konkurovat západnímu konceptu medicíny, 
která je ostatně nezastupitelná při vážných 
onemocněních, traumatech, v akutních 
případech bezprostředně ohrožujících život, 
stejně jako při moderní diagnostice. Tradiční 
čínská medicína se jeví vhodným doplněním 
klasické západní medicíny v případech, kdy si 
sama neví rady. Nezastupitelnou roli má při 
chronických onemocněních, vnitřních 
nerovnováze, a také zejména při prevenci. 
Ostatně tradiční čínské masáže, které zahrnují 
stimulaci akupresurních bodů a uvolnění 
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meridiánů pro cirkulaci energie, jsou zatím tím 
nejzázračnějším, co někteří z nás v ČLR poznali.  
Léčba tradiční čínskou medicínou je však 
zpravidla zdlouhavější proces, který vyžaduje 
aktivní spolupráci pacienta, neboť často 
nárokuje změnu životního stylu a disciplínu. 
Toto úsilí je údajně odměněno relativně 
vysokou účinností. Podle dostupných 
informací je v současné Číně přibližně 40 % 
zdravotní péče obstaráno tradiční medicínou. 
Zhruba 40 % obyvatel nejlidnatější země také 
užívá bylinné prostředky pro prevenci i léčbu 
nemocí. Účinnost čínské medicíny je ověřena i 
klinickými testy -  akupresura prokazatelně 
zmírňuje např. menstruační křeče a migrény. 
Akupunktura se užívá jako doplňující léčba při 
astmatu, blokaci a bolesti zad, nevolnostech 
způsobených chemoterapií, při depresích či 
artritidě nebo dokonce při hubnutí. Bylinné 
přípravky jsou kromě viróz a zánětů 
indikovány při syndromu dráždivého tračníku 
a atopických ekzémů, podpůrně jsou 
podávány při nádorových onemocněních, 
kardiovaskulárních nemocích, diabetu a 
dokonce HIV/AIDS. 
Masivnější dovoz léčiv TCM do EU zatím není 
na pořadu dne, zejména kvůli velmi striktním 
regulím pro import léčiv, které musí projít 
klinickými testy účinné látky a vedlejších 
efektů (klinické výzkumy mohou trvat až 30 
let). Ačkoli se ČLR velmi systematicky snaží 
svému artiklu otevřít bránu do Evropy a vysílá 
zástupce Ministerstva zdravotnictví i experty 
na TCM za účelem osvěty a jednání, 
prostředků, které jsou v Evropě povoleny 
k lékařskému použití, je zatím minimum. 
Podnikatelskou příležitost však skýtají 
soukromá centra pro zájemce o alternativní 
léčbu, kteří v účinky TCM chtějí věřit. Velké 
oblibě se těší zejména akupunktura či masáže. 
Jejich účinek je vesměs lokální a proto méně 
nebezpečný a snáze prokazatelný.  

Hedvika Páleníková (stážistka), 
Sandra Lang Linkensederová 

 

Ekonomické a obchodní vztahy 
mezi ČLR a USA 

Čínsko-americké vztahy po druhé světové 
válce prošly periodami otevřeného 
nepřátelství během korejské a vietnamské 
války, vzájemnou ignorací i opatrným 
strategickým partnerstvím vyvažujícím 
sovětskou hrozbu. Logickým vyústěním ping-
pongové diplomacie Nixonovy éry a 
následného oteplování vztahů mezi oběma 
zeměmi bylo navázání plných diplomatických 
styků v roce 1979. Ekonomická dimenze 
bilaterálních styků v podstatě kopírovala tuto 
zahraničně-politickou sinusoidu a oteplení 
vztahů v druhé polovině 70. let tak zároveň 
znamenalo vítané otevření trhu s miliardou 
obyvatel americkým společnostem. 
Během následujících třech dekád měla křivka 
vzájemných ekonomických a obchodních 
vztahů jasně stoupající tendenci, kdy vzájemná 
obchodní výměna stoupala z nulové hodnoty 
v letech sedmdesátých přes hodnoty v řádu 
desítek miliard dolarů v devadesátých letech 
(např. v roce 1992 šlo o 33 mld. USD) až po 
stovky miliard v novém tisíciletí (v roce 2000 
překonal vzájemný obchod poprvé 
stomiliardovou hranici, v roce 2012 to bylo už 
536 mld. USD). Ke zpomalení růstu došlo 
v souvislosti s krvavým potlačením 
demonstrací na Náměstí Nebeského klidu a 
během krize v roce 2009. Ostatní kontroverzní 
témata – Tibet, Taiwan, bombardování 
velvyslanectví ČLR v Bělehradu během zásahu 
NATO v květnu 1999, Hainanský incident se 
srážkou vojenských letadel v roce 2001, či 
pohrůžky obchodní válkou z obou stran pro 
domnělé či skutečné křivdy zásadní dopad na 
stoupající trajektorii obchodních vztahů 
neměly.  
Čína mezitím i díky americkým investicím 
vyrostla z neduživého ekonomického trpaslíka 
v druhou největší ekonomiku světa. A přesně 
35 let po otevření první obuvnické 
manufaktury firmy Nike v Kantonu v roce 1978 
jsou obě země natolik ekonomicky a obchodně 
provázány, že:  
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- vzájemná obchodní výměna daleko 
přesahuje 500 mld. USD ročně (v roce 
2012 to bylo 536 mld. USD) 

