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Úvodní slovo 

Vážení přátelé a příznivci našeho newsletteru, 
 
opět se hlásíme z Pekingu, dusného a rozpáleného, 
letos však i nezvykle často zkrápěného vydatnými 
bouřkami. Klimatické výzvy i v tomto roce trápí 
čínskou vládu a především obyvatele v postižených 
oblastech. V prvním pololetí si stěžovali zemědělci 
na několikaměsíční sucho, které ohrožovalo jejich 
úrodu a živobytí. Přišla druhá polovina června a s ní 
masívní záplavy v řadě provincií, jež za sebou 
nechaly lidské oběti a materiální škody. Nikdy 
nekončící souboj s přírodními živly, s nímž se ani 
vědeckým přístupem, ani mohutnými stavbami a 
investicemi nedaří s větším úspěchem bojovat. 
Čínská média, odborníci i veřejnost vedou třeba 
polemiku o tom, jaký vliv na životní prostředí mají 
legendární Tři soutěsky, stavba století, jejíž 
mohutné turbíny vyrábí obdivuhodné množství 
energie a stojí jako hráz proti ničivým povodním. 
Na druhou stranu kromě vystěhování miliónů osob 
či zaplavení měst a půdy přináší přehrada také 
nové výzvy a problémy jako je např. ovlivnění toku 
řeky, hromadění odpadků, zanášení koryta nánosy 
bahna a tak dále. Lze souhlasit s argumenty 
zastánců stavby, že je třeba vše důkladně posoudit 
a neodsuzovat Tři soutěsky bez znalosti věci, 
nicméně veřejnosti dostupných seriózních studií, 
jež by dopady zhodnotily, doposud moc není. Je 
proto důležité, aby se při plánování budoucích 
staveb podobného charakteru a rozsahu vycházelo 
právě ze zhodnocení kladů i záporů předchozích 
projektů. 
Naše vlastní zkušenosti s opakujícími se povodněmi 
mohou být pro čínské protějšky užitečné, zejména 
v rovině preventivních opatření a krizového 
managementu. Z tohoto důvodu se také náš úřad 
spolu s Masarykovou univerzitou v Brně zapojil do 
nově vyhlašovaného projektu EU v Číně pod 
názvem EU-China Disaster Risk Management 
Project, jehož cílem je sdílet s čínskými úřady 
poznatky o preventivních opatřeních v případě 
přírodních i člověkem způsobených katastrof a 
krizovém řízení. Věříme, že se touto cestou podaří 
jednak předat některé naše zkušenosti a know-how, 
jakož i získat užitečné kontakty do budoucna pro 
případnou spolupráci.  
 
S přáním příjemného léta 
 
Ing. Petr Vávra 
vedoucí ekonomického úseku 
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Příběh Googlu v Číně má rysy Ikarova 
pádu 

Možná, že Váš business plán pro Čínu není založen 
na tom, že budete do říše středu expandovat s 
nejpopulárnějším internetovým vyhledavačem na 
světě. Vlastně je to docela pravděpodobné. Přesto 
je příběh Googlu v Číně důležitý pro jakýkoli 
zahraniční podnik, který se rozhodne vkročit na širé 
čínské pláně. Třeba proto, aby si příchozí 
podnikatelé vždy uvědomovali, že v Číně se hraje 
podle pravidel, která jim nemusejí vyhovovat, 
nemusejí jim připadat spravedlivá či dokonce 
morální. Ale jsou tu a tudíž je potřeba je 
respektovat. Jinak se Vám ke slunci vystoupat 
nepodaří a s Vaším podnikáním to může 
dopadnout jako s Ikarem v slavné řecké legendě. 
Nebo jako s Googlem v poněkud méně slavném 
příběhu z Číny. 
Téměř pohádkový příběh firmy Google je dnes již 
tak známý, že jej není třeba dlouze představovat. 
V roce 1995 se Larry Page potkává se Sergejem 
Brinem. Oba studují na prestižní Stanfordské 
univerzitě doktorát v oboru informatiky. Jejich 
nadprůměrná inteligence je nenechá zahálet a 
první společné projekty začínají záhy po seznámení. 
Za tři roky už drží v rukou tlustý šek na 100 000 
amerických dolarů

