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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

závěr roku bývá v médiích typu našeho 
Newsletteru zvykem začínat nějakým pěkným klišé 
hezky kořeněným nostalgickým „zabilancováním“.
V Číně to ale neplatí – jednak proto, že zde Vánoce 
neslaví a pak také proto, že v rušných čínských 
metropolích platí spíše to, že „kdo chvíli stál, stojí 
opodál“. Proto se ani prosincový newsletter 
neponese ve znamení smířlivých Vánočních vloček.
Zato se ale pustíme dvou témat, které dlouhodbě 
zajímají naše podnikatele.

Číňané má mezi českou business sférou velmi 
špatnou pověst co se dodržování dohod týče. Svůj 
díl na tom nese rozdílný náhled čínské kultury na 
dodržování závazků (to by ale bylo na dlouhé, 
předlouhé vyprávění), na vině jsou však také 
zahraniční (čeští) podnikatelé, kteří v honbě za 
nejnižší cenou importovaných výrobků často 
sednou na lep prvnímu čínskému podvodníkovi. A 
vše často začne na Alibababě – největšímu 
čínskému B2B portálu napěchovanému až po okraj 
nabídkami čínských výrobců, ale také podvodníků. 
Stážista EK Ondřej Wágner se podíval Alibabě na 
zoubek a v krátkém článku shrne, na co si dát při 
obchodování na tomto portálu pozor a jak využít 
nástrojů, které Alibaba nabízí a které vám mohou 
pomocu odhalit nepoctivé podnikatele. 

Brod už možná není tak daleko. To je téma 
druhého článku čísla, ve kterém reaguji na 
indikátory naznačující, že čínská ekonomika musí 
brzo zpomalit, protože jediná druhá alternativa 
(pokračování růstu za cenu prasknutí realitní 
bubliny v budoucnu), je pro čínskou vládu daleko 
nepřijatelná.

Je tedy sice pravda, že v Číně se Vánoce neslaví, ale 
to přesto si Vám dovoluji (trochu opožděně) popřát. 

Hezké Vánoce a šťastný nový rok!

Jan Hebnar
zástupce vedoucího EK
Peking
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Dobrodružné nákupy v Číně - jak se 
vyznat v Alibabě

„Made in China“. Najít v Evropě spotřební zboží, 
které by neobsahovalo tuto magickou formulku je 
stále relativně obtížné.  I když se z komínů možná 
kouří trochu méně, není pochyb o tom, že Čína je 
stále továrnou světa. Dostat čínské výrobky na 
evropské trhy však vyžaduje znalosti a také tak 
trochu dobrodružnou povahu. Najít spolehlivého 
dodavatele je totiž rébus, se kterým si občas není 
snadné poradit. Většina importérů začíná svou 
cestu ve hledání solidního partnera na internetu, 
například na internetovém portálu Alibaba. Tento 
článek je o tom, jak využít možností, které tento 
server nabízí a nenechat se napálit nepoctivým 
čínským obchodníkem. 

Společnost Alibaba vznikla v roce 1999 
ve východočínském městě Hangzou, Aktivity 
společnosti jsou rozsáhlé, importéry však zaujme 
především mateřský server společnosti -
Alibaba.com, který nabízí zprostředkování obchodů 
mezi nákupci a prodejci zboží, zejména toho, 
vyráběného v čínských továrnách. Tento server 
získal oblibu zejména mezi menšími podnikateli, 
kteří mohou pomocí pár kliknutí uzavřít kýžený 
obchod. Zdánlivě ideální prostředník však trpí 
zejména kvůli velkému množství evidovaných
„byznysmenů“, kteří se na stránkách registrují jako 
důvěryhodní partneři. Ve skutečnosti jejich 
jediným cílem je podvést a okrást každého 
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neobezřetného obchodníka ze západu, který se 
nechá nalákat na neuvěřitelně nízké ceny 
nabízeného zboží. 

Najít spolehlivého partnera však i na tomto serveru 
lze, samotná Alibaba k tomu nabízí několik nástrojů. 
Stačí tak dodržet několik jednoduchých zásad a 
učinit několika kroků, které vám zaberou několik 
desítek minut.

