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Úvodní slovo

Vážení přátelé a čtenáři,

dravý proud času nám přinesl konec února a podle 
všeho i první známky jara v roce Draka. A tak 
zatímco v Pekingu se otepluje, jinde se navzdory 
venkovním teplotám pořád potí, i když důvod 
přehřívání nebude klimatický. Není náhodou, že se 
k asijskému drakovi upínají pohledy z celého světa 
a mnozí se snaží uhodnout, kterým směrem drak 
právě letos vyletí. Stabilním tématem je už řadu 
měsíců zapojení Číny do finančního posílení 
churavějících evropských rozpočtů a tak se mu i 
dnes budeme věnovat v našem příspěvku o 
čínských devizových rezervách a možnostech jejich 
uložení.
Také Světová banka se zamyslela nad budoucností 
čínského obra a načrtla svůj pohled na výzvy, 
problémy a příležitosti, které zemi čekají v období 
do roku 2030. Přesekne Čína magický kruh své 
historie a vydá se na jinou cestu nebo bude hledat 
průsečík mezi vládou jedné strany a ekonomickými 
zákony a vracet se v čase? Tato otázka je o to 
aktuálnější, že právě letos přichází čas generační 
výměny čínského vedení. Více v našem příspěvku.
Ve střípcích z Číny Vás seznámíme s plánem na 
vybudování (pochopitelně) největšího letiště na 
světě  v Pekingu či s novým opatřením místní vlády, 
které určilo státním úřadům, jaká vozidla mohou 
pořizovat pro svou potřebu. Budou mezi nimi i vozy 
západních značek ať již z dovozu či lokálně 
vyráběné?
Po příznivě přijatém manuálu k dovozu zboží z Číny, 
který jsme přiložili jako bonus k minulému 
newsletteru, přicházíme s dalším zákuskem pro 
zájemce o podnikání v Číně. Tentokrát jsme 
připravili první díl seriálu o etiketě podnikání v Číně, 
který s využitím dostupných zdrojů a různých 
zkušeností sepsala naše nová kolegyně Sandra Lang 
Linkensederová. Věříme, že v něm najdete 
zajímavé informace i poučení.
Ani tentokrát Vás nezklameme a kromě obligátních 
novinek z našeho úseku a ZÚ naleznete na konci 
čísla rozhovor s dalším zástupcem českého 
podnikání v Číně – p.  Jaromírem Hájkem ze Škody 
Electric Kingway v Suzhou.
Věříme, že i tentokrát Vás newsletter o Číně a 
podnikání na místním trhu potěší, poinformuje i 
pobaví. Přejeme Vám krásné jaro a mnoho úspěchů.

Petr Vávra
ekonomický rada
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Pragmatický zachránce nebude mít na 
vybranou

