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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 
 
s příchodem letních veder do Pekingu přicházejí i 
naše „žhavé“ zprávy z čínské kotliny. 
Jaké zprávy nyní hýbou Čínou? Pozorné sledování 
následků ničivého zemětřesení, tsunami a posléze i 
jaderné havárie v japonské Fukušimě se postupně 
vytratilo na periférii místních zpráv a čínská vláda 
se zatím nechává slyšet, že bude v rozvoji jaderné 
energetiky pokračovat s nezmenšeným úsilím, jen 
o něco opatrněji. Praktický dopad těchto slov však 
teprve uvidíme v příštích měsících. 
Bohužel i v květnu se znovu objevily zprávy 
z čínského potravinářského průmyslu, které ukazují 
na chronický nedostatek kontroly a dozoru na 
straně odpovědných úřadů, jakož i odpovědnosti 
(či strachu z potrestání?) mezi výrobci. Články o 
explodujících melounech na polích v Jiangxi, jako 
bumerang se vracející menší skandály 
s melaminem, který zabíjel již v roce 2008, 
neuvěřitelné příběhy o nelegálních 
masokombinátech, kde se „chemicky 
tvoří“ vepřové či hovězí – to všechno je jen špička 
ledovce v pořádně stojatých vodách. Zatím se zdá, 
že kromě slibů a projevů se neděje takřka nic 
k lepšímu, protože chybí to nejdůležitější – důrazné 
uplatňování zákona a role státu. Pro objektivnější 
pohled však dodejme, že problémy s kvalitou a 
bezpečností potravin nejsou jen čínskou doménou 
(viz aktuální epidemie úmrtí a onemocnění 
z okurek v Německu).  
O čem se také dočtete v tomto vydání? Evropská 
hospodářská komora v ČLR vydala další zajímavou 
studii na téma vnímání podnikatelského prostředí 
v Číně, kde na základě průzkumu mezi členy 
komory hodnotí vývoj podnikání na místním 
nikterak jednoduchém, zato potenciálně možná 
nejzajímavějším trhu světa. 
Přinášíme Vám také přehled našich akcí v právě 
končícím měsíci, výhled na to, co nás čeká v červnu, 
jaké možnosti podpory a prezentace Vám nabízíme 
v druhém pololetí a na závěr tradiční rozhovor. 
 
Doufám, že i tentokrát Vás čtení newsletteru 
pobaví, zaujme či potěší, nejlépe vše najednou. 
S díky za podporu 
 
Ing. Petr Vávra, vedoucí ekonomického úseku 
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Téma čísla – Alibaba bez čtyřiceti 
loupežníků  

 
Od lodního šroubu po falešný iPod 
 
Internetový portál Alibaba je pro mnoho 
zahraničních importérů vstupenkou do světa 
masově produkovaného levného čínského zboží. 
Od přívěšků na klíče, přes falešné iPody až po lodní 
šrouby – Aliba nabízí vše, co může importér na 
čínském trhu hledat. Úspěch Alibaby je založen na 
tom, že kupujícímu nabízí portál vše, co potřebuje 
v prvních krocích před uzavřením obchodu - 
vyfiltrování možných dodavatelů, předběžné 
zjištění cen a navázání komunikace s vybraným 
dodavatelem.  
Čínská exportní mašina již po odeznění světové 
krize opět funguje na plné obrátky a Alibaba roste 
s ní – v roce 2010 vykázal portál růst příjmů o 49 
procent. V absolutních číslech představovaly příjmy 
v roce 2010 závratných 12.2 miliard dolarů. A i když 
aktuální čísla naznačují, že růst této internetové 
tiskárny na peníze v roce 2011 mírně zpomalí, není 
třeba pochybovat o tom, že budoucnost Alibaba 
Group je růžová. I kdyby totiž vlajková loď skupiny 
Alibaba.com skutečně končila uzávěrku roku 2011 
v méně impresivních hodnotách, Jack Ma, 
zakladatel Alibaby, již bude mít všechna svá vajíčka 
ukrytá v jiném košíku. Například v  čínském eBay 
Taobao.com, která se těší extrémní popularitě mezi 
čínskými spotřebiteli a kterou Alibaba od roku 2003 
plně vlastní.  
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Není všechno zlato, co se v Číně třpytí… 
 
