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Úvodní slovo 

Vydat se na cestu autem z Pekingu do Šanghaje 
bylo a stále je dobrodružství. Dvanáct set kilometrů 
luxusní, většinou zánovní dálnice, křižují nákladní 
vozy proti nimž je i legendární Vojenský třítunový 
speciál (V3S) dálničním expresem. Svítí-li jim jedno 
zadní světlo, stále spadají do těch udržovanějších 
padesáti procent. Druhá polovina se řítí 
stokilometrovou rychlostí zcela potmě. Co na tom, 
že některé provincie již zakázaly jízdu nákladních 
vozů nad sto (!) tun. I takový 90 tunový mamut 
projede vaší Škodou Octávií jako nůž máslem. 
A proto i přesto, že zvlněná krajina na jih od 
Pekingu patří k tomu nejlepšímu, co se dá v severní 
Číně vidět, už bych asi tuto cestu neabsolvoval. 
Jednou stačilo. Také to bude daleko míň potřeba – 
dneškem počínaje bude Peking a Šanghaj spojovat 
rychlovlak, který celou vzdálenost urazí za méně 
než pět hodin. 
Projekt za 300 miliard dolarů dokončila China 
Railway Construction Company právě v okamžiku, 
kdy Komunistická strana Číny slaví své devadesáté 
narozeniny. Otevření tratě tak má o to jasnější 
podtext – čínský vědou poháněný rozvoj (scientific 
development) je tou správnou cestou směrem 
k lepším čínským zítřkům. Nově spuštěný projekt  
tuto ideu se správným načasováním materializuje.  
Je skutečně úžasné, co všechno se v posledních 
letech na poli infrastrukturních projektů v Číně 
událo. Vlak do Šanghaje není první a zdaleka ani 
poslední. Již několik levituje v Šanghaji unikátní 
Maglev a budoucnost je také optimistická. Čína by 
měla do roku 2020 postavit 18 000 km 
vysokorychlostních železnic a první čínské firmy se 
dokonce ucházejí o veřejné zakázky na výstavbu 
vysokorychlostní železniční sítě v USA (byť řada 
skeptiků se domnívá, že jejich šance na výhru je 
z politických důvodů nulová). 
Vlak z Pekingu do Šanghaje však také ztělesňuje 
kromě úspěchů, které dnes Čína prožívá, problémy, 
kterým musí čelit. Spuštění linky provází od 
počátku obavy o bezpečnost, které přerostly 
z neoficiální „šeptandy“ až k deklarovanému 
snížení rychlosti vlaku o celou pětinu. Budování 
linky provázela od počátku korupce, vrcholící  
trestním stíháním ministra železnic Liu Zhijin. Lístky 
na vlak jsou drahé, což víří společenskou debatu v 
zemi, kde se stále více rozevírají nůžky mezi 
bohatými a chudými. Konečně, existují obavy, že 
provoz vlaku si na investici nikdy nevydělá. Což je 
také případ řady jiných infrastrukturních projektů.  

Problémy stranou, první třída vypadá opravdu 
krásně. 555 Juanů a za pět hodin v Šanghaji? 
Neberte to. A při pozorování ubíhající krajiny se 
třeba můžete taky zamyslet nad tím, jestli Čína míří 
tou svou obrovskou rychlostí správným směrem.  
 
Příjemné počtení červnového Newsletteru.  
 
Jan Hebnar 
zástupce vedoucího EK 
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Téma čísla – Do Číny po sociálních sítích 

 
Mezinárodní obchod je o informacích. Ti, kdo je 
nemají, si je kupují od těch, kteří je mají, nebo 
alespoň to tvrdí. Hodnota některých informace je 
nevyčíslitelná. Kolik zaplatíte za informaci o tom, 
kde se nachází Váš budoucí zákazník, který už 
v ruce netrpělivě svírá pero, jen aby s Vámi mohl 
podepsat smlouvu? Je v téhle chvíli důležitější 
kvalita Vašeho produktu, nebo to, že o obchodu 
s Vámi ví? A kolik dá za telefonní číslo na takového 
člověka Vaše konkurence? 
 
