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Úvodní slovo 

Vážené dámy a pánové, 
 
tygr předal po skončení svátků čínského lunárního 
roku žezlo králíkovi. V reálném životě by se taková 
událost neobešla bez konkrétních následků 
(minimálně na králíkově straně), pro Čínu však 
znamená mnohé především v symbolické rovině. 
Rok Tygra, rok spěchu a velkých výzev, je 
následován rokem zastavení se, hodnocení, 
zamyšlení a načerpání nových sil.  
Určitě bude mít Čína letos nad čím se zamýšlet, co 
hodnotit a plánovat. Stačí se například zamyslet 
nad tím, co často (v zajetí již trochu ohraného 
stereotypu) považujeme za hlavní exportní 
dominantu čínské ekonomiky –  textil.  
Od června loňského roku do letošního února 
zhodnotila čínská měna o 3.8 procenta, ceny 
bavlny na trzích vzrostly téměř o 28 procent a 
mzdy čínských dělníků o 6.7 procenta. Mezitím 
Vietnam devalvoval měnu o celých 9.3 procenta 
(počtvrté za posledních 15 měsíců). Protože čínští 
producenti textilu operují s velmi nízkou marží, 
tento vývoj pro ně často znamená smrtelnou ránu. 
Velká část produkce se následně přesune směrem 
do zmiňovaného Vietnamu, Thajska nebo Indie.  
Určitá část textilní výroby se mezitím vrací zpět do 
končin finální spotřeby – z rozhovorů s firmami 
(právě například v oblasti textilního průmyslu) 
vyplývá, že již zvažují přemístit výrobu některých – 
na práci méně náročných výrobků – zpět do ČR.  
Číně tedy tikají hodinky – s každým dalším rokem je 
nezbytnější restrukturalizovat na exportu „levného 
zboží“ a investic do (často zbytné) infrastruktury 
založenou ekonomiku a proniknout do odvětví 
s vyšší přidanou hodnotou. Čína tento závod 
s časem vyhrává v několika technologiích (větrné 
elektrárny, vlaky), v jiných se však stále spoléhá na 
„inspiraci“ (tento eufemismus lze nahradit podle 
vlastního vkusu) západním know-how.  
Brzo však nebude kde brát. Pokud Čína nerozjede 
vlastní výzkum a nedosáhne úspěchu v jeho 
praktické aplikaci, nebude její stávající hospodářský 
růst udržitelný.   
Takový vývoj by byl velmi negativní jak pro Čínu 
samotnou, tak pro celé mezinárodní společenství. 
  
Mgr. Jan Hebnar 
obchodně-ekonomický úsek 
ZÚ Peking 
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Téma čísla – Jak na víza do ČLR? 

Vízové téma je jednou ze „stálic“ dotazů 
podnikatelů mířících pracovně do ČLR. Ačkoli spadá 
do kompetence velvyslanectví ČLR v Praze a 
doporučujeme si uvedené informace pro každý pád 
ověřit přímo na jeho konzulárním úseku, v tomto 
textu se pokusíme shrnout veškeré potřebné kroky, 
které je k získání víza třeba podniknout. Dle 
informací velvyslanectví Čínské lidové republiky se 
běžná víza dělí do těchto kategorií: 
 

L - Turistické vízum a 
vízum udělované pro 

účel návštěvy 
příbuzných 

vydáváno cizím státním 
příslušníkům, kteří 
vstupují do Číny za 
účelem turistiky, 

návštěvy příbuzných či 
jiných osobních 

záležitostí 

F - Obchodní vízum 

vydáváno cizím státním 
příslušníkům, kteří 
vstupují do Číny za 
účelem návštěvy, 

výzkumu, vyučování, 
obchodu, výměny v 

oblasti vědy, technologií, 
vzdělání, kultury a 
sportu, za účelem 

návštěvy obchodních 
veletrhů a výstav, za 

účelem krátkodobého 
studijního pobytu či 

aspirantury, a to na dobu 
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ne delší než 180 dní 

X - Studentské vízum 

vydáváno cizím státním 
příslušníkům, kteří 
vstupují do Číny za 

účelem studia 
přesahujícího 180 dní 

Z - Pracovní vízum 

vydáváno cizím státním 
příslušníkům, kteří 
vstupují do Číny za 

účelem práce, a 
rodinným příslušníkům, 

kteří je doprovázejí 

G - Tranzitní vízum 

vydáváno cizím státním 
příslušníkům, kteří přes 
Čínu tranzitují do jiné 

země či jiného regionu 

C - Vízum pro členy 
posádky letadel, lodí, 

vlaků atd. 

vydáváno členům 
posádky letadel, lodí, 

vlaků atd. 