- USA je druhým největším obchodním 
partnerem Číny (po EU) 

- Čína je třetím největším obchodním 
partnerem USA (po Kanadě a EU) 

- Čína je největším vývozcem do USA 
(425,6 mld. USD v roce 2012) 

- Čína je největším věřitelem USA, drží 
dluhopisy americké vlády v hodnotě 
1,2 bilionů USD 

- Čína drží své devizové rezervy 
v hodnotě 3,31 bilionu USD z cca 60 
procent v amerických dolarech (je 
proto v jejím zájmu, aby Spojené státy 
prosperovaly, resp. aby dolar držel 
svou hodnotu; zároveň je v zájmu USA, 
aby Čína měla důvěru ve stabilitu 
dolaru). 

Pragmatická pro-ekonomická politika je vlastní 
nejen Číně, ale i USA. Američtí politici sice 
např. s oblibou využívají argument o krádeži 
pracovních míst z USA ve prospěch čínských 
manufaktur. Na druhé straně si jsou vědomi 
faktu, že americký spotřebitel rád nakupuje 
levné zboží z Číny ve Walmartu a výroba téhož 
sortimentu v USA by měla zásadní dopad na 
cenu a tudíž i životní úroveň a spokojenost 
Američanů. Nebo často zmiňovaný velký 
schodek bilaterálních obchodních vztahů na 
straně USA vyplývá mj. ze skutečnosti, že 
desítky velkých amerických firem, jako např. 
Apple, GE, IBM, Nike a další, přesunuly část 
výroby do Číny. A tytéž americké (a evropské) 
firmy nyní tvoří 60 procent čínského exportu 
do USA a jiných vyspělých zemí.  
Dalším momentem relativizujícím americký 
schodek vzájemného obchodu, jsou statistiky 
založené nikoli na klasických celních 
statistikách, ale na statistikách přidané 
hodnoty výrobku. Známým příkladem je 
iPhone. V konvenčních statistikách se vývoz 
jednoho iPhone z Číny do USA odrazí jako 180 
USD v kolonce „export z Číny do USA“. Přitom 
Čína je (nejen) v případě iPhone pouhou 
montovnou, zatímco základ přidané hodnoty 
byl vytvořen v jiných zemích - v USA, Německu, 

Jižní Koreji a Japonsku. Součástky vyrobené 
v těchto zemích jsou dovezeny do továren 
firmy Foxconn na jihu Číny, sestaveny a 
posléze expedovány do celého světa. V Číně 
přidaná hodnota iPhone tak činí pouhých 6,50 
USD, aneb 3,6 % celkové hodnoty. Jinými slovy, 
konvenční celní statistika v případě iPhone 
v kolonce „export z Číny do USA“ v hodnotě 
necelých 180 USD de facto zakrývá nejen re-
export z USA do Číny a zpět v hodnotě 11,- 
USD, ale i export z Německa do USA (přes Čínu) 
v hodnotě 29,- USD, resp. z Japonska 
v hodnotě 61,- USD, z Jižní Koreje v hodnotě 
24,- USD, a konečně již zmíněných šest a půl 
dolaru z Číny (a 48 USD skrytých v kolonce „bill 
of materials“). A tento globální obchodní 
„guláš“ je symbolicky podtržen faktem, že 
Foxconn není čínskou, ale tchaj-wanskou 
firmou. 

Richard Krpač 

Anketa EK ZÚ – jak se daří 
českým firmám v Číně? 