Informace se získávají ze sítí. Sítě mezinárodních 
obchodních vztahů se spřádají možná od 
patnáctého století a fascinujících  zámořských cest 
portugalských, španělských nebo holandských 
obchodníků. České podniky nastoupily do 
rozjetého vlaku pozdě. Nemůžeme za to, nemáme 
moře, jsme spíše ostražití, než dobrodružní. Naše 
věčné srovnávání s Němci nám postupem času 
vnutilo představu o nás samých jako trošku 
lajdáckých improvizátorech. Ve skutečnosti jsou 
Češi ve srovnání s celým globálním polem 
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národností pravý opak – detailem posedlí 
puntičkáři s vrozenou precizností nacházet 
technická řešení neřešitelných problémů. Řada 
skvělých českých technických vynálezů a 
strojírenských podniků zvučných jmen to potvrzuje. 
Naše technické zdatnosti jsou unikátní. O to víc, o 
co víc neumíme spřádat sítě. A bez sítí nejsou 
informace. A bez informací dnes není nic.  
 
Naše práce, práce obchodních  diplomatů, je 
poskytovat relevantní informace českým podnikům. 
Zdarma a pokud možno promptně, protože svět se 
mění závratnou rychlostí a informace má spotřební 
lhůtu olomouckých tvarůžků. Pokud obchodní 
diplomaté nenabízejí informace, které mají 
hodnotu, nedělají svou práci správně. Domnívám 
se, že v drtivé většině případů to tak není. A to 
přesto, že řada podnikatelských průzkumů naši 
práci nehodnotí dobře. Ale o tomto tento článek 
není, neb to je k posouzení jiným.  
 
Tento článek také není o tom, jak informace získat. 
Tuto hádanku si muší každý „obchoďák“ v každém 
teritoriu rozšifrovat sám. Tento článek je o tom, jak 
tyto informace sdílet. Posledních pět let totiž 
změnilo od základů způsob, jakým spolu lidé 
komunikují, a to přinejmenším tak, jak to kdysi 
udělal email. Pamatujete ještě, jaké to bylo, chtít 
získat informaci a psát kvůli tomu papírový dopis? 
Brzo se lidé budou takto těžko rozvzpomínat na to, 
jaké to bylo, zapisovat si emailové adresy s tím 
podivným „zavináčem“ za jménem. Proč ? Nebude 
to potřeba, veškerá komunikace bude probíhat 
v sociálních sítích.  
 
Naposled o čem tento článek není. Není o 
sociálních sítích, nebo alespoň o tom, které sociální 
sítě budou tou budoucností bez zavináčů, protože 
to pro nás není důležité. Co důležité je, je jak 
vytěžit maximum z toho, jak mohou stávající 
sociální sítě, ty které jsou tu tady a teď, zlepšit naši 
práci. Konečně poslední upozornění – pokud si 
myslíte, že sociální sítě představují jen způsob, jak 
si s přáteli vyměnit pozvání na narozeninové 
grilování a nebo sdílet fotky z večerů, jejichž 
průběh si druhý den ráno už nikdo nepomatuje, 
zkusím Vás přesvědčit o opaku.   
 
Možná, že tomu tak nebude navždy, ale 
pravděpodobně nejmocnější sociální sít pro sdílení 
informací je Twitter. 140 znaků jednoho 
„tweetu“ už změnilo osud mnoha lidí a mnoha 
firem. Twitter funguje tak, že sledujete tweetování 

(psaní krátkých zpráv) Vámi vybraných osob. 
Tweetuje každý, od amerických celebrit to ruské 
kapitány průmyslu. Jakou to ale má relevanci 
v zahraničním obchodě ? Stačí najít ty správné lidi! 
Například o Číně tweetuje mnoho autorů – chcete 
první vědět, že brzo klesnou cla na luxusní výrobky? 
Dozvíte se to od @melissakchan. Chcete mít první 
zprávy o vývoji čínské obchodní bilance ? Sledujte 
@cmphku. Praktické návody jak importovat zboží 
z Číny? @raykwong s Vámi bude sdílet jeho vlastní 
zkušenosti. Twitter je mocná zbraň – 140 znaků 
Vám neumožní vyplnit Vaši zprávu balastem. 
Musíte jít na dřeň. Další velkou část všech tweetů 
pak tvoří odkazy na zajímavé články z celého světa, 
které Vámi sledované osoby zveřejňují. Maximálně 
užitečné, pokud nemáte čas trávit hodiny a hodiny 
pročítáním online periodik.  
 