1
 a na adresu garáže patřící jejich 

společné kamarádce registrují společnost s názvem 
Google Inc.. Dnes, třináct let po svém založení, je 
Google naprostou světovou jedničkou mezi 
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http://www.google.com/about/corporate/compan
y/history.html  
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internetovými vyhledávači. Operuje na všech 
světových trzích a pouze na pěti z nich zastává 
druhou pozici. Už i český Seznam mu podlehl a po 
tvrdých marketingových bojích je od roku 2011 
v ČR až na druhém místě. Čína však Googlu stále 
odolává, přičemž podle některých názorů za to 
mohou letité boje s čínskou vládou.  
Google začal o vstupu na čínský trh uvažovat v roce 
2005. Vidina 400 milionů potenciálních uživatelů 
rozhodla o nové výzvě. Na začátku vše vypadalo 
velmi slibně. Google registroval doménu google.cn, 
postavil moderní centrálu v Pekingu a získal 
absolutní špičku v oboru, která měla pomoci rychle 
vyšachovat domácí vyhledávač Baidu ze hry. Když 
médii proběhla zpráva, že Kai-Fu Lee, postava 
zosobňující představu o čínském úspěchu, opustil 
se slovy „I choose Google. I choose 
China.“ významnou pozici v čínské centrále 
Microsoft Research, začala v Číně doslova Google-
mánie. Do centrály začaly denně chodit stovky 
životopisů mladých nadšenců, kteří si nepřáli nic víc 
než pracovat s panem Lee a lidé nedočkavě 
očekávali, co jim ten věhlasný Google nabídne.    
To, co začalo jako sen o americkém úspěchu, ale 
velmi rychle nabralo opačný směr. Google zažíval 
neustálé výpadky. Kdo za nimi stál? Těžko říci, 
čínský konkurent Baidu totiž pracoval bez 
jakýchkoli problémů. Licenci na doménu google.cn 
prohlásila vláda záhy za neplatnou; prý nebylo jisté, 
zdali se Google snaží profilovat jako zpravodajský 
sever nebo internetová služba (pozn. autora: 

Zahraniční společnosti nemají právo spravovat 

zpravodajské portály s doménou*.cn). Celá kauza 
se táhla asi rok a půl, a ačkoli vše nakonec dopadlo 
ve prospěch Googlu, byla společnost sporem 
nevratně poznamenána. Čínští uživatelé internetu 
se ke Googlu začali obracet zády; server považovali 
za nespolehlivý, pomalý a neprofesionální. Google 
navíc odmítal ukládat osobní údaje svých uživatelů 
na území Číny, tedy v dosahu čínské vlády, a tím 
tak značně omezil nabídku svých služeb: žádný 
Gmail, žádný Google Blog, žádný organizátor fotek 
Picasa apod. 
Jádrem sporu, který se táhl po celou historii 
domény google.cn, bylo dohadování o cenzuru 
dostupných informací. Google od samého začátku 
tušil, že kvůli firemní filozofii, která ctí svobodu 
slova a projevu, bude komunikace s tamější vládou 
náročná. Vedení firmy ale nepochybovalo o své 
schopnosti používat „win-win strategii“ a 
postupnými kompromisy si získat vládu na svou 
stranu. Debata o cenzuře tak byla jako jedna z 
dalších výzev, kterých vstup na nový trh přináší 