J - Novinářské vízum 

vydáváno zahraničním 
novinářům; novinářské 

vízum se dělí na dvě 
kategorie: vízum J-1 a 
vízum J-2. Vízum J-1 je 
vydáváno zahraničním 
novinářům a rodinným 
příslušníkům, kteří je 
doprovázejí při jejich 

dlouhodobém přidělení 
ve funkci novináře v 

Číně. Vízum J-2 je 
vydáváno novinářům, 

kteří vstupují do Číny za 
účelem krátkodobého 

novinářského působení. 

 
O vystavení víza je třeba zažádat podáním 
vyplněné oficiální žádosti, která je v českém jazyce 
od ledna 2011 k dispozici na stránkách čínského 
velvyslanectví v České republice 
(http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/P020
101231792328930800.pdf). Dokumenty, které je 
k žádosti nutné přiložit, se liší podle kategorie víza, 
o které žádáme. Níže uvádíme kompletní seznam 
potřebných dokumentů pro nejčastější vízové typy 
– L, F, Z. 
 
Turistické vízum (Typ L): 
 

• 1x vyplněný formulář "Žádost o vízum" 

• 1x současná barevná fotografie pasového 
formátu - nalepit na formulář 

• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 
měsíců po návratu a s min. 2 volnými 
stránkami pro vízum 

• fotokopie letenky tam i zpět (zakoupené 
nebo rezervace) 

• fotokopie pasu (strana s fotkou) 

• u cizích státních příslušníků je požadováno 
předložení originálu a fotokopie povolení 
k pobytu v ČR 

• Nezletilí do 16 let navíc předloží: kopie 
rodného listu, notářsky ověřený souhlas 
rodičů s vycestováním dítěte do ČLR, 
pokud dítě cestuje s jedním z rodičů, 
postačí notářsky ověřený souhlas rodiče, 
který necestuje. 

• Cestování do Tibetu: pro vstup do Tibetu 
potřebujete povolení ke vstupu, tzv. Tibet 
permit. Pro jeho získání kontaktujte 
Tourism Administration of the Tibet 
Autonomous Region (tel. 0086-891-
6834313, fax. 0086-891-6834632) a při 
žádosti o vízum předložte vízovou 
notifikaci "Visa Notification Form" 
vydanou tímto úřadem. 

• Standardní turistické vízum je jednovstupé 
s max. délkou pobytu 30 dní. 

• Kromě těchto základních dokumentů 
může být podle potřeby požadováno 
předložení i dalších doplňujících 
dokumentů. 

Obchodní vízum (Typ F): 

• 1x vyplněný  formulář "Žádost o vízum" 

• 1x současná barevná fotografie pasového 
formátu - nalepit na formulář 

• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 
měsíců po návratu a s min. 2 volnými 
stránkami pro vízum 

• fotokopie letenky tam i zpět (zakoupené 
nebo rezervace) 

• fotokopie pasu (strana s fotkou) 

• pro krátkodobé jedno či max. 
dvouvstupné vízum - zvací dopis 
partnerské organizace v Číně (na zvacím 
dopisu musí být uvedeny informace o 
zvoucí organizaci, o zvané osobě - její 
jméno, národnost a číslo pasu, účel 
návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy 
Číny, razítko zvoucí organizace a podpis 
osoby, jež dopis vydává) - postačí též 
naskenovaná kopie pozvání 
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• pro dlouhodobější a vícevstupné vízum - 
oficiální notifikace čínského 
pravomocného orgánu pro vydání víza 

(název notifikace v čínském jazyce "被授

权单位邀请函"nebo "邀请确认函") 

• u cizích státních příslušníků je požadováno 
předložení originálu a fotokopie povolení 
k pobytu v ČR 

• Kromě těchto základních dokumentů 
může být podle potřeby požadováno 
předložení i dalších doplňujících 
dokumentů. 