Patrně až jedna čtvrtina devizových rezerv Číny 
v celkové hodnotě 3,2 biliónu USD je uložena ve 
„sjednocené měně“, tedy euru. Kdyby Čína 
investovala alespoň část této sumy do dluhopisů 
evropských států, může být evropská dluhová krize 
– alespoň dočasně - zažehnána. Sen evropských 
státníků by se realizoval v rudém vydání. Bylo by to 
ale koneckonců také v čínském zájmu – loni 
povyrostl export z Číny do EU „jen“ o 14,5 procenta, 
což je (kromě krizového roku 2009) výrazně méně, 
než v minulých letech. Důvod je prostý – dluhová 
krize přiškrtila kohoutky evropské spotřeby. Za 
situace, kdy je čínský růst HDP na exportu stále 
závislý (oficiální čísla hovoří až o čtyřiceti 
procentech), přistřihává klesající evropský odbyt 
křidélka čínskému hospodářskému rozletu. 
Evropský dluh je tedy také čínským problémem.
Jak jsou karty rozdány, však samozřejmě vědí také 
evropští politici. Německá kancléřka Merkelová si 
tak pro třídenní únorovou návštěvu Říše středu 
nemohla vybrat lepší okamžik. Kromě 
neopominutelných politických témat současného 
mezinárodního dění (situace v Sýrii a jaderný vývoj 
v Iránu) přijela německá delegace probrat podporu
eurozóny. Načasování návštěvy bezprostředně po 
summitu EU nebylo jistě náhodné. Jednak 
explicitně ukazuje na zdroj největší evropské 
naděje pro finanční sanaci a zároveň možná 
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symbolicky naznačuje, jakou váhu čínské podpoře 
země eurozóny přikládají.
Merkelová tentokrát na otevřeném fóru ponechala 
stranou téma Tibetu a lidských práv (tato témata 
však nezůstala opomenuta v rámci jednání za 
zavřenými dveřmi). Nejen díky tomu se jí podařilo 
na čínskou notu zahrát docela úspěšně. Wen Jiabao 
3. února na společné tiskové konferenci 
s  kancléřkou naznačil, že Čína zvažuje masivnější 
angažmá v Evropském fondu finanční stability a 
následně v připravovaném Evropském mechanismu 
stability. Wen dále uvedl, že nalezení řešení pro 
evropskou dluhovou krizi je urgentní záležitostí.
Jistě i proto, že se jedná o samotný čínský národní 
zájem.
Čínský pragmatismus se tedy ani v prohlášení 
vrcholných vládních představitelů nemusí 
maskovat za fráze o nezištné pomoci. Situaci vnímá 
čínská vláda realisticky – když půjde ke dnu Evropa, 
největší odbytiště její exportní mašiny, zamíří hned 
po ní ke dnu růst čínského HDP. Ano, 
vnitrostranicky „prodat“ čínskou masivní 
hospodářskou podporu bohaté Evropě nebude 
snadné. Ještě těžší pak bude vysvětlit tento krok 
domácímu publiku. Z pohledu dlouhodobých 
čínských zájmů však není možno konat jinak. A 
Číňané umí dlouhodobě uvažovat, je to jedno 
z mnoha specifik jejich kultury.
Konkrétní závazky či finanční částky si premiér Wen 
ponechal pro sebe. Nezapomněl však poznamenat, 
že EU musí mezinárodní komunitě představit 
konzistentní plán, jak chce svůj současný problém 
systematicky řešit.
Závazek pomoci Evropě v komplikované situaci pak 
premiér Wen zopakoval také na ostře sledovaném 
summitu EU-China, který proběhl v Pekingu v půlce 
února. Opět bez přesnějších čísel – je však možné, 
že v tomto smyslu proběhla jednání za zavřenými 
dveřmi s evropskými hosty konference. Tedy 
s předsedou evropské komise Barossem a 
presidentem Evropské rady Van Rompuyem. 
Také prezident ČLR Hu Jintao při setkání 
s Merkelovou potvrdil, že Čína je připravena 
podpořit zdravý, dlouhodobý a náležitě 
prohloubený rozvoj vztahů se strategickým 
partnerem. Jistě tím myslel celou EU. Profesor Wu 
Yikang, prezident Šanghajského institutu pro 
evropská studia, deníku Global Times rovněž 
potvrdil, že nyní je pro Čínu důležitý moment, kdy 
může pomoci Evropě, a sama z toho v budoucnu 
těžit. Dle profesora Wu může Čína přispět 
k evropské léčbě kromě půjček a investic do 
dluhopisů také uvolněním restrikcí vlastního trhu a 

umožněním vstupu zahraničního kapitálu do 
dalších strategických oblastí. Mají-li evropské firmy 
přežít, potřebují logicky expandovat.
Na pořadu dne není jen nákup cenných papírů těch 
evropských států, nad nimiž trhy ohrnují nos, či 
další pootevření regulovaného čínského trhu (to by 
se jistě líbilo také našim exportérům). Hodnota 
přímých zahraničních investic z Číny v roce 2011 
mírně poklesla ve srovnání s rokem 2010. Drasticky 
se propadl objem investic do USA.  Nicméně 
investice směřující do Evropy vykazují opačný trend 
– ty čekal loni dvojnásobný růst (z 4.1 miliard USD 
v roce 2010 na 10,4 miliard USD v roce 2011). 
Navíc, Evropa se v roce 2011 stala hlavním cílem 
čínských investorů – ve 34 procentech případů 
plynuly čínské peníze právě na starý kontinent. 
Konečně, čínské odchozí investice se také 
strategicky proměňují – zatímco v první vlně je 
tvořily zejména investice mamutích státních 
společností do energetiky a do zajištění přístupu 
k surovinám (tedy až na výjimky nic pro Evropu), 
dnes se privátní čínští investoři poohlížejí po 
sofistikovanějších investičních příležitostech. 
V roce 2011 tak například čínská soukromá skupina 
Fosun koupila 10 procentní podíl v řeckém 
globálním retailovém řetězci prodávajícím luxusní 
hodinky, šperky a módní doplňky s názvem Folli 
Folli Group SA.  
Lze tedy očekávat, že čínských privátních investic 
poteče do evropských - doposud 
„neatraktivních“ sektorů - stále více. Vedle 
dlouhodobého zájmu exportně orientované čínské 
ekonomiky významně navázané na kupní sílu 
Evropanů na stole leží další důvod, proč se 
nepochybně bude Čína o osud evropských 
dluhopisů dále zajímat. Je a bude to čím dál tím víc 
v jejím vlastním zájmu.  