Většina čínských internetových společností má na 
svém kontě několik škraloupů, které by je 
pravděpodobně na západních trzích poslaly na 
smetiště internetových dějin. Na rozvíjejícím se 
čínském trhu však bývají rychle zapomenuty.  
Ani Alibaba není v tomto smyslu výjimkou. Na 
nižším výkonu dobře rozjetého stroje v prvním 
čtvrtletí 2011 (růst o tržeb „pouhých“ 25.5 procent) 
se pravděpodobně podepsal skandál z jara, který 
usvědčil na sto zaměstnanců Alibaby 
z obchodování s certifikáty, které společnost 
vydává prověřeným dodavatelům a následně se 
zobrazují společně s nabídkou zboží daného 
výrobce nebo obchodníka. Zahraniční odběratelé 
se tak nechali nalákat na extrémně nízké ceny a 
zmást statutem zlatého dodavatele, který – 
nepravdivě – stvrzoval, že je firma již několik let na 
trhu a prošla interním auditem Alibaby. Problémy 
s nekvalitními či podvodnými dodávkami na sebe 
nenechaly dlouho čekat a důvěryhodnost Alibaby 
jako Západu otevřenému přístavu v moři ostrých 
asijských loktů silně utrpěla. 
 
…a co domácí stříbro? 
 
Zdá se však, že hbitá reakce PR manažerů 
nejúspěšnějšího čínského start-upu pošramocenou 
pověst vyhledávače zachránila a kolem zlatého 
vejce čínského internetu se tak mohla rozehrát 
daleko zajímavější hra.  
Alibaba.com byla sice založena v roce 1999 
stoprocentním Číňanem, učitelem angličtiny 
Jackem Ma. Nicméně již v roce 2005 koupila 
čtyřicetiprocentní podíl ve vyhledavači společnost 
Yahoo (rezignující tak na mimořádně neúspěšnou 
anabázi s vlastním projektem Yahoo China) a 
třetinu akcií prodala Alibaba japonské Softbank.  
Čínský šampion tudíž není tak úplně „domácí“. A to 
se přestalo líbit jak zakladateli, který mezitím 
„zZuckerbergovatěl“ do ikonického stavu, tak 
v Pekingu, kde se výprodej rodinného stříbra 
tradičně netěší velké oblibě (viz také dobře známé 
neschválení odprodeje domácího výrobce nápojů 
Hui Yuan americké CocaCole).  
 
eBay na Žluté řece 
 
Alipay je, jak název napovídá, jednou ze odnoží 
Alibaba group a není v zásadě ničím jiným, než 
čínskou alternativou nebankovních platebních 
systémů typu dobře známého PayPalu. Alipay se 

však v posledních dvou měsících stal něčím víc, než 
jen slibným podnikatelským projektem – změnil se 
na symbol postavení zahraničních investorů na 
čínském trhu. Alipay byla totiž bez vědomí Yahoo 
převedena na společnost, za kterou stojí Jack Ma a 
Alibaba ji nemá vůbec pod kontrolou.  
Dle prohlášení Jacka Ma stála za tímto 
rozhodnutím snaha připravit pro Alipay podmínky 
pro udělení čínskými úřady nově vyžadované 
licence pro poskytování finančních služeb 
(s ohledem na to, že zahraniční vlastnictví 
společnosti by zisk této licence znemožnilo). 
Následoval propad akcií mateřské společnosti 
Yahoo (jejíž vlastní domácí vyhledávač už trhy 
dávno odsoudily do říše zapomnění a nechávají 
tržní hodnotu Yahoo plně závislou na investicích  v 
Číně a Japonsku), živený obavami, že pokud 
dokázala Alibaba „vytunelovat“ Alipay, nebude pro 
ni problém v budoucnu odstřihnout celé Yahoo. 
Mezi Alibabou a Yahoo se krátce nato rozhořel 
mediální boj. Představitelé Alibaby v reakci na 
znepokojení americké strany okamžitě deklarovali, 
že transfer Alipay nebyl v žádném případě 
podniknut k oslabení pozice amerického investora. 
Zástupci Alibaby se také nechali slyšet, že členové 
správní rady Alibaby dosazené Yahoo o chystaném 
transferu Alipay věděli, což Yahoo okamžitě 
popřelo.  
 