Ideální postup se dá shrnout do následujících bodů:

1. Z historie obchodníka, lze vyčíst mnohé. 
Najděte takového, který má prokazatelně 
dlouhou obchodní minulost a tedy působí 
na serveru alespoň 2-3 roky. V kombinaci 
s tzv. zlatým dodavatelem (Gold Supplier), 
který poskytuje záruku, že obchodník 
podstoupil faktické prověření podniku, 
licencí a nutných povolení pro obchodní 
činnost, se výrazně snižuje 
pravděpodobnost, že se jedná o 
podvodníka (tzv. scammera). Tento zlatý 
„standard“ však rozhodně neposkytuje 
100 % záruky. Potvrzují to případy 
podnikatelů, kteří byli okradeni 
obchodníky, kteří se touto normou 
prokazovali.

2. Není nic jednoduššího než zadat do 
vyhledávače Google název firmy. Ač 
triviální krok, bývá považován za velmi 
účinný. Je také vhodné k názvu 
prověřované firmy zadat anglická slovíčka 
jako je „fraud" nebo „scam“. To vám 
umožní najít rychleji informace o tom, že 
je potřeba mít se před předmětnou 
společností na pozoru. 

3. Pokud nenajdete webové stránky 
společnosti, vězte, že takový partner není 
vhodný pro uzavření obchodu. V případě, 
že partner deklaruje, že webové stránky 
provozuje, ale jsou v současnosti 
nedostupné kvůli pravidelné údržbě, 
najděte si jiného obchodníka.

4. Pokud webové stránky společnosti existují 
a portfolio výrobků se shoduje se zbožím, 
který obchodník na serveru Alibaba.com
nabízí, pak doporučujeme kontaktovat 
firmu na email, který uvádí na svých 
webových stránkách. Je však třeba 
neustále kontrolovat, že vaše emailová 
komunikace probíhá s emailovou adresou, 
která je uvedena na stránkách. Diskusní 

fóra (a také naše zkušenost) oplývají 
příběhy podnikatelů, kteří uzavřeli obchod 
s partnerem, který se prezentoval jako 
obchodní zástupce existující společnosti. 
Ve skutečnosti pouze využil nepozornosti 
kupujícího a jména společnosti, která 
neměla nejmenší ponětí o tomto 
„falešném zaměstnanci“ (například tak, že 
místo z emailu liuzhang@gmail.com vám 
přijde faktura ze schránky 
liuzhan@gmail.com, vy pošlete peníze na 
uvedený účet a problém je na světě). 
Ověřte si, zda člověk, s kterým 
komunikujete, opravdu pro danou 
společnost pracuje.

5. Server Alibaba.com nabízí na svých 
stránkách fórum, ve kterém lze dohledat 
reference na nakupující a prodávající. 
Pokud se vámi vybraný dodavatel 
v minulosti dopustit nekalého jednání, 
s velkou pravděpodobností se o tuto 
zkušenost na fóru někdo podělí. 

6. Při prvotní komunikaci se samotným 
prodejcem žádejte registrační číslo 
společnosti a obchodní licenci.

7. Neváhejte obchodníkovi zavolat. Ověřte 
si, zda vůbec dané telefonní číslo existuje. 
I když nemluvíte čínsky (resp. čínský 
partner nemluví anglicky), samotný fakt, 
že telefon zvoní a někdo jej zvedne,
eliminuje rizika „nejjednodušších 
podvodů“ (tito lidé většinou uvádějí 
neexistující telefon). Cena hovoru do 
zahraničí je nepoměrně nižší v porovnání 
s možnou finanční ztrátou za nedoručené 
zboží. Pokud obchodník uvádí telefonní 
spojení, ale pouze mobilní, mějte se na 
pozoru, opět je to další ukazatel možného 
scammu.

8. Každý týden dostáváme dotazy s totožným 
nebo podobným zněním. Využijte 
zkušenosti ZÚ jako nástroj prevence před 
uzavřením obchodu (smlouvy) 
prověřením partnera. Takový postup je 
mnohonásobně efektivnější, než snažit se 
získat z Číny zpět již jednou poslanou 
částku. To už totiž bývá většinou pozdě.