Čína v roce 2030 – zpráva Světové banky

Nezávisle na tom, jaký standard použijeme, Čína 
dosáhla v ekonomickém rozvoji za posledních třicet 
let ohromného úspěchu. Průměrný růst HDP se za 
tu dobu pohyboval ročně kolem 10% a více než 500 
mil. obyvatel se vymanilo z chudoby. Čína je nyní 
největším světovým exportérem a výrobcem, 
stejně jako druhou největší světovou ekonomikou.
I v případě pomalejšího tempa růstu lze očekávat, 
že se země dostane mezi státy s vysokými příjmy a 
předběhne USA na pozici největší světové 
ekonomiky ještě před rokem 2030. Nic na tom 
nemění ani fakt, že podle příjmu na hlavu bude 
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stále značně hluboko pod průměrem rozvinutých 
ekonomik. 
Na místě jsou však dvě otázky. Může Čína udržet 
tempo růstu na světové špičce, i když poleví ze 
současné úrovně? A může udržet takové tempo 
rozvoje, aniž by to výrazně ovlivnilo světový vývoj, 
zničilo životní prostředí a rozvrátilo vlastní 
společenské uspořádáni?
Zpráva Světové banky „China 2030“, na kterou 
můžeme zájemce odkázat (zde), dává na tyto 
otázky pozitivní odpověď, zároveň však 
nepodceňuje existující a budoucí rizika. Čína může 
být v roce 2030 moderní, harmonickou a kreativní 
společností s vysokými příjmy, ale dosažení 
takového cíle nebude nijak lehké.
Pro dosažení uvedeného cíle potřebuje ČLR 
vytvořit a zrealizovat novou rozvojovou strategii. 
Po třiceti letech rychlého rozvoje stojí země na 
křižovatce různých cest do budoucna a musí se 
rozhodnout pro správný směr, chce-li uspět pro 
sebe i globální ekonomiku. Ze zprávy Světové 
banky vyplývá v tomto směru šest klíčových 
doporučení:
1. Je zapotřebí zavést strukturální reformy, které 
posílí základy tržní ekonomiky v ČLR (nová definice 
role státu, restrukturalizace státních podniků a 
bank, podpora hospodářské soutěže atd.).
2. Je nejvyšší čas urychlit tempo inovací a vytvořit 
otevřený inovační systém (konkurenční tlak bude 
nutit čínské firmy k většímu zapojení do inovace 
nejen vlastní, ale i v globálním měřítku).
3. Využít příležitosti k nastartování 
„zelené“ ekonomiky (prostřednictvím kombinace 
tržních nástrojů, regulace, veřejných investic, 
průmyslové politiky, rozvoje institucí).
4. Vytvořit příležitosti a sociální zabezpečení pro 
všechny obyvatele (rovný přístup k práci, 
financování, kvalitní sociální péči a zabezpečení).
5. Posílit fiskální systém (mobilizací dodatečných 
zdrojů a zajištěním dostatečného financování pro 
lokální vlády čelící rostoucím nákladům a 
odpovědnosti za ně).
6. Hledat vzájemně výhodné propojení se světem 
(zvýšit zapojení země do globální ekonomiky, 
ovlivňovat světové dění a zapojovat se více do 
činnosti mezinárodních institucí).
Tato výzva přichází v době generační výměny a 
bude klíčové, zda se v přicházejícím vedení najdou 
opravdoví lídři s vůlí přijmout odpovědnost za 
realizaci reforem, naplnění strategií ve skutečnosti 
a získání podpory obyvatel i státního aparátu.
(připraveno s využitím zprávy Světové banky „China 
2030“)

Ekonomické střípky z Číny

Peking chystá největší letiště na světě
Peking začne v letošním roce budovat v pořadí již 
třetí letiště, které se chystá vytěsnit mezinárodní 
letiště v americké Atlantě z prvního místa mezi 
leteckými přístavy světa. Odhadované náklady 
dosáhnou 30,2 mld. RMB (4,8 mld. USD) a zatím 
není jasné, jak bude financování zajištěno. Podle 
plánu by mělo nové letiště s devíti ranvejemi 
odbavit více než 130 mil. pasažérů a 5,5 mil. tun 
karga ročně. Kapacita současného letiště po 
rozšíření před LOH 2008 dosahuje cca 80 mil. osob.