O působení evropských či obecně zahraničních 
firem v Číně byla napsána řada článků, analýz i 
několikero knih, přesto zeptáte-li se některého 
z obchodních radů zahraničních ambasád 
v Číně nebo Delegace EU, přesných a 
aktuálních údajů typu počet firem, jejich 
průměrná velikost či výsledky na čínském trhu, 
jen stěží dostanete uspokojivou odpověď. 
Řekněme si to otevřeně – neví to oni, nevíme 
to ani my, víceméně jen odhadujeme, jaký je 
skutečný stav. Celá mozaika je o to složitější, 
oč propletenější je současné předivo 
globálních ekonomických a finančních vztahů a 
toků. Jak odlišit a označit působení firmy, 
která je zaregistrována na území jednoho 
státu, ale její vlastník pochází z jiného státu či 
států (zejména u nadnárodních skupin), jak 
zhodnotit jejich přínos pro národní ekonomiku, 
zvlášť pokud je zároveň dovozcem i vývozcem 
ve vztahu k Číně (viz předchozí článek R. 
Krpače)? Jaký je vlastně význam působení na 
čínském trhu a jak se na něm firmám daří?  
Měli jsme v nedávné době unikátní možnost 
nahlédnout do výsledků průzkumu, který si 
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vlastními silami opatřili, pochopitelně 
především s vydatnou pomocí a přispěním 
dotazovaných firem, naši kolegové 
z nizozemské a belgické ambasády. 
V některém z příštích čísel se pokusíme tyto 
výsledky shrnout a předložit Vám je pro 
zajímavost. Zároveň jsme byli požádáni spolu 
s ostatními členskými státy o poskytnutí 
obecnějších informací v tomto duchu i 
Delegaci EU. V neposlední řadě nás zajímá 
situace našich firem a je to i důležitý vstup pro 
vládní instituce při tvorbě strategie a priorit ve 
vztahu k Číně. 
Proto bychom Vás, kteří máte zastoupení 
v Číně, rádi požádali o spolupráci na naší 
vlastní anketě, jejíž otázky jsou uvedeny 
v příloze newsletteru. Budeme vděčni, 
zodpovíte-li podle Vašeho zvážení (nejlépe na 
všechny otázky), případně uvedete-li i na sebe 
aktuální kontakt pro naši vnitřní potřebu. Vaše 
odpovědi zůstanou anonymní, pouze pro účel 
celkového výstupu využijeme poskytnuté 
údaje a vytvoříme z nich celkový obrázek o 
působení českých firem v ČLR. O ten se s Vámi 
samozřejmě následně podělíme. Jste pro? 

Petr Vávra 

Aktuality EK ZÚ – duben 

• 8. dubna proběhla prezentace České 
republiky a možností investování na českém 
trhu v sídle čínské asociace pro vývoz a dovoz 
strojírenských a elektronických výrobků 
CCCME. Cca dvě desítky čínských podniků 
oslovili řečí společnou P. Vávra za ZÚ Peking i 
zástupci agentury CzechInvest z ústředí a 
kanceláře v Šanghaji. Anglickou část obstaral 
zástupce kanceláře KPMG pro střední a 
východní Evropu. • 20. dubna proběhla v 
Pekingu další prezentace českého skla ve 
spolupráci firmy CETTC a místní asociace 
CEDEA. Tentokrát se čínským partnerům 
předvedla firma Crystalex, jejíž prodeje a 
pokrytí trhu se postupně zvyšují v souladu 
s rostoucí poptávkou čínských zákazníků. 
Ambasádu zde zastoupila naše kolegyně 
Sandra, aby podpořila nejen Crystalex, ale i 
pivo ZUBR a víno od Weinmarketu. • 25. 