desítky. Realita však byla trošku jiná a tlak vlády, 
místo aby klesal, spíše rostl. Za tuto agendu bylo 
zodpovědné oddělení Government Relations. 
Zprvu v jeho čele stála dáma, která sice 
disponovala výbornými pracovními zkušenostmi, 
ale její angličtina dosahovala téměř nulové úrovně. 
Zřejmě i proto nedokázala zcela pochopit celou 
firemní kulturu a principy, na kterých společnost 
stojí. Pracovní poměr byl ukončen poté, co se 
provalilo, že zmíněná dáma koupila představitelům 
čínské vlády Ipady, které nechala proplatit 
Googlem.  
Google navzdory neustálým debatám o cenzuře 
těch či oněch informací stále doufal, že se mu 
jednou podaří prosadit na čínském internetu 
svobodu slova. Zlom nastal v roce 2008, tedy v roce, 
kdy se Čína zhostila organizace olympijských her. 
Vláda se, zřejmě kvůli vzrůstající pozornosti 
světové veřejnosti, rozhodla zpřísnit dosavadní 
cenzuru. Nejen, že stále trvala na cenzurování 
domény google.cn, ale nově začala po Googlu 
požadovat, aby pro čínskou vládu kontroverzní 
odkazy odebrala i z google.com. Společnost 
odmítla, doufajíce, že po olympiádě tlak povolí. 
Nepovolil, podle některých prý ještě zesílil.  
 
V červnu 2009 navíc Google udělal další přešlap, 
který vztahy s vládou dále zhoršil. Google Suggest, 
který Vám pomáhá nalézt to, co hledáte, pomocí 
nabízení možných alternativ, se v Číně, řekněme, 
zbláznil. Podle šokované čínské vlády Google 
Suggest navrhuje samá sexuálně zabarvená témata. 
Např. pokud byste do Google.cn zadali čínský výraz 
pro syna, nabídne Vám Google „milostný poměr 
mezi matkou a synem“. Google se tehdy dušoval, 
že s největší pravděpodobností někdo zaspamoval 
jejich systém, takže  docházelo k navrhování 
sexuálně zabarvených stránek. Znechucená vláda 
nevypadala příliš přesvědčeně a z jednání odešla se 
slovy: „Varovali jsme Vás již dvakrát, potřetí budete 
potrestáni.“  
 
Zdali se jednalo pouze o plané výhružky, nikdo neví. 
Avšak netrvalo dlouho a na Google se snesl velmi 
nepříjemný útok. Těsně před Vánocemi 2009 se 
Googlu někdo dostal do interního systému. 
Geografická lokalizace útoku ukazovala na Čínu. 
Hned od začátku bylo jasné, že ti, kteří se do 
systému vloupali, šli po něčem konkrétním. Hacker 
se zaměřil na účty čínských disidentů a bojovníků 
za lidská práva. Jejich kontakty, plány, informace z 
osobního života, to vše se teď nacházelo v rukou 
útočníků. Hackery se nepodařilo odhalit, a ač 
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mnohé důkazy ukazovaly na čínskou vládu, 
společnost ji nikdy z útoku oficiálně nenařkla.  
V roce 2010 se ale vedení začalo zamýšlet, čeho 
vlastně chce v Číně dosáhnout. Po dlouhých 
debatách bylo rozhodnuto. 12. 01. 2011 bylo 
vydáno oficiální prohlášení, že s cenzurou domény 
google.cn je konec, i kdyby to mělo znamenat 
konec Googlu v Číně. Společnost se s heslem 
„místo kooperace nastupuje 
konfrontace“ přesunula do Hongkongu. Doména 
google.cn byla zrušena a místo ní nastoupila 
google.com.hk. Reakce veřejnosti byly rozporuplné. 
Někteří to brali jako prohru v letitém zápasu o 
demokracii, jiní naopak jako konec poklonkování 
vládním představitelům a tedy vítězství 
demokracie nad cenzurou. Našli se i takoví, kteří 
bohulibý spor o základní svobody zcela ignorovali, 
a za rozhodnutím viděli pouze podnikatelský  
záměr. Vedení společnosti v sobě možná míchalo 
všechny tři pocity; to jediné, co dnes můžeme 
s určitostí říct je, že Google zažívá výpadky i s 
hongkongskou doménou a že jeho obliba ve 
prospěch Baidu stále klesá. Jen mezikvartálně klesl 
podíl Google na čínském trhu z 22,9%

2
 v prvním 

čtvrtletí na 18.9% ve druhém kvartálu. Podíl Baidu 
za stejnou dobu vzrostl z 74,4% na 75,9 %. 