Vláda káže úředníkům – Kupujte čínské vozy!
Čínská vláda se rozhodla přikázat státní 
administrativě, aby do budoucna kupovala pouze 
místní značky vozidel pro svou potřebu namísto 
současných volkswagenů či toyot. Smyslem tohoto 
kroku má být posílení místních výrobců
v podmínkách zpomaleného růstu a sílící 
konkurence. Ministerstvo průmyslu a informačních 
technologií vydalo seznam 412 značek, které 
budou schváleny pro nákupy v letošním roce. Mezi 
nimi nejsou žádné zahraniční modely. 
Doposud mohli úředníci nakupovat vozidla různých 
značek, pokud byla vyrobena v ČLR a splňovala 
určitá cenová a jiná kritéria. Ročně utratila ČLR za 
tyto nákupy cca 70-80 mld. RMB (11,1-12,7 mld. 
USD), což představovalo méně než 5% každoroční 
poptávky po nových vozidlech.
Praktický dopad opatření nebude zřejmě příliš 
dramatický, neboť vládní nákupy tvoří pouze malou 
část z celkových prodejů ve výši 14,5 mil. vozidel 
v roce 2011. Daleko významnější je signál, který 
vláda vysílá zahraničním firmám, navzdory svým 
závazkům vůči WTO a v rozporu se svou nabídkou 
na připojení k Dohodě o veřejných zakázkách (GPA).  
Experti seznámení se situací v průmyslu však mají 
pochybnosti o tom, jak přísně bude nové opatření 
vymáháno. Zdá se tedy, že jedním z hlavních 
důvodů bude sdělení veřejnosti, že vedení země 
reaguje na kritiku zdola. Mercedesy či Audi 
s úředními značkami ukazují podle řady 
komentátorů na rozdíly mezi prostými občany a 
byrokraty či na všudypřítomnou korupci.
(čínský a světový tisk)

Etiketa businessu v Číně – úvod a díl I.

Když se dědicové Aristotelových principů vzdělání 
setkají s odchovanci Konfucia, mají z toho zpravidla 
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těžkou hlavu. Pro přímočaré, individualistické, 
úderné a zákony opásané západní byznysmeny je 
po čertech těžké pochopit tvrdošíjně specifickou 
Čínu fungující na tisíciletém kodexu rigidních 
společenských pravidel a zákonů, které určují denní 
život jednotlivce od soukromí až po obchodní 
chování. 
Vzhledem k tomu, že k celkovému pochopení 
čínského fungování společnosti by bylo třeba být 
nejlépe samotným Číňanem, neklademe si za cíl 
poskytnout klíč k čínské podstatě. Rádi bychom 
však napomohli porozumět chování případného 
čínského partnera, odstranili některá kulturní 
nedorozumění a uhladili cestu budování úspěšných 
obchodních vztahů. Největším současným 
problémem totiž nejsou jen jazykové bariéry, ale 
také vzájemné kulturní předsudky, rozdílná 
pravidla uzavírání a respektování smluv, jakož i 
rychlost a způsob, s nimiž se dospívá k závěrům 
jednání. 
Pro dlouhodobý úspěch v obchodě s čínským 
protějškem není nutné hovořit plynně čínsky. 
Fundamentální je respektovat bezesporu dosti 
specifickou čínskou kulturu a osvojit si její základní 
pravidla. Nejsou tak nepřístupná, jak by se na první 
pohled mohla zdát. Po bližším ohledání zjistíme, že 
i tato specifika vychází z všelidských principů –
potřeby přátelství, respektu, uznání, snahy o 
vybudování kontaktů, zachování cti, získání 
prospěchu pro rodinu apod. Domníváme se, že 
empatický obchodník s vrozeným taktem a 
dostatečnou vnitřní elasticitou pro hru dle pravidel 
společníka má dveře „čínských“ příležitostí 
otevřené. 
Jednou z příkladných kulturních pastí je např. 
čínské „ne“. Jeho přímá formulace je ve zdvořilé 
Číně téměř tabu. Číňané se explicitnímu záporu 
zarputile vyhýbají a nahrazují jej výrazy „možná, 
snad později, promyslíme to“, apod. Cizinec však 
bere formulace doslova a může zcela zbytečně 
promarnit čas čekáním, „dokud si to Číňan 
nepromyslí“. Jelikož se to nikdy nestane, může být 
cizinec nakonec zklamán nekorektním jednáním, 
zatímco čínský partner je frustrován nechápavostí 
či nepatřičným naléháním svého protějšku. 
Rozhodli jsme proto zařadit do našeho newsletteru 
sedmidílný miniseriál, v němž se zaměříme na 
hlavní čínská specifika. Pravděpodobně jste o nich 
již četli nebo se s nimi dokonce osobně seznámili. 
Ale není nadto si užitečnou látku zrekapitulovat. 
V prvním díle se zaměříme na samotné fungování 
čínské společnosti důmyslně protkané sítí 
praktických mezilidských vztahů. V dalších dílech 

představíme nedotknutelnost institutu „tváře“, 
pohovoříme o hierarchizaci čínské společnosti, 
zaměříme se na etiketu, neboli čínský soubor 
vybraných mravů, a neopomeneme lekci v dávání a 
přijímání dárků. Nakonec se pokusíme poskytnout 
stručný manuál jak pohostit čínského klienta, 
partnera, přítele… Při tom všem uvítáme i vaše 
názory, postřehy a komentáře. 