Pracovní vízum (Typ Z): 

• 1x vyplněný formulář "Žádost o vízum" a 
1x vyplněný doplňující část k žádosti o 
vízum 

• 1x současná barevná fotografie pasového 
formátu - nalepit na formulář 

• cestovní doklad (pas) s min. platností 6 
měsíců po návratu a s min. 2 volnými 
stránkami pro vízum 

• fotokopie pasu (strana s fotkou) 

• originál a fotokopie oficiální notifikace 

čínského pravomocného orgánu "被授权

单位邀请函"nebo "邀请确认函" 

• originál a fotokopie pracovního povolení 
"Alien Employment Licence of the 

People´s Republic of China" 中华人民共

和国外国人就业许可证书 

• originál a fotokopie zdravotního 
certifikátu "Foreigner Physical 
Examination Form", testu na HIV a syfilis 

• u cizích státních příslušníků je požadováno 
předložení originálu a fotokopie povolení 
k pobytu v ČR 

• Kromě těchto základních dokumentů 
může být podle potřeby požadováno 
předložení i dalších doplňujících 
dokumentů. 

 
Podání žádosti 
 
Žádost může žadatel podat osobně nebo v 
zastoupení. Osobní účast je vyžadována při žádosti 
o dlouhodobější turistické vízum nebo obchodní 
vízum, vícevstupové obchodní vízum, pracovní 
vízum, studijní vízum, novinářské vízum a vízum 
pro cizince, který není držitelem trvalého pobytu v 
ČR. Pro podání žádosti v zastoupení není nutná 
plná moc. I v případech, kdy je podání žádosti v 

zastoupení možné, může Konzulární oddělení 
dodatečně vyžadovat osobní návštěvu žadatele o 
vízum. Žádosti nelze zasílat poštou. 
 
Lhůta pro vyřízení víza 
 
Turistická víza a obchodní víza jsou většinou 
vyhotovena do 5 pracovních dnů, pracovní a 
studijní víza do 10 pracovních dnů, tato lhůta je 
však orientační. Po kladném posouzení je možné 
vyhotovit turistická a obchodní víza za příplatek i s 
předstihem, a to buď do 2-3 pracovních dnů nebo 
do následujícího dne. 
 
Platba za vízum 
 
Platba za víza se provádí až po podání žádosti o 
vízum, a to výhradně v hotovosti u ČSOB (na 
kterékoliv její pobočce). Nelze platit předem, 
bankovním převodem ani bankovním příkazem 
k úhradě. Při vyzvednutí je nutné předložit originál 
Potvrzení k vyzvednutí víz, originál Pickup form 
(oba doklady jsou žadateli o vízum předány po 
přijetí jeho žádosti na Konzulárním oddělení) a 
originál dokladu o zaplacení vízového poplatku z 
ČSOB s uvedeným variabilním symbolem, který je 
každému žadateli přidělen při podání žádosti o 
vízum. K vyzvednutí víza může být pověřena i jiná 
osoba, která musí Konzulárnímu oddělení odevzdat 
originály výše uvedených dokladů potřebných k 
vyzvednutí víza.  

Několik poznámek ze semináře k patentové 
ochraně 

Evropská obchodní komora, Americko-čínská 
obchodní komora a Americký úřad informačních 
technologií (USITO) v prosinci 2010 uspořádaly 
další z řady debat u kulatého stolu týkajících se 
vývoje čínské politiky původních inovací 
(indigenous innovations), které jsou v Číně velmi 
sledovanou problematikou. Debata se zabývala 
především otázkami, zda Čína skutečně inovuje a 
zda se brzy může stát „továrnou na patenty“. 
Inovace v Číně se staly diskutovanými v souvislosti 
s čínským patentovým právem, jehož novelizace 
vstoupila v platnost v říjnu roku 2009. Podstatnou 
změnou bylo umožnění podat žádost o patentování 
v zahraničí. To znamená, že vynálezy pocházející 
z Číny lze patentovat v zahraničí bez předchozího 
patentování v Číně. Nicméně žadatelé by nejprve 
měli vynález poskytnout Státnímu patentovému 
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úřadu k posouzení z hlediska ochrany státního 
tajemství.  Definice „vynalezeno v Číně“ je však 
sporná, obecně se tak zákon vztahuje na vynálezy 
vyvinuté v Číně ve spolupráci čínských a 
zahraničních investorů. 
Tentokrát se účastníci debaty zaměřili na 
zodpovězení otázky, zda Čína skutečně inovuje a 
zda se brzy stane „továrnou na patenty“. Původní 
inovace totiž úzce souvisí také s jedním ze 
stěžejních bodů 12. pětiletého plánu, a to 
transformací modelu ekonomického růstu.  
Pozvaní zástupci významných institucí činných 
v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a 
z oblasti vědy a výzkumu doložili mnoho 
statistických údajů, které potvrdily soustavný 
každoroční nárůst v počtu žádostí o udělení 
patentu podaných u čínského SIPO