Ondřej Wagner
stážista EK Peking
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Brod se blíží – ekonomické zpomalení 
Číny na obzoru

Čína byla a stále ještě je považovaná za vítěze v 
zápase s ekonomickou krizí. Masivní záchranný 
balíček ve výši čtyř miliard Juanů poskytl čínské 
ekonomice v bolavých letech infuzi a přesto, že se 
velká část peněz přelila do neproduktivních sektorů 
a investic, čísla šla nakonec plánovačům na ruku. 
Růst HDP neklesl pod osm procent, a to ani v 
krizovém roce 2009. Jenže ani v makroekonomice 
není dobré dělat účet bez hostinského. Čínská 
ekonomika je stále živená investicemi do 
nemovitostí, infrastruktury a exportem. Vzývané 
přeorientování čínské ekonomiky na spotřebu se 
stále neděje a zatímco u investic do nemovitostí se 
stále častěji mluví o realitní bublině, jejíž prasknutí 
je dílem okamžiků, exportní výkonnost čínské 
mašiny klesá, neb zchudlá Evropa nemá čínské 
zboží za co kupovat.

Prorokovat ekonomický pád Číny je mezi západními 
analytiky populární sport již nejméně od počátku 
devadesátých let. Třicet let dvouciferného růstu 
HDP se vymyká všem teoriím, a tak se dá vždy najít 
nějaká poučka, podle které se ekonomika země 
středu musí zákonitě zřítit. Zatím se tak nicméně 
nestalo. Poslední měsíce jsou však v něčem jiné.
Čínská národní banka snížila na konci listopadu výši 
povinných minimálních rezerv o půl procenta. Je to 
poprvé od roku 2008. O snížení povinných rezerv 
rozhodli centrální bankéři přesto, že čínská vláda 
včetně premiéra Wena celý listopad sveřepě 
opakovala, že Čínská národní banka bude 
pokračovat v monetárním utahování. Změnu výše 
povinných rezerv není možno interpretovat jinak, 
než že riziko možného zpomalení čínské ekonomiky 
v očích čínských prognostiků definitivně převážilo 
nad obavami z tradičního čínského strašáku –
inflace. Ta ještě v první polovině roku 2011 patřila 
k hlavním ekonomickým starostem čínských 
plánovačů.

Inflaci se tedy podařilo zkrotit až v druhé polovině 
roku 2011 (růst cen se zastavil na šesti a půl 
procentech a od té doby stále mírně klesá), ovšem 
jen za cenu poměrně radikálních opatření včetně 
některých zásahů do ekonomiky, které by mimo 
čínský plánovaný systém jistě způsobily paniku 
(pokuty za zvýšení cen potravin pro obchodní 

řetězce atd.). Naskýtá se tedy otázka, proč je nyní 
třeba toto těžce vydobyté vítězství kompromitovat 
a pouštět do ekonomiky další peníze.
Odpověď leží v Evropě. Nejčastěji citovaný 
předstihový indikátor (index nákupních manažerů 
tzv. PMI) zpracovávaný hongkongskou bankou 
HSBC poprvé v říjnu klesl pod hodnotu 50 bodů. To 
znamená, že výrobní sektor čínské ekonomiky 
prochází kontrakcí. Evropané totiž přestali 
objednávat čínské zboží. Poslední monetární 
opatření jsou tak nezbytná s ohledem na udržení 
hospodářského růstu, který by i podle pětiletého 
plánu neměl klesnout pod 8 procentních bodů, 
jelikož plány se musejí plnit, a to za každou cenu.

Jelikož inflace v posledních měsících klesá, budou 
odhadovaných 400 miliard Juanů, které snížení 
povinných rezerv do ekonomiky napumpuje, 
pravděpodobně statistiky růstu cen 
„umět“ pojmout. Daleko větší problém ale leží v 
tom, co se s takovým objemem peněz stane. A 
hádanka to není příliš složitá – řada pozorovatelů 
se dlouhodobě shoduje, že čínská ekonomika stále 
roste na vlně realitní bubliny. Cena nemovitostí v 
čínských metropolích dosahuje obludných rozměrů 
– například nájem za metr čtvereční obytné plochy 
v Pekingu se podle časopisu Forbes řadí k třem 
nejvyšším na světě (hned za Tokyem a Hong 
Kongem). A to není na město, kde průměrný plat 
dosahuje v přepočtu 12 000kč málo. Přitom řada 
nově postavených nemovitostí zeje prázdnotou. 
Číňané je využívají jen jako investiční příležitost, 
neb čínský kapitálový trh je nevyzpytatelný a 
úrokové sazby na bankovních účtech směšně nízké.