DÍL PRVNÍ - KONEXE (guanxi)

Kdo se začne zabývat poznáváním Číny, nebo se 
dokonce začne učit čínsky, seznámí se již v prvních 
lekcích s veledůležitým pilířem čínské kultury, 
téměř každodenně používaným výrazem guanxi
(kuan-si). V angličtině výraz překládáme jako 
relationship, v češtině pak výstižněji jako konexe. 
Popis fungování společnosti založené na systému 
konexí cizinci připadá značně komplikovaný, 
nejčastěji přímo nepochopitelný. Číňané se rodí 
„propojeni“, resp. skrze příbuzné již od samého 
počátku své existence začleněni do důmyslné a 
životně důležité sítě konexí a známostí, které slouží 
od přidělení místa v mateřské škole až po získání 
dobrého zaměstnání (možná i bez ohledu na 
kvalifikační předpoklady). Nezbytné jsou guanxi
také k sehnání dobrého doktora, lepšího bydlení, 
espézetky na auto či obyčejné informace z úřadu. 
Scott D. Seligman ve své knize Čínská obchodní 
etiketa uvádí příklad z vlastní praxe. Čínského 
zaměstnance společnosti, kterou vedl, pověřil 
zjištěním, jaké je třetí největší město Číny. Po 
hodině marného očekávání výsledku zjištění oslovil 
zaměstnance opět. Bylo mu však sděleno, že 
informaci nebylo zatím možné zjistit. Čínský 
kamarád zaúkolovaného zaměstnance (bývalý 
kolega ze školy – tedy velmi silné guanxi) aktuálně 
zaměstnaný v Národním statistickém úřadu byl celý 
den mimo kancelář. Seligman podotýká, že bylo 
zbytečné tázat se dotyčného zaměstnance, proč 
nepoložil otázku komukoli jinému, kdo zvedl v 
Národním statistickém úřadu telefon. Pochopil, že 
jeho čínský podřízený nejspíše dobře věděl, proč 
zvolil cestu skrze guanxi k získaní zdánlivě tak 
banální informace a ani se nepokoušel dotázat 
cizího člověka. 
Západní společnost fandí individualismu a 
nadanému jedinci je umožněno vyniknout. V Číně 
je individualismus konceptem s negativním 
zabarvením, který nemá žádný prostor ve 
společenském modelu založeném na koexistenci. 
Čína uctívá kolektivismus, který rozpracoval do 
velmi funkčního společenského modelu již 
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Konfucius. Zatímco západní hrdinové stojí 
osamoceni na vlastních piedestalech, čínští učenci 
a velikáni jsou ukotveni v pavučině společenských 
vztahů důmyslně provázaných, po staletí tkaných a 
velmi systematicky pěstovaných. Jedná se o 
organickou síť, která se skládá z tisíce funkčních 
propojení za účelem realizace osobních, politických 
i ekonomických zájmů. Jedinec bez konexí je 
Robinsonem, který neumí plavat, člověkem, který 
nemá ruce, ústa, oči. Číňanů je mnoho, právní 
systém nemá dosud úplně pevné pilíře a i soudní 
vymahatelnost je tak trochu stále závislá na guanxi. 
Velmi ilustrativně shrnul odlišnost západní 
soutěživé společnosti a kolektivistické Číny 
založené na guanxi čínský renomovaný právník 
Wang Zheng, který studoval ve Velké Británii. 
Zatímco se dle Wanga západní firma snaží přijít s 
nejlepší technologií ve své oblasti, což automaticky 
zaručí úspěch, čínská společnost považuje za 
největší terno získat skrze konexe výhradní 
zastoupení pro prodej cizí technologie na čínském 
trhu. 
Cizinci se takové pěstování „přátelských“ vztahů 
může zdát povrchní, ryze účelové. Je zvyklý, že se 
výrobek prodá svojí jedinečností a spravedlnost 
zaštítí právo. Pokud je Evropan pozván Číňanem na 
pivo, jde se zpravidla upřímně přátelit. Fakt, že ho 
novopečený čínský kamarád již na druhé schůzce 
požádá o laskavost či službičku, mu přijde 
nepatřičný nebo dokonce urážlivý. Číňan však dělá 
to, co mu káže přirozenost a službičku je ochoten 
oplatit stejným gestem. Zachovat se velkoryse a 
dát ve prospěch své konexe je pro Číňana mnohem 
přirozenější než např. pro Čecha. Je to otázka 
prestiže (důkaz společenského vlivu) a také 
pragmatická investice do budoucnosti. Máte-li 
proto přístup k čínskému občanovi, který má 
správné konexe, a dokážete-li ho správně 
motivovat, stačí Vám s trochou nadsázky jediný 
člověk k otevření dveří na miliardový trh. A to i 
navzdory naší logice a byrokratickým překážkám. 
Naše rada proto zní – nesuďte, nesrovnávejte –
využívejte, přizpůsobte se!
Dobrá zpráva je, že časy se mění a cizinec už není 
mimozemšťanem, jenž byl na guanxi odkázán i při 
získání volného pokoje ve slušnějším pekingském 
hotelu. Může být sám součástí pavučiny kontaktů, 
protože otevírající se Čína vyhledává zahraniční 
spojence. Cizinec dnes může dokonce využívat i 
„guangxi na prodej“. Číňané jsou nesmírně 
podnikaví a nejeden syn či dcera významného 
kádru vlastní konzultační společnost, která nabízí 
za poplatek vložit konexe svého otce či matky do 