1
. Ne vždy se 

však jedná o kvalitní patent a tudíž o inovaci. 
Thomas Pattloch, působící v Pekingu jako expert při 
Delegaci EU v oblasti duševních práv a jediný 
nečínský účastník panelu, uvedl hned několik 
důvodů, proč tomu tak je. Kritizoval zejména čínský 
patentový systém, který je levný a velice rychlý. 
Patenty jsou přiděleny až ve 40 % případů. Při 
žádosti o patent navíc není třeba prokázat původ 
patentu a je tedy celkem snadné takový systém 
zneužít. Většina patentů udělených v Číně jsou pak 
patenty nových designů nebo nových modelů, 
které nevyžadují náročnou technickou inovaci. 
Ročně počet podaných žádostí u SIPO vzroste 
průměrně o 30 %, přičemž žádosti domácích firem 
převyšují počet žádostí společností zahraničních o 
více než polovinu. Výhledově se očekává, že Čína již 
v roce 2011 překoná Spojené státy a stane se zemí 
s největším počtem podaných žádostí o patent u 
domácího IP úřadu a tento trend bude pokračovat i 
v následujících letech.  Pokud jde o žádosti podané 
u WIPO, průměrný roční růst počtu žádostí 
podaných čínskými subjekty je sice vysoký, 
nicméně v porovnání s žádostmi amerických 
subjektů podaných u té samé organizace je 
nepoměrně nižší.  
Čím je tento rostoucí trend především u domácích 
patentů způsoben? Vědecká a technologická 
politika Číny podporuje tzv. původní inovace 
s cílem zlepšit domácí kreativitu a podstatně snížit 
závislost na zahraničních technologiích. Patenty 
domácího původu pak zajišťují místním investorům 
licenční platby. Státní dotace pokrývající poplatky 

                                                                 
 
1 State Intellectual Property Office - čínský Státní úřad pro 
ochranu duševního vlastnictví 

za podané žádosti jsou dalším faktorem, který 
uměle zvyšuje počet žádostí. V neposlední řadě 
počet žádostí zvyšují žádosti hlavních 
akademických institucí, které jsou však vlastněné 
státem. V porovnání s ostatními zeměmi se čínský 
akademický sektor podílí na celkovém počtu 
žádostí o patent na národní úrovni 16 procenty

2
. 

To samé se týká státem vlastněných či řízených 
podniků, do jejichž výzkumu stát investuje. Zatímco 
v roce 2006 stát investoval do výzkumu a vývoje 
1,4 % HDP, do roku 2020 plánuje investice ve výši 
2,5 %.

3
 

Nová legislativa –  leden/únor 2011 

1. února 2011 vstupuje v účinnost nová legislativa 
regulující fúze a akvizice. Nové nařízení zvyšuje 
pravomoci dohledových orgánů (NDRC, SAIC a 
částečně MOFCOM) v případě, že může být fúzí 
nebo akvizicí dotčen veřejný zájem. • Úprav se 
dočká legislativa regulující vyvlastnění pozemků ve 
veřejném zájmu. Větší váhu získají v novém 
nařízení práva vlastníků budov, jež mají ustoupit 
novým projektům. Regulace reflektuje na sérii 
tragédií v loňském roce, kdy protesty obyvatel 
objektů určených k demolici skončily násilnými 
demonstracemi a několika úmrtími. Napříště by 
také měla být ve vyvlastňovacím procesu omezena 
role soukromých developerů. • Nová legislativa o 
reprezentačních kancelářích vstoupí v platnost 1. 
března. Podstatou nové regulace je zpřesnění 
definice okruhu činnosti, kterou mohou 
reprezentační kanceláře vykonávat (směrem 
k jejímu restriktivnímu vymezení), zvýšení sankcí za 
nerespektování tohoto vymezení, omezení počtu 
zaměstnanců reprezentační kanceláře (na 4) a 
nebo povinnost zveřejňovat pravidelnou výroční 
zprávu. Obecně je nová legislativa hodnocena jako 
další krok směrem k omezení tohoto typu 
zahraničních kvazi-právnických osob. • Od 1. 
prosince jsou zahraniční firmy povinny platit 1 až 
7% stavební daň a 3% příspěvek na vzdělávání 
(construction tax and education surcharge). Čínské 
úřady uvádí, že se jedná o další krok k unifikaci 
daňového systému pro domácí a zahraniční firmy, 
nicméně zavedení  proběhlo bez veřejné diskuse a 
v krátké době od vyhlášení. Dochází tedy opět ke 