Yahoo repetentem  
 
Kauza Yahoo tedy zatím nemá jasné rozuzlení – 
obě strany ve jménu zklidnění trhů složily zbraně a 
odebraly se k jednání za zavřenými dveřmi. Je však 
nepochybně jasné, kdo v tomto okamžiku tahá za 
kratší provaz. 
Co je však daleko méně viditelné, je role Pekingu 
v celé hře. Oficiálně se Alibaba k tomuto,  
přinejmenším nestandardnímu, kroku odhodlala za 
účelem získání potřebné finanční licence (o jejímž 
udělení informovala domácí média na konci 
května). Zda je však motivem čínské vlády nově 
chystaným licencováním společností typu Alipay 
ochránit spotřebitele těchto finančních služeb, či 
spíše snaha ochránit lukrativní trh před vstupem 
(resp. setrváním) zahraničních investorů, je 
otázkou. 
Lze tedy shrnout, že investovat v Číně se může při 
správném postupu vyplatit, jelikož čínský trh roste 
v závratných číslech. Také  původní investice Yahoo 
byla v uplynulých pěti letech zhodnocena 
minimálně desetkrát. Pokud by však bylo toto 
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zhodnocení bez rizika, našli bychom jej asi jen 
v pohádkách (třeba v té se „čtyřiceti loupežníky“). 
A riziko při podnikání na čínském trhu reálně 
existuje. Především pak v oblastech, které jsou 
regulatorně komplikované a Čína v nich sleduje 
vlastní silné zájmy, jako je např. e-commerce. 
Vypadá to, že Yahoo právě propadlo v první 
zkoušce z kapitoly Alipay. Jak si poradí s daleko 
větším soustem - čtyřicetiprocentním podílem 
v Alibabě - ví jen čas a kromě něj možná také 
bývalý učitel angličtiny, multimiliardář pan Jack Ma. 
 

Bude čínský ekonomický boom 
pokračovat?  –  pohled evropských firem 

 
Evropská hospodářská komora v ČLR (EUCCC) ve 
spolupráci s poradenskou firmou Roland Berger 
Strategy Consultants zveřejnila 25. 5. 2011 již 
osmou studii o stavu podnikatelského prostředí 
v Číně, nazvanou European Chamber Business 
Confidence Survey 2011. Od roku 2004 každoročně 
EUCCC oslovuje svou členskou základnu (cca 1500 
firem z Evropy), aby zjistila jejich názor na stav 
podnikatelského prostředí v zemi, s jakými 
problémy se firmy potýkají a jaký je jejich výhled 
do budoucna.  
 
V letošním roce se studie zúčastnilo cca 600 
respondentů (44,4% členů), což byla doposud 
nejvyšší účast. Zaměření letošní studie bylo 
především na oživení po globální krizi, rostoucí 
konkurenci a nedávné přijetí 12. pětiletého plánu 
rozvoje ČLR. Respondenti odpovídali na 59 otázek, 
jejich zastoupení vcelku vyrovnaně pokrylo tři 
hlavní sektory v EUCCC – průmyslové zboží a služby, 
spotřební zboží a profesionální služby. Stejně tak 
byla vyvážená i struktura firem podle velikosti. 
 
Zprávu lze shrnout do tří hlavních závěrů: 
1. Čína je důležitým trhem a firmy z EU jsou 
strategicky důležitým partnerem. 
2. Konkurence narůstá (domácí i zahraniční), na 
druhou stranu zdravá hospodářská soutěž vede 
z dlouhodobého hlediska ke zlepšování kvality a 
výkonů v ekonomice. 
3. Rostou také obavy z regulačních opatření vlády, 
proto je zapotřebí lobbovat za dosažení 
rovnoprávných podmínek pro podnikání a 
odstranění překážek způsobených regulačními 
zásahy. 