služeb vaší zahraniční společnosti, resp. do 
propagace vašeho produktu a služeb. Vazby mezi 
Číňany jsou tak důmyslné a letité, že dokonce i 
pokud je mocný kádr odstaven od moci, mohou 
jeho děti stále využívat jeho konexí, jež žijí svým 
vlastním životem. Účelové mezilidské vztahy totiž 
nebyly upředeny jen během stranického fungování. 
Jejich základ byl položen mnohem dříve, již na 
základní či střední škole a vějíř stále mocných 
kamarádů je tak široce rozevřen do všech vrstev 
společnosti, kde se vždy najde loajální (ex)spolužák 
s momentálním vlivem. 
Číňané žijí po tisíciletí ve společnosti, která na 
prvním místě kultivuje specifický mezilidský vztah 
neboli qing (čching). Až za ním stojí rozumový 
závazek (rational commitment) zvaný li. Právní 
závazek fa přichází teprve poté. Pokud má cizinec 
uspět, naše další rada zní, aby se vztah „fa“, 
z něhož primárně a logicky vychází, snažil vyšlechtit 
až na první úroveň qing. Neboli – neočekávejte, že 
vše poběží skvěle jen proto, že v Číně existuje 
zákon a soudy. Nenechejte nic náhodě a kromě 
všech rad, které jsme vypsali v lednovém čísle 
našeho Newsletteru, se snažte, aby vás čínský 
partner vnímal jako něco více než neosobního 
klienta a snažil se poskytnout dobré služby i díky 
své osobní motivaci, která přesahuje obchodní 
domluvu. Pokud se pohybujete přímo na místě, 
investujte do společných obědů, večeří, přípitků a 
dárečků. Buďte smířeni, že vysoké nároky při 
budování vztahu či uzavírání byznysu budou 
kladeny na čas i trpělivost (dosti pravděpodobně za 
hranicemi vaší míry únosnosti). Ale je to nejlepší 
platforma pro dlouhodobé podnikání v Číně. 
Alespoň nyní. Čína se modernizuje a uvědomuje si, 
že ekonomická prosperita vyžaduje 
„update“ dosud izolovaných vzorců chování. 
Zatím však vycházejme z tolerance a přesvědčení, 
že si kulturně nejsme tak vzdáleni. Ruku na srdce, 
zřejmě každá společnost, naši nevyjímaje, zná 
protekci, nepotismus, tlačenku, páky apod. 
Pravdou holt zůstává, že Číňané tento systém 
dovedli k extrému a přetvořili v jistý oficiální druh 
společenského umění, kterému se od malička 
věnují všichni občané dle svých schopností na 
všech jim dostupných společenských vrstevnicích. 
Stimulem je jejich upřímné přesvědčení, že „další 
konexe nabízí další cestu“ (Dou yige guanxi, duo 
yitiao lu). 
Pokračování příště
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V pořadí již popáté se čeští vystavovatelé účastnili 
mezinárodního veletrhu ISPO China, který se 
věnuje outdoorovému vybavení, sportovnímu 
oblečení a obutí. Popáté jsme tak navštívili stánek 
firmy LANEX, jejíž lana pro soukromé i průmyslové 
využití získávají stále větší podíl na trhu. 
K matadorům podnikání v Číně nepochybně patří i 
česká společnost ALPINE PRO, jež má v Číně již 
několik let pobočku, některé zboží zde vyrábí a 
hlavně v posledních měsících také prodává včetně 
vlastní sítě obchodů. Termoprádlo, sportovní 
oblečení a další výrobky zde předváděly také firmy 
LASTING SPORT a TRIMM SPORT, které přilákaly do 
Číny existující možnosti uplatnění. • Ve dnech 12. –
16. 2. 2012 uskutečnila návštěva zvláštního 
zmocněnce pro energetickou bezpečnost a 
vládního zmocněnce pro dostavbu JE Temelín, V. 
Bartušky, a ředitele odboru licencování nových 
zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
(SÚJB), J. Štullera, v Pekingu a na stavbě jaderné 
elektrárny v Taishanu. V Pekingu se česká delegace 
v doprovodu velvyslance L. Sečky a diplomatů ZÚ 
setkala s vedením China National Nuclear 
Corporation a po přesunu do Guangzhou navštívila 
JE Taishan, kde jednala se zástupci společného 
francouzsko-čínského podniku TNPJVC a 
představiteli firmy AREVA. • Velvyslanec L. Sečka 
přijal pozvání firmy Škoda Transportation a 
zúčastnil se slavnostního podpisu smlouvy o 
založení společného podniku Škoda Kingway 
Electric v Suzhou. Firma získala díky dobré 
spolupráci s čínským partnerem veřejnou zakázku 
na dodávku  zařízení pro vagóny metra v tomto 
městě. • Ve vydání ChinaDaily z 29/1/2012 vyšel v 
rubrice People článek o Miroslavu Kolesárovi. 
Manažer PPF China vystudoval sinologii na Karlově 
univerzitě v Praze a již plných patnáct let žije v Číně, 
kde úspěšně působí v podnikatelském prostředí.