Linked je další síť, která může být nesmírně 
užitečná pro Vaše podnikání s Čínou. Linked je na 
rozdíl od Twitteru profesionální sítí, na které 
mnoho celebrit nenajdete (Billa Gatese ano). 
Linked také umožňuje psaní „tweetů“, ale tuto 
funkci využívá jen málokdo. Síla Linkedu je dvojí –  
je to místo, kde můžete najít toho správného 
člověka resp. službu a  je to také místo, kde 
probíhají skupinové diskuse. České podniky si často 
stěžují na nedostatek pracovníků ovládajících 
čínštinu. Linked může být řešení. Potřebujete najít 
Čecha se znalostí čínštiny, se zkušenostmi 
z exportu a importu hovězích kůží? Možná je na 
Linkedu. Potřebujete najít právníka, který Vám 
registruje v Číně Vaše práva duševního vlastnictví ? 
Na Linkedu jsou jich tisíce – stačí zaslat poptávku a 
můžete si vybrat třeba podle ceny nebo referencí. 
Konečně – diskusní skupiny Linked jsou „tajnou 
zbraní Linkedu“. Diskusní skupina China Business 
má 24 539 členů – cizinců podnikajících v Číně a 
Číňanů, kteří mluví anglicky a na Linkedu „jsou“. Ti 
všichni uvidí Vaši poptávku po zboží nebo službě. 
Obrovské pole informací je tak na dosah Vaší ruky. 
Úplně zdarma.  
 
Pomyslnou svatou trojici sociálních sítí uzavírá 
Facebook, ale o tom tento článek není (vidíte, ještě 
nejsme ani u konce a už porušuji první slib). 
Facebook není v prvé řadě o sdílení business 
informací a jako takový tak možná zatím může 
zůstat mimo náš záběr. Alespoň dokud Mark 
Zuckerberg nerozlouskne i tento oříšek. 
 
Zkusme to tedy. Zkusme využít sociálních sítí pro to, 
abychom si v obchodě s Čínou dokázali poradit, 
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navést na správné cesty. A myslíme to vážně - od 
začátku července budu na svém Twitteru 
uveřejňovat všechny informace o veletrzích v Číně, 
které mě zaujaly (nebo kde jsem byl), o článcích, 
které stojí na za přečtení, praktických poznatcích, 
které jsem v Číně získal, nebo jenom zvěstech, 
které se šíří místní podnikatelskou komunitou.  
Budete tak mít všechny tyto informace hned, jako 
byste měli kancelář vedle přes ulici, kde se vaří tak 
dobré plněné knedlíčky jiaozi. Přidejte si mne na 
Twitteru @JanHebnar. Já si přidám Vás a můžeme 
společně vytvořit něco úplně nového. 

- Jan Hebnar - 

 
 
 

iPhone za šest a půl dolaru 

 
Prezidentský kandidát republikánů Huntsman  to 
nebude mít lehké. Třeba také proto, že asi nebude 
nikdy vypadat tak dobře jako jeho pravděpodobný 
soupeř na pop-artových portrétech slibujících 
naději. Ale v kapse má jeden relativně velký trumf. 
Jako bývalý velvyslanec v Číně, perfektně ovládající 
mandarinštinu a znající dobře místní poměry, může 
Ameriku navigovat v novém čínském století lépe, 
než kterýkoli soupeř. A to třeba i v otázkách 
obchodního deficitu, tématu číslo jedna v čínsko -
americké relaci.  

 
Deficit vzájemného obchodu mezi Čínou a USA 
dosáhl v roce 2010 astronomických 252 miliard 
dolarů. Americká ekonomika, která se ještě zdaleka 
nevzpamatovala z krizové jízdy na horské dráze 
finančních derivátů, má i v roce 2011 psa, kterého 
může častovat finanční holí. Čínský export, šifra pro 
ztrátu amerických pracovních míst, je tak stále 
mocnější a zneužívanější téma americké domácí 
politiky.  

 
252 miliard v červených číslech skutečně není 
úplně málo, byť našinci se toto číslo nemusí zdát 
zase tolik tragické (naše malá zemička měla v roce 
2011 se „zemí středu“ deficit dosahující téměř 15 
miliard USD). Nicméně američtí kongresmani 
v pravidelných periodách bijí na poplach a vymýšlí 
nové tarifní a netarifní překážky, jak by mohli svět 
volného obchodu (který pomáhali před půl 
stoletím sami budovat) trošičku „přideformovat“ a 
malinko tak Číně zatopit. A vůbec nejlepší by,  
kdyby to šlo bez bariér a Číňané (sami) zdražili 

měnu. Tím by se čínské exporty prodražily a 
naopak by se zlevnil import amerických výrobků.  