3
 

Ikarův pád - tentokrát v režii Googlu - má tedy 
zatím nepřerušený průběh. Je však nepochybné, že 
Google ví, co dělá. Celá filosofie společnosti je 
založena na tom, že poskytuje zákazníkům 
relevantní, přesné a nezkreslené informace. To je 
business model Googlu, který realizuje jinde ve 
světě. Google musel na lékařských vahách vážit, 
zda mu opuštění čínského trhu stojí za potenciál, 
který bude tento trh mít. Nakonec převážila nikoli 
morální, ale racionální úvaha. Bez toho, aby 
zákazníci Googlu věřili, že výsledky vyhledávání 
skutečně odpovídají tomu, co lze na síti najít, 
neznamená Google nic. Jen další IT firmu 
s nafouklou tržní kapitalizací.  
 

- Hana Walderová, Jan Hebnar  - 
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http://www.chinainternetwatch.com/1037/china-
search-market-update-q1-2011/  
3
 

http://www.chinainternetwatch.com/1187/search-
engine-market-q2-2011/  

Čína vzývá sociální stát, výrazné změny 
pocítí zejména cizinci 

Číňané spoří. A to víc než kdo jiný. S téměř čtyřiceti 
procenty uspořených prostředků se čínské 
domácnosti pravidelně řadí na první místa ve 
světovém srovnání. Vysoká úroveň domácích úspor 
žene peníze obyvatelstva do rukou bankovních 
ústavů, které je pak půjčují na mnohdy nerentabilní 
– převážně infrastrukturní a developerské – 
projekty. Bubliny čínské ekonomiky se nafukují, 
disbalance prohlubují. Zkušenost ze Západu však 
říká, že spotřebitelská poptávka dokáže 
nasměrovat likviditu nejracionálnějším způsobem. 
Ocenit nejkvalitnější produkty, podpořit inovace. 
Jenže jak to udělat, když 40 procent disponibilního 
důchodu domácností končí na bankovních účtech 
nebo – ještě hůře – ve strožoku? A proč tomu tak 
vlastně je?  
Odpověď je jednoduchá a komplikovaná zároveň. 
Číňané spoří, protože si nemohou být jisti, že zítra 
nebudou potřebovat peníze, které by mohli dnes 
utratit. A to především na lékařskou péči nebo 
důchod. Řešením, jak vytáhnout z kapes čínského 
spotřebitele za nákup zboží juan navíc, je tedy 
ujištění, že zítra jej nebude potřebovat při ošetření 
v nemocnici.  
Proto vstoupila 1.7.2011 v platnost dlouho 
připravovaná reforma sociálního pojištění. Ta si 
klade za cíl sjednotit dosavadní roztříštěný systém 
a připravit stabilní sociální základnu, díky níž se 
bude stát schopen vypořádat s nadcházejícími 
demografickými změnami a udržet hospodářský 
růst. 
Čínská lidová republika zavedla svůj vůbec první 
sociální systém v roce 1951. Od té doby jej velmi 
často mění, ruší a zase zavádí zpátky, neb jeho 
funkčnost byla vždy diskutabilní a to především 
mimo velká města, na vesnici.

4 
Změny bývají tak 

razantní, že historii státního sociálního zabezpečení 
dělí Čína na etapy. Ta pátá začala teprve před pár 
dny a vůbec poprvé přesně definuje, jak do 
systému začlenit zahraniční pracovníky. Cizinci 
s pracovním povolením se ve věcech sociálních 
stávají rovni čínským občanům a jako takoví jsou 
také povinni přispívat do systému sociálního 
pojištění. Výše odvodů se však může výrazně lišit. 
Např. v Šanghaji je zaměstnavatel od 1.7.2011 
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http://www.cato.org/events/china/papers/jie.html  
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povinen odvádět 37% podíl ze zaměstnancovy 
mzdy, zatímco v Pekingu „pouze“ 32%.