Více na www.mzv.cz/beijing

Co se chystá v březnu?

• 4.-5. března 2012 se setkají diplomaté ZÚ Peking, 
GK Šanghaj a Hongkong a ředitelé kanceláří 
CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, aby se 
dohodli na letošních společných akcích, podpoře 
firem a bilaterálních vztahů vůbec a poinformovali 
se navzájem o vývoji ve své části Číny. • 29.-
31.3.2012 proběhne v Macau tradiční akce Macau 

International Environment Cooperation Forum and 
Exhibition, které by se měly i letos zúčastnit české 
firmy za podpory GK Hongkong. • GK Šanghaj a ZK 
CzechTrade se vypraví 6.3.2012 do města 
Yangzhou v sousední provincii Jiangsu, kde budou 
jednat s místní vládou a podnikateli o možnosti 
otevření /zřízení Sino-Czech Business/Exchange 
Centre, kde by nalezly prostor pro prezentaci 
tradiční  české výrobky.

Rozhovor čísla

Jaromír Hájek, MBA
General Manager
Skoda Kingway Electric Co., Ltd.

Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní 
podstatou Vašeho podnikání v ČLR?

Skupina Škoda Transportation je předním
evropským výrobcem v oboru kolejových vozidel a 
vozidel pro městskou hromadnou dopravu. Dceřiná 
firma Škoda Electric je dodavatel elektrických 
výzbrojí a trakčních motorů pro taková vozidla, 
nejen mateřské Škoda Transportation, ale i dalším 
světovým producentům. Právě plzeňská Škoda 
Electric založila v Číně ve městě Suzhou nedaleko 
Šanghaje společný podnik za účelem výroby a 
dodávek elektrických trakčních pohonů a trakčních 
motorů pro lokální projekty. Primárně se zabýváme 
projekty na dodávky souprav metra, které zažívá 
v Číně nebývalý rozvoj. 
V minulém roce jsme se v konkurenci významných 
světových firem v tomto oboru umístili na prvním 
místě v tendru na dodávku 23 souprav výzbrojí pro 
druhou linku metra ve městě Suzhou. Hodnota 
zakázky se blíží 0,5 mld. CZK a dodávky budou 
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probíhat v letech 2013-2014. Vzhledem 
k legislativním podmínkám těchto projektů je 
nutné vyrábět přímo v Číně.
V Číně vidíme i další perspektivu v jiných oblastech 
dopravního průmyslu, zejména v oblasti dodávek 
tramvají a bateriově poháněných autobusů, 
popřípadě trolejbusů. Otevírá se i další zajímavá 
možnost dodávek do teritorií, kam je velmi 
komplikované dodávat z Evropy, ale s Čínou mají 
bezproblémový obchodní styk, např. Írán.