 
Unie se směje jako ten třetí vzadu, neb má ve svém 
ranku silné exportéry, jimž vládne především 
Německo a jeho kladná obchodní bilance. Navíc, 
Euro vůči Juanu v posledních měsících mírně 
oslabilo, a tak není důvod, proč se zapojovat do 
měnové války pod Americkou kohortu. Nicméně i 
tady se namýšlí ekologická nebo sociální cla. 
V Evropském parlamentu na toto téma rádi slyší, 
neb profilovat se jako zachránce evropského 
podnikatelského prostředí je populární, zvlášť když 
je to jde na vrub anonymním Číňanům za Velkou 
zdí.  

 
Jenže je to taky celé může být trošku jinak. 
Zajímavý pohled nabízí profesor Yuqing Xing z 
National Graduate Institute for Policy Studies. Na 
základě dlouhodobého výzkumu o dopadech 
obchodu s telefonem iPHONE na americko-čínskou 
obchodní bilanci profesor tvrdí, že statistiky ve 
skutečnosti míchají jablka s hruškami, nebo – jak 
zase říkají Číňané – mluví jako když se baví kuře 
s housátkem. Profesor Xing argumentuje 
následovně: V okamžiku, kdy iPHONE opustí přístav 
Shenzhenu a zamíří do USA, připíše se na položku 
„export z Číny“ 180 dolarů. Ty představují hodnotu 
materiálů a práce obsažené v každém telefonu. 
Kámen úrazu je však v tom, že čínská ekonomika se 
výrobou jednoho takového telefonního přístroje 
obohatí o pouhých  6.5 dolarů (podíl přímé práce). 
Ostatní komponenty (displej, procesor, paměti) 
Čínou jen protečou z Japonska, Koreji nebo 
dokonce, Německa. Čína tedy v celém příběhu o 
iPHONE vystupuje jen jako „zpracovatel“. Čínský 
Foxconn pouze doslova „poskládá“ (assemble) 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou dodané ze 
zahraničí.  

 
Profesor Xing rozvádí úvahu – pokud nebyl iPHONE 
„skládán“ v Číně, ale v USA, kde jsou náklady práce 
ve srovnání s Čínou zhruba desetinásobné, 
představovala by položka „práce“ na výrobních 
vstupech nikoli 6.5 dolaru, ale celých 65 dolarů 
(stranou necháváme produktivitu práce). Je to 
hodně? I to je relativní – u přístroje, který se 
v maloobchodu prodává za cca 500 dolarů, stále 
zůstává výrobci více než šedesátiprocentní marže – 
profitabilita nesrovnatelná s jakýmkoli jiným 
výrobkem (a také důkaz geniality výrobců se 
znakem nakousnutého jablka). Export z Číny do 
USA by tím podle profesora Xing klesl o více než 2 
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miliardy USD, a celých 5 miliard USD by se přidalo 
na americkou položku „vývoz“. Proč to Apple 
neudělá? Otázka stojí jinak – proč by to dělal…. 
Tržní důvod neexistuje a stále je lepší 
„smontovat“ výrobek v Číně a mít 64 procentní 
marži, než „assemblovat“ v USA s marží pouze 50 
procent.  

 
Intuitivně bychom si mohli myslet, že Čína 
především exportuje zboží s nízkou přidanou 
hodnotou, jako je textil nebo hračky. Jenže 
statistiky hovoří jinak. Hlavní položkou Čínského 
exportu je high-tech, čímž čínská vláda často 
dokládá úspěch vlastní inovativní politiky. Jenže dle 
profesora Xing je většina tohoto high-tech exportu 
právě „zpracovatelský obchod“. Komponenty jsou 
nakoupeny v jiných asijských zemích (především 
Koreji a Japonsku), Čínou semlety s minimem 
přidané hodnoty a vykázány jako čínský high-tech 
export. Japonsko a Korea se smějí, Američané mají 
psa na kterého střídají hole.  