Stále rostoucí ceny bydlení se podařilo zkrotit zase 
až v posledních měsících. Měly na tom zásluhu 
opět jednak administrativní opatření (například 
zákaz Číňanům kupovat nemovitosti ve městech, 
kde nemají trvalý pobyt), jednak právě zmiňované 
monetární utahování realizované bez přestávky od 
roku 2008 a pak také samovolné 
„zpomalení“ ekonomiky v důsledku globální a 
později dluhové krize (což je samozřejmě tak 
trochu danajský dar).

Čínská vláda (resp. její centrální banka, která je 
vládě přímo podřízena a není tedy nezávislá, jako je 
to jinde ve světě) tak nyní stojí před dvěma zly. Buď 
pokračovat v monetárním uvolňování a dále 
přifukovat realitní bublinu, jejíž prasknutí může 
znamenat velký malér nejen z pohledu 
makroekonomického, ale také z pohledu v Číně 
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často skloňované „harmonie ve společnosti“. Nebo 
přestat lít do ekonomiky nové peníze a přihlížet, 
jak v důsledku nedostatku likvidity dále pokračují 
krachy malých a středních exportních výrobců, 
doprovázené zvýšením nezaměstnanosti, snížením 
tempa růstu HDP a možnými sociálními problémy. 
Volit by pravděpodobně těžko dokázala i chytrá 
horákyně, lze však odhadnout, že 
pravděpodobnější je druhá možnost – tedy 
zpomalení růstu HDP, možná až někam k (pouhým) 
sedmi procentům. Tato varianta se totiž dá oproti 
prasknutí realitní bubliny relativně dobře 
„zmanažovat“ a bude tak pravděpodobně čínským 
plánovačům připadat bezpečnější.
Možné blížící se ekonomické zpomalení Číny, jež je 
nyní pravděpodobnější než kdykoli předtím, má 
však také praktický apel a hmatatelné projevy. To, 
že ekonomická situace čínských podniků není 
dobrá, je například vidět také na rapidním nárůstu 
počtu případů neplnění smluv a dohod, které s 
čínskými partnery zahraniční podnikatelé uzavírají. 
Množí se také podvody, kdy legitimní a 
dlouhodobě fungující společnosti, které jsou však 
nyní těsně před bankrotem, vylákají ze 
zahraničních obchodníků zálohy za zboží, načež se 
po nich slehne zem. Ačkoli podnikat s Čínou nebylo 
nikdy snadné, v posledních měsících se právě také 
v důsledku potíží, do kterých se čínští podnikatelé 
dostávají, pozice zahraničních podniků ještě ztížila. 
Neb slovy Francois Villona „nuzota z lidí lotry činí a 
vlky z lesů žene hlad.“

Jan Hebnar

Aktuality ZÚ Peking

Jan Hebnar se 5. prosince zúčastnil slavnostního 
zahájení činnosti řetězce vináren ISISVINS, 
vlastněného podnikatelskou skupinou z Wenzhou 
známou rozsáhlými aktivitami v ČR. • 16. prosince 
2011 se na velvyslanectví České republiky v 
Pekingu uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy 
čínského malíře Yin Dingcaije v rámci programu 
embassyart. • Ve dnech 16-17. prosince podnikla 
Sandra Lang Linkensederová  spolu se skupinou 
dalších diplomatů z nejrůznějších zemí světa 
dvoudenní poznávací cestu do města Huai´an. 
Účelem World Diplomats´ Trip tradičně 
pořádaného Commercial Express of Embassies bylo 
představení velkoměsta severní části čínské 
provincie Jiangsu nazývaného též Perlou na řece 
Huai. • 20. prosince přijal velvyslanec L. Sečka 
delegaci Hospodářské komory Evropské Unie v 

Číně, vedenou jejím viceprezidentem M. Kolesárem, 
aby spolu diskutovali nejnovější vydání Hodnotící 
zprávy EUCCC za období 2011/2012 (Position Paper 
2011/2012).

Více informací na http://www.mzv.cz/beijing .