                                                                 
 
2 V USA se akademické instituce podílí jen 4 %, v Japonsku pak 1 
%. 
3 Předpokládaný roční růst HDP Číny do roku 2020 je přitom 
okolo 7 procent, což by umožnilo vyšší výdaje na výzkum a vývoj.  
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zvýšení nákladů na podnikání pro zahraniční firmy 
v ČLR.  

Aktuality OEÚ ZÚ  –  leden/únor 2011 

Dne 16. ledna 2011 byla zahájena výstava děl 
malíře Jiřího Straky v prestižní pekingské galerii 
moderního umění - Today Art Museum. Vernisáže 
se zúčastnil velvyslanec České republiky v ČLR Libor 
Sečka a další významní hosté. •  Mezi 19. a 21. 
lednem 2010 navštívil velvyslanec Libor Sečka 
hlavní město provincie Gansu Lanzhou, aby se 
zúčastnil slavnostního podpisu smlouvy o založení 
joint venture mezi českou firmou STAVUS a čínskou 
firmou Gansu Guotou. •  Dne 10. 2. 2011 předala 
firma RIEGER-KLOSS VARHANY s. r. o. Krnov za 
přítomnosti představitelů zastupitelského úřadu v 
Pekingu, římskokatolické církve z provincií Hebei a 
Shanxi, místní vlády, médií a desítek věřících nově 
nainstalované varhany v katedrále sv. Josefa (Xikai 
Church) ve městě Tianjin. Kromě Tianjinu byly 
dodány i menší varhany pro kostel v centru 
Pekingu. • Ve dnech 15.-16.2.2011 navštívil Peking 
náměstek ministra zahraničních věcí České 
republiky Tomáš Dub. Hlavním cílem jeho krátké 
cesty do Pekingu bylo setkání s náměstkyní 
ministra zahraničních věcí ČLR Fu Ying. Setkal se 
také s prezidentem Hospodářské komory EU v ČLR 
J. de Boisséson a představiteli několika českých 
podniků. • 19. února byla za přítomnosti 
pracovníků zastupitelského úřadu v Pekingu 
slavnostně zahájena vernisáž obrazů českého 
malíře Mirka Kaufmana v Bloom galerii v umělecké 
čtvrti 798. Výstava je součástí kulturního programu 

české ambasády embassyart艺馆. • Ve dnech 23.-
25. února se v Pekingu konal další ročník 
outdoorové výstavy ISPO China, které se letos 
zúčastnily i tři české firmy – Lanex Bolatice (spolu 
s dceřinou firmou Singing Rock, lana, karabiny 
apod.), Alpine Pro (sportovní oblečení a vybavení) 
a JUREK S+R (stany, spacáky, matrace). První dvě 
firmy již v ČLR úspěšně působí, firma JUREK byla 
letos nováčkem na ISPO, která se rok od roku stává 
významnější akcí v oboru a ukazuje na rostoucí 
zájem čínských spotřebitelů o tuto oblast.  
 

 

 

Rozhovor čísla 

 
Namísto obvyklého rozhovoru (nejen) s českým 
podnikatelem o zkušenostech z Číny, který opět 
přineseme v příštím čísle, bychom Vám chtěli 
doporučit čerstvě zveřejněný rozhovor s M. Brédou, 
dřívějším manažerem společnosti ECM Asia 
v Pekingu, která zde postavila dvě budovy – 
Metropolis Tower a ECMall ve čtvrti Zhongguancun. 
Zajímavý pohled na podnikání v ČLR najdete na 
http://ekonomika.ihned.cz/c1-50736270-cina-
ovladne-cely-svet-i-vesmir. 