 
Ne všichni producenti high-tech výrobců operují ve 
stejném módu jako Apple. Například Nokia vyrábí 
všechny komponenty pro své telefony přímo na 
pevninské Číně. Přidanou hodnotu proto 
ekonomická aktivita tohoto finského giganta v Číně 
má. Klíčová položka čínského exportu (kterou 
samozřejmě není iPHONE) – notebooky – se však 
od obchodu s jablečným zázrakem téměř neliší. 
Také procesory, paměti a displeje notebooků jsou 
nakoupeny jinde (vedle Koreji a Japonska také na 
Taiwanu) a v Číně pouze „smontovány“.  

 
Pokud by se Američanům podařilo donutit Čínu 
k apreciaci měny, nebude to všelék - pokud Juan 
apreciuje o 20 procent, získá tím Čína jen o 20 
procent více z 6,5 dolaru. Navíc, zahraniční obchod 
se realizuje v dolarech, nikoli Juanech. Pokud tedy 
Juan zdraží, výrobci stejně nebudou moci 
jednoduše zvýšit ceny, neb kupujícího nezajímá, že 
je výroba dražší. Má cenu nakótovanou v USD a 
nedá za výrobek víc. Čínští výrobci mají v obrovské 
konkurenci velmi slabou vyjednávací pozici a 
nebudou tak pravděpodobně schopni navýšení 
ceny přenést na kupujícího resp. spotřebitele.  

 
Statistiky dovozu a vývozu tedy nemají žádnou 
vypovídací hodnotu v tom, jak moc Čína inovuje a 
kolik výrobků s vyšší přidanou hodnotou opouští 
její továrny. „Zpracovatelský export“ navíc 
deformuje statistiky mezinárodního obchodu v tom, 
že připisuje neodpovídající díl na exportech 

asijských technologických velmocí Číně. A proč je 
to právě Čína a ne například Indie, kde se výrobky 
„asseblují“ ? Velkou roli má Taiwan – zkušení 
taiwanští obchodníci a dnes již také globální 
výrobci, jako je například Acer, budou vždy hledat 
montovny v Číně, neb tady jsou doma. I kdyby měl 
čínský Juan zdražit a z šesti dolarů tak bylo sedm.  
 

- Jan Hebnar - 

Aktuality EK ZÚ  –  červen 2011 

Ve dnech 1. a 2. června 2011 se na velvyslanectví v 
Pekingu sešli generální konzulové z Šanghaje a 
Hongkongu, ekonomičtí a političtí radové a 
ředitelé/ředitelky zahraničních kanceláří agentur 
CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism na 
pravidelnou poradu ekonomických pracovníků v 
Číně. • Velvyslanectví České republiky v Pekingu 
zorganizovalo 2. června 2011 velkolepou oslavu 
připomínající dlouholeté přátelství a spolupráci 
Farmy česko-slovensko-čínského přátelství a České 
a Slovenské republiky. • Dne 13. června, po téměř 
deseti letech, vystavoval opět v Pekingu známý 
čínský malíř Wang Yishi, tentokrát na půdě 
Velvyslanectví České republiky. Společenský podnik 
akusticky doprovodila jihočeská dechová kapela 
Budvarka. • Na pozvání místní vlády navštívil ve 
dnech 15. – 17. 6. 2011 velvyslanec Libor Sečka 
Autonomní oblast Ningxia. 
  
Více na www.mzv.cz/beijing 

 

Rozhovor čísla 

Prestižní Evropská obchodní komora v Číně volila 
na sklonku letošního dubna nového prezidenta a 
viceprezidenty. Zvolení Miroslava Kolesára, Chief 
Representative of PPF Group China & Member of 
Board of Home Credit Consumer Finance China, 
znamená velký úspěch nejen pro PPF, jako dnes již 
nadnárodního investora, ale také celou Českou 
republiku a zájmy, které v Číně má. Rozhovor s 
panem Kolesárem na toto téma čtěte dále. 
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Miroslav Kolesár 
Chief Representative of PPF Group China & 

Member of Board of Home Credit Consumer 

Finance China 

 
1) Jaká je role European Chamber v Číně, v čem 
tato organizace může pomoci - třeba i těm českým 
- podnikatelům, kteří se snaží na dostat na čínský 
trh? 
 