 
Co se týče čísel, v roce 2011 78% respondentů 
hlásilo nárůst příjmů oproti předchozímu roku, 71% 
zvýšení čistého zisku. 57% firem považuje Čínu za 
stále více strategicky významný trh pro jejich 
podnikání (v roce 2010 to bylo 40%). 43% vnímá 
vládní politiku a regulační zásahy progresivně 
znevýhodňující pro zahraniční podnikatele a 46% 
očekává, že tato situace bude pokračovat i 
v budoucnu (v obou případech se jedná o nárůst). 
Přes poněkud ztížené podmínky pouze minimum 
firem zvažuje odchod z Číny, zejména proto, že 
jejich motivem je právě dodávat na místní trh, což 
se dá realizovat nejlépe přes lokální zastoupení či 
výrobní závod. 59% firem rovněž zvažuje nové 
významnější investice v nadcházejícím období, což 
je nárůst oproti 39% v roce 2009 či 48% v roce 
2010. 
 
Úplné znění zprávy můžete nalézt na 
http://www.europeanchamber.com.cn/view/medi
a/publications/#bcs.  

 

Aktuality EK ZÚ  –  květen 2011 

8. - 10. května 2011 hostil Peking výstavu DREXPO 
2011 zaměřenou na záchranářskou techniku, 
prevenci, odstraňování katastrof a bezpečnostní 
techniku. Jan Hebnar společně s Veronikou 
Nedvědovou z ekonomického úseku výstavu 
navštívili a získali řadu cenných kontaktů na čínské 
firmy podnikající v této oblasti. • V rámci „Roku 
mládeže zemí EU a Čínské lidové 
republiky“ zorganizovalo Velvyslanectví České 
republiky v Pekingu dne 24. května „Den 
otevřených dveří“ pro veřejnost. • 24.-26. května 
proběhla v Pekingském výstavišti World Trade 
Center největší vinařská výstava v Číně TopWine 
China. Ačkoli zástupci z České republiky tentokrát 
chyběli, pracovníci obchodního úseku výstavu 
navštívili a navázali kontakt s téměř dvěma 
desítkami čínských firem, které se importem 
různých druhů vín (zatím však především 
francouzských, italských a španělských) zabývají. •  
27. května se uskutečnila na ZÚ Polska společná 
tisková konference velvyslanců zemí Visegrádské 
čtyřky. Cca 60 přítomným novinářům byly kromě 
samotné V4  prezentovány jednotlivé země, jejich 
obchodní, investiční či turistický potenciál. 
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Co chystáme  –  červen 2011 

1. června se setkají zástupci ZÚ Peking, GK Šanghaj 
a Hongkong a vládních agentur CzechTrade, 
CzechInvest a CzechTourism na koordinační poradě 
v Pekingu, aby se dohodli na společných aktivitách 
pro druhé pololetí 2011. • 2. června proběhne 
v objektu velvyslanectví oslava 55 let od založení 
Farmy čínsko-česko-slovenského přátelství. • Od 
31. května do 8. června se uskuteční výstava „Krtek 
a jeho přátelé“ v budově National Centre for 
Performing Arts v Pekingu (tzv. „Vejce“ neboli nová 
Opera). • 13. června proběhne další vydání 
kulturního programu embassyart – své obrazy 
bude na ZÚ Peking prezentovat malíř Wang Yishi a 
tradiční české písně a tance předvede soubor 
Oldšava z Uherského Brodu. 

Podpora pro Vás 

V rámci projektu na podporu ekonomické 
diplomacie MZV ČR připravujeme na druhé pololetí 
prezentační semináře na ZÚ pro sklářský průmysl, 
vinaře a obnovitelné zdroje energie. Více detailů 
v příštím newsletteru a na webu ZÚ 
(www.mzv.cz/beijing). • Rádi bychom upozornili na 
možnost konzultací s naším úsekem za přispění 
programu skype – doposud jsme již tuto možnost 
využili pro pět firem. Stačí pouze dopředu dojednat 
termín rozhovoru. • Zájemce upozorňujeme, že P. 
Vávra bude v Praze na každoroční poradě (nyní již 
ekonomických) radů, jejíž součástí bude již tradiční 
setkání s firmami. Máte-li zájem o schůzku, obraťte 
se prosím na Svaz průmyslu a dopravy, který 
zajišťuje rezervaci časových bloků. 

Rozhovor čísla 

 
 
Ing. Bedřich Musil (první zleva) 

Svaz strojírenské technologie 
úsek expertních služeb - SST 
 
Čím se zabýváte a jak toto souvisí s ČLR? 
 