dubna se P. Vávra spolu se zástupcem dceřiné 
firmy PPF Group SOTIO zúčastnil mezinárodní 
konference o transferu technologií (ITTC 
Beijing), kde SOTIO jako čestný host 
slavnostně podepsalo smlouvu o spolupráci 
s technologickým parkem Huilongsen 
v Pekingu, kde nyní firma buduje špičkovou 
laboratoř pro výzkum léku proti rakovině. 
Mimo SOTIO se do dvacítky čestných hostů 
dostala také další česká firma s ruským 
vlastníkem a dceřinou firmou v provincii 
Shandong – MEDICUS-CZ s. r. o. • Poslední 
dubnový čtvrtek a pátek patřil oficiálním 
setkáním zástupců ambasády v doprovodu 
manažerů PPF Group. Nejprve se konala 
schůzka P. Vávry s řediteli finančního a 
zdravotnického odboru pekingského distriktu 
Chaoyang, klíčové čtvrti města a sídla jak 
ambasád, tak i celé řady světových firem. O 
den později se pan velvyslanec L. Sečka s P. 
Vávrou vypravili do Tianjinu, aby zde podpořili 
tradičně velmi dobré vztahy s dnes již 
výkonným náměstkem primátora p. Cui a 
zároveň potvrdili svou podporu a zájem o další 
spolupráci mezi firmou PPF Group a městem 
Tianjin. Toto velkoměsto je nejen sídlem 
dceřinky Home Credit China, ale i možným 
trhem pro působení v oblasti zdravotnictví 
prostřednictvím projektu SOTIO. • 27. dubna 
se naším hostem již potřetí stala 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 
odhalila nově založené centrum globální 
excellence v oblasti nanotechnologií (GICNA) a 
za účasti dalších českých firem NEON a AC 
Technologies zorganizovala B2B seminář 
s čínskými podniky. • Čeští vývozci se opět 
výrazně předvedli čínskému publiku – ve 
dnech 22. až 27. dubna na nejvýznamnějším 
strojírenském veletrhu CIMT 2013 v Pekingu, 
kde se s nepřehlédnutelným stánkem objevila 
velká skupina českých výrobců (celkem 14 
firem a SST) na rozsáhlé ploše 520 m2. 
Součástí expozice byly i tři velké stroje, několik 
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menších exponátů a také modely. Spokojené 
firmy navštívili během trvání veletrhu jak pan 
velvyslanec, tak i kompletní ekonomický úsek 
a ředitel kanceláře CzechTrade v Šanghaji A. 
Červinka. Zástupci státu byli přítomni i 
slavnostnímu podpisu obchodního kontraktu 
mezi společným podnikem TOS Kunming a 
jeho čínským zákazníkem. • Od 26. dubna do 
15. května se na prodejním stánku pod 
patronátem velvyslanectví v nedalekém 
obchodním domě U-town představuje čínským 
zákazníkům výrobce a distributor tradičních 
medovníků Marlenka. Věříme, že řadě z nich 
osladí jak svátek práce, tak i nadcházející teplé 
dny počínajícího léta v Pekingu. • 

Co chystáme v květnu? 

16. května podpoří náš kolega R. Krpač svou 
účastí zahájení „Sezóny celosvětových nákupů 
2013“ pod patronátem Centra pro řízení 
mezinárodních značek (IBMC) a MOFCOM ve 
městě Taizhou v provincii Jiangsu. Díky jednání 
asociace Grand Europe Association se zástupci 
IBMC zde mají mít české výrobky (údajně až 
300 různých vzorků od vína přes potraviny až 
po sklo) k dispozici přes 200 m2 výstavní 
plochy. Akce bude rovněž pokryta 
zpravodajstvím místních médií. • Ve dnech 21. 
- 23. května se ve spolupráci s Technologickým 
centrem Akademie věd ČR chystáme podpořit 
akci 2013 Asia-EU Matchmaking Event 
v Pekingu, organizovanou v rámci Enterprise 
Europe Network (EEN). Více na 
www.b2bmatchmakingbeijing2013.com. • 
 
EU SME Centre pořádá v květnu dva zajímavé 
internetové workshopy – tzv. „webináře“ pro 
exportéry a výrobce zajímající se o čínský trh: 
 
1. Jak uspět v Číně ve strojírenství ? 
Webinář se koná v anglickém jazyce, on-line, 
v úterý 7. května od 10:00 do 11:00 SEČ.  
Registrovat se lze na adrese: 
https://www4.gotomeeting.com/register/626
894351 
 

2. Jak se orientovat v čínských distribučních 
kanálech v oblasti potravin a nápojů? 
Webinář se koná v anglickém jazyce, on-line, 
v úterý 14. května od 10:00 do 11:00 SEČ.  
 
3. Jak zvládnout obchodní jednání a vytvořit 
stabilní vztah s Vaším čínským partnerem? 
Webinář se koná v anglickém jazyce, on-line, 
v úterý 21. května od 10:00 do 11:00 SEČ. 
 
Více informací lze nalézt na stránce 
http://www.eusmecentre.org.cn/events. 

Petr Vávra 
 

Více na www.mzv.cz/beijing 
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