EUCCC je největší platforma svého druhu v Číně, 
čítající dnes 1600 členů včetně velkých korporací a 
bezpočtu středních a menších firem z evropského 
regionu. Její moto je prezentovat směrem k čínské 
straně, ale také evropským úřadům, "jednotný hlas 
evropského podnikání v Číně". Pracuje na bázi 
zhruba 30 pracovních skupin, z nichž každá pokrývá 
jedno odvětví, např. finanční služby, ochrana 
životního prostředí, cestovní ruch, IT a další. Každý 
člen se může účastnit a aktivně zapojit do činnosti 
kterékoliv z těchto skupin, kde má skvělou 
příležitost potkávat další zástupce ze svého odvětví 
a sdílet s nimi zkušenosti z místního prostředí. 
Pracovní skupiny se pravidelně potkávají se 
zástupci čínské vlády, formulují konkrétní 
doporučení pro místní legislativu, jež jsou následně 
prezentována čínské straně. Pravidelný monitoring 
legislativy a ekonomického vývoje je další částí 
činnosti EUCCC, včetně specializovaných seminářů, 
diskusních setkání, publikací a podobně. Všechny 
tyto aktivity směřují k tomu, aby identifikovaly jak 
pozitivní, tak obtížnější momenty v podnikání 
evropských firem v Číně, vytvořily prostor pro 
výměnu těchto informací a jejich koordinaci mezi 

členy, a následně prezentovaly zásadní doporučení 
směrem k čínským partnerům a vládě. 
 
2) V čem spočívají aktivity PPF v Číně ? Jak se v 
tomto ohledu PPF daří a jaké plány zde má PPF do 
budoucna? 
 
Skupina PPF dnes v Číně jako svoje hlavní zaměření 
realizuje projekt spotřebitelského financování, 
který známe z několika zemí pod značkou Home 
Credit. Tato oblast byla vybrána na základě analýz, 
kde jsou priority a současné možnosti rozvoje z 
pohledu čínské ekonomiky, v rámci jejichž 
restrukturalizace se domácí spotřeba včetně 
domácností stala jednou z priorit hlavní 
ekonomické agendy centrální vlády, a pak na 
základě reflexe, ve kterých oblastech je skupina 
PPF silná a kde může místnímu trhu a partnerům 
nabídnout unikátní know-how s vysokou přidanou 
hodnotou a konkurenceschopností. Home Credit 
projekt se v tomto kontextu vyvíjí dobře, 
zaujímáme dnes přední pozici na místním trhu, 
zaznamenáváme významný růst prodeje a 
regionální expanzi. Současně jsme jako jediná 
zahraniční společnost získali speciální licenci na 
spotřebitelské financování, což je bezesporu také 
ocenění naší práce od místního regulátora. 
 
3) Do čela European Chamber Board of Director 
jste byl zvolen z titulu své funkce, tedy Chief 
Representative of PPF Group China & Member of 
Board of Home Credit Consumer Finance China. 
Co považujete při své práci - tedy komunikaci s 
představiteli čínských regulátorů finančního 
sektoru - za největší výzvu? 
 
Čínský finanční sektor prochází v posledních letech 
významnými změnami a vývojem. Podívejme se na 
bankovnictví. V Číně dnes banky provozují téměř 
200.000 poboček a zaměstnávají bezmála 3 miliony 
lidí. Největší banka na světě podle tržní kapitulace 
je dnes čínská ICBC. Nedávno realizované IPO další 
významné čínské banky - ABC - generovalo 22 
miliard USD, což z ní učinilo největší IPO v historii. 
V kontextu takto velkého bankovního sektoru, 
který se rozvíjí opravdu dynamicky, regulátor 
bankovní části prokázal během celého procesu na 
jedné straně velký zájem o nové finanční služby a 
modely, jenž dokázal podpořit také v rovině 
praktické realizace, a současně provádí poměrně 
rigorózní regulatorní politiku, která zabránila 
vzniku větších krizi a potíží při takto dynamickém 
rozvoji. Hlavní výzvy v komunikaci jsou pak ve dvou 
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rovinách: za prvé, musíte umět jasným a 
srozumitelným způsobem vysvětlit Vaši agendu a 
obzvlášť to, jaké přináší benefity místnímu trhu; za 
druhé, musíte komunikovat s ohledem na místní 
kulturní odlišnosti a snažit se rozvíjet se svým 
protějškem vztah, jenž v ideálním případě není 
pouze pracovně produktivní, ale i lidsky příjemný a 
obohacující. 
 
 