Jak dlouho jste v Číně?

Poprvé jsem byl v Číně v olympijském roce 2008, 
pouze krátkodobě. Historie současných aktivit sahá 
do počátku roku 2010, kdy se začínal formovat 
společný podnik a obecné představy o budoucím 
fungování na čínském trhu. S oblibou vždy říkám, 
že Čína většinou není láska na první pohled, ale 
zároveň neznám nikoho, kdo by se do této země 
nechtěl později znovu vrátit.

Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání v 
Číně?

Je to hlavně obrovský potenciál a množství 
obchodních příležitostí. Až když člověk nějakou 
dobu v Číně působí a má možnost Čínu lépe 
poznávat, uvědomí si, jak velký je to trh ve všech 
oblastech podnikání v porovnání například s 
evropským trhem. 
Velmi pozitivně vnímám i připravenost Číny na 
velký rozvoj a zahraniční investice. Ve velkých 
městech a průmyslových oblastech, které lákají 
zahraniční investory, je velmi dobře připravená 
infrastruktura, dopravní obslužnost, byty, hotely, 
obchodní centra apod. Standardem dnes jsou již
dvojjazyčné nápisy ulic a zastávek hromadné 
dopravy v čínštině a angličtině, obecně se 
postupně zlepšuje jazyková vybavenost Číňanů co 
se anglického dorozumívání týká.

Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání v 
Číně?

Velká země přináší velké množství negativních 
stránek. Ale rozhodně si nemyslím, že by měly 
negativní stránky odrazovat od vstupu na čínský trh. 
Velké problémy jsou v nesrozumitelném právním a 
daňovém řádu, ve kterém je těžké se zorientovat. 
Jste odkázáni na místní právníky a poradce, ale 
mnohdy ani oni nejsou dostatečně profesně 
připravení. Můžete si najmout na konzultace 

věhlasné světové poradenské a právní firmy, ale 
v tom případě se nedoplatíte. 
Pokud je Vaší formou podnikání společný podnik 
s čínským partnerem, je velmi důležitá vzájemná 
důvěra. Je to velmi složité, zvláště když Vám čínský 
partner neustále doporučuje, kterou cestou jít a co 
vše se musí zařídit, aby byl obchod či fungování 
firmy úspěšné. Nemáte šanci si ověřit, zda tak 
skutečně činí vzhledem k právním předpisům nebo 
zda je to pro něho takto výhodnější. V tomto 
případě je nutné takové ústupky mít stále na 
paměti a po čase vyhodnocovat zda přinesly 
původní záměr a efekt. 
Velmi negativní stránkou současné Číny je i 
obrovská fluktuace zaměstnanců a neustálé 
požadavky na navyšování platů. Z původních 
zaměstnanců po založení naší firmy před rokem a 
půl dnes není ve firmě téměř nikdo. Není se čemu 
divit. Ve velkých městech se zahraničními firmami 
výrazně nabídka práce převyšuje poptávku a po 
kvalitních lidech s praxí schopných komunikovat 
anglicky je velký hlad. Firmy se pak mnohdy 
nesmyslně předhání v nabídkách a na některých 
pozicích jsou již platy srovnatelné s evropskými 
průměry. Zde je nutné si uvědomit, že Čína již 
dávno není zemí s levnou pracovní sílou. Nižších 
cen produktů lze dosáhnout pouze vyšší 
produktivitou a efektivitou práce.

Jak vidíte vývoj Číny obecně v následujících letech?

Osobně nejsem zastáncem myšlenky, že Čína 
polevuje ve svém ekonomickém růstu a zpomaluje. 
Myslím si, že za těmi čísly a procenty je schovaná 
pečlivě připravená a naplánovaná politika státu. 
Celou současnou situaci bych přirovnal k lidskému 
dospívání. Čínu již nevidím jako mladého 
ambiciózního střelce, který často riskuje, jen aby 
dosáhl svých cílů za velmi krátkou dobu. Čína je již 
moudřejší a dospělejší. Uvažuje pragmaticky a 
uváženě, chce nejnovější technologie a chce se 
zaměřit na vědu a vlastní výzkum a vývoj. V reálu 
to vidím přímo i v našem oboru. Například projekty 
na výstavbu systémů metra nejsou rušeny, další 
investice jsou stále schvalovány, pouze se projekty 
rozmělňují do více let. Tendry jsou stále lépe 
připravenější a technické a kvalitativní nároky se 
stále zpřísňují. Troufám si říci, že Čína zahájila 
dokončení transformace z rozvojové země na plně 
rozvinutou.