5
  

Strop odvodů je stanoven na trojnásobek 
průměrného místního platu za uplynulý rok. Tedy 
např. v Šhanghaji, kde se průměrný měsíční 
výdělek v roce 2010 pohyboval okolo 3.900 RMB, 
činí maximum, které zaměstnavatel za svého 
pracovníka odvede, 11.700 RMB.  
Pracovník sám do státního fondu přispívá 11% 
podílem a strop je opět stanoven na trojnásobek 
měsíčního průměrného platu.

6
  

Nový zákon pokrývá pět oblastí sociálního pojištění 
a vztahuje se prakticky na všechny legálně 
zaměstnané: 

• sociální důchodové pojištění 

• sociální zdravotní pojištění  

• pojištění pokrývající úrazy na pracovišti 

• pojištění v nezaměstnanosti 

• sociální podporu po dobu mateřské 
dovolené 

Jestli Vám systém odvodů připadá podobný tomu 
našemu, tak vězte, že to není úplnou náhodou. 
Čína se totiž při přípravě reformy nechala 
v mnohém inspirovat Evropou. V rámci projektu 
EU-China Social Security Reform Co-operation 
Project (EUCSS) evropští experti na sociální otázky 
představili čínským kolegům různé typy evropských 
sociálních systémů. A vzhledem k námi prožitému 
přechodu od centrálně plánovaného hospodářství 
k tržní ekonomice se čínští experti vydali na jednu 
ze svých „studijních cest“ i do České republiky. 
Praha se navíc stala také hostitelem závěrečného 
meetingu tohoto pětiletého projektu.

7
  

Nový sociální systém bude tedy bez pochyb 
znamenat pro většinu podniků spíše vyšší náklady 
na pracovní sílu. To samozřejmě není potěšující 
zprávou, v žádném případě bychom však 
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http://www.mondaq.com/x/138268/Insurance/Chi
nas+labour+revolution+continues+New+social+ins
urance+law  
6
 

http://www.dragonflygroup.com/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=65%3Aforeigner
s-to-enjoy-social-insurance-under-new-
law&catid=1%3Adragonfly-group-
article&Itemid=29&lang=en&56f721d951010f6f33
4c9b0c71b23b90=0c8a4432ef2179a64d4f334ba6c
88886  
7
 EU-CHINA, 2011. Newsletter 2011, no. 8. Beijing: 

EUCSS 

nedoporučili spoléhat na to, že Čína je stát veliký a 
že firem je tu příliš.  Takovýto přístup by mohl přijít 
zahraniční firmy docela draho, neb ty jsou tradičně 
v hledáčku čínských úřadů více, než podnikatelé 
domácí. Nezaplatí-li zaměstnavatel příspěvky včas, 
hrozí mu každý den od data splatnosti pokuta 0,05 
% z dané výše odvodů.  
Pozor si podnikatelé musí nově dát také při 
zakládání nových společností.  Zákon jim stanoví 
další povinnost – do 30 dnů od oficiálního založení 
firmy je třeba se zaregistrovat na tamějším odboru 
sociálního zabezpečení, kde budete muset také 
nahlásit každého nového pracovníka (lhůta taktéž 
30 dnů od začátku jeho pracovního poměru).

8
 

Pokutou za nesplnění této povinnosti je opět 
částka v rozmezí od jednoho- až po trojnásobek 
příspěvků za Vámi nezaregistrovaného 
zaměstnance. Postiženy v tomto případě mohou 
být i další osoby jako např. pracovník zodpovědný 
za personální agendu daného zaměstnance.  
Nový zákon zvýší firemní náklady a možná výrazně 
omezí počet zahraničních pracovníků v Číně. Na 
druhou stranu však odstraní lokální specifika a 
cizincům umožní využít státního sociálního 
pojištění. Otázkou však zůstává, do jaké míry tento 
benefit budou moci zahraniční zaměstnanci 
opravdu využít. Nikdo totiž dnes přesně neví, co se 
stane, až po vypršení pracovního víza zemi opustí. 
Pokud jste odváděli sociální pojištění po dobu delší 
než 15 let, měli byste být oprávněni k pobírání 
čínského důchodu, případně k navrácení 
odvedeného pojištění. Zákon se však o této 
možnosti prozatím vyjadřuje pouze velmi vágně, 
bližší detaily přinese s největší pravděpodobností 
teprve až čas.
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-  Hana Walderová,  Jan Hebnar - 
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http://www.chinalawblog.com/2011/07/employer
_social_insurance_in_china_i_see_foreign_people.
html  
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http://www.shanghaiexpat.com/phpbbforum/chin
ese-social-security-payments-t128053.html  
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Podnikání v Číně – změny, novinky 

Delegace EU v Pekingu informovala členské státy o 
připravované směrnici na ochranu dovážených vín 
do ČLR. Vzhledem k tomu, že spotřeba vína v zemi 
roste, objevuje se také stále víc pokusů o padělání 
značkových výrobků: 

- velká část vín označených made in China je de 
facto dovezena z Chile nebo Evropy a v Číně pouze 
stáčena do lahví; 

- některá z těchto „čínských vín“ jsou navíc ředěna 
kvůli zvýšení kvantity a procento skutečného vína 
může být minimální; 

- známá evropská vína jsou ve velkém padělána 
poškozujíce tak originálního výrobce i spotřebitele. 
Z tohoto důvodu navrhuje příslušný úřad AQSIQ
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následující opatření: 

- registraci exportérů a importérů; podle čínského 
zákona o bezpečnosti potravin musí být všichni 
účastníci obchodu registrováni (jednoduchá 
administrativní procedura, kterou AQSIQ již 
uplatňuje u mléka, masa a olejů); 

- požadavek na předložení certifikátu o původu 
dováženého vína; 

- požadavek na obchodníky a distributory, aby 
sledovali výrobky až ke konečnému spotřebiteli. 
AQSIQ trvá na tom, že uvedená opatření 
nepovedou k překážkám v obchodu a mají za úkol 
zabránit ilegálním praktikám v ČLR. Na straně 
domácích výrobců hodlá AQSIQ přidělit každému 
výrobci vína inspektora, který bude kontrolovat 
výrobní proces a zaručí se za původ vína. 
Delegace EU vyjádřila podporu snaze o prevenci 
padělání a kontrolu původu vína, nicméně navrhla 
další technickou diskusi před zavedením opatření, 
aby se předešlo dopadu na export vína do ČLR.  
Všechny potenciálně zainteresované firmy tímto 
vyzýváme, aby se na nás případně obrátili 
s komentářem, připomínkami či dalšími dotazy. 

Aktuality EK ZÚ  –  červenec 2011 

Dne 26. 7. 2011 se zástupci ekonomického úseku 
zúčastnili oficiálního otevření reprezentační 
kanceláře firmy ZKL, a. s. Firma hodlá navázat na 

dosavadní jednání osobní přítomností na trhu a 
získat zde odpovídající podíl na dodávkách do celé 
řady oborů. • V průběhu července natáčel čínský 
televizní štáb sérii dokumentárních filmů o ČR pro 
známý kanál Travel Channel. Filmy by se měly 
postupně promítat na zmíněném kanále v průběhu 
září t. r. a věříme, že i na základě tipů a doporučení 
od našeho úřadu zprostředkují čínskému publiku i 
jiné než tradiční záběry a pohledy na naši realitu.  

Chystané akce EK ZÚ  –  srpen až listopad 
2011 

V rámci projektu na podporu ekonomické 
diplomacie MZV ČR chystá náš úsek seminář o 
sklářském a bižuterním průmyslu dne 13. 9. 2011 
v prostorách ambasády. • Další akcí bude říjnový 
seminář o českém vinařství s předpokládaným 
datem 31. 10. 2011. • V jednání jsou také akce 
spojené s oficiální účastí ČR na veletrhu China 
Coal&Mining Expo v Pekingu ve dnech 28. – 31. 10. 
2011. • Ve spolupráci s organizátory veletrhu 
COIFAIR v Pekingu, který je zaměřen na zahraniční 
investice z ČLR, jednáme také o prezentačním 
semináři k investování do ČR.  
Všechny potenciální zájemce o tyto akce tímto 
vyzýváme, aby nás v případě zájmu co nejdříve 
kontaktovali. 