V současné době marketingovou podporou vývozu 
českých obráběcích a tvářecích strojů ve 
východní Asii. Navazuji tím na svoji celoživotní 
aktivitu, kterou byl prodej těchto strojů ve světě, 
zvláště potom v Číně. Naše komodita je v Číně 
velmi žádaná a český vývoz zde má více než 
šedesátiletou tradici. Čínské strojírenství 
spotřebuje takřka padesát procent veškeré světové 
produkce. V současné době je to přesně 45% 
s výhledem zvýšení až na 47%. Prakticky všichni 
nejvýznamnější světoví výrobci obráběcích a 
tvářecích strojů se zde střetávají v konkurenčním 
boji o zakázky.   
 
Jak dlouho jste byl v Číně? 
 
Do Číny jsem nastoupil na dlouhodobé obchodní 
zastoupení před 24 lety a během této doby jsem 
zde strávil pracovně více než 15 let čistého času. 
Během této doby jsem pracoval v různých pozicích. 
Nejčastěji jako technický a obchodní zástupce. 
Dlouhou dobu jsem byl ve společném česko-
čínském podniku. Mněl jsem možnost poznat velký 
počet čínských pracovníků v pozici podřízených, 
kolegů, ale také nadřízených. Zažil jsem prakticky 
tři generace Číňanů. První, velmi zdvořilou post-
Maovu v tradičních šedivých vojenských 
uniformách, druhou  Tengovu  s dobrými 
jazykovými znalostmi a hledající sebevědomí i 
současnou generaci jedináčků s dostatečným 
sebevědomím v konfrontaci se západními způsoby 
a myšlením. Každá z těchto generací má odlišnou 
etiku obchodního jednání, ale základy jejich 
myšlení zůstávají stejné. 
 
Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání v 
Číně? 
 
V Číně se dá výborně nakupovat, velmi dobře 
prodávat a hodně obtížně podnikat. Jsem značně 
skeptický k investičnímu podnikání a převodu 
generovaného zisku z teritoria. Způsoby existují, 
ale nikdo Vám je neprozradí. Sám mám zkušenosti 
s prodejem a ten zde, po zvládnutí všech předpisů, 
výběrových řízení a pravidel obchodního jednání, 
funguje velmi dobře. Pokud máte výrobek 
s dobrými referencemi ve světě a navíc i v Číně, 
máte velkou šanci jej zde prodat ve velkém 
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množství a za dobrou cenu. Nejobtížnější je 
technické, předkontraktační a kontraktační jednání. 
V okamžiku, kdy podepíšete kontrakt, tak čínská 
strana splní všechny jeho podmínky včetně 
zajištění plateb, bez jakýchkoliv problémů. Další 
výhodou je obrovský rozsah trhu, takže když se 
Vám nepodaří získat jednu zakázku, je mnoho 
dalších příležitostí.  
 
Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání v 
Číně? 
 
Do Číny jsem nastoupil s desetiletou obchodní 
praxí ze zemí západní Evropy, ale i arabských zemí, 
Indie a Japonska. V Číně bylo všechno jinak. Řešily 
se problémy, které se v ostatních teritoriích vůbec 
nevyskytují a naopak se vůbec neřešily některé 
zásadní požadavky evropských zákazníků. Jednání, 
které jinde trvalo minuty nebo hodiny, zde trvá 
hodiny a dny. Zažil jsem několikrát jednání do tří 
hodin v noci a druhý den ráno se pokračovalo, 
někdy zase až do rána. Pro Číňany je tabu pracovat 
mezi 12-14 a 18-20 hodinou, mimo tuto dobu však 
žádná omezení nemají. Na běžném jednání jsem 
seděl hodiny a hodiny většinou sám proti 12 
kouřícím Číňanům. Jedinou útěchou byl fakt, že by 
to s ohledem na poměr počtu jejich obyvatel 
mohlo být i 130. Porozumět přitom čínským 
praktikám a myšlení můžete až po absolvování 
desítek jednání, a to jenom intuitivně a empiricky. 
Nejvíce jsem se naučil od svých podřízených nebo 
vedoucích. Při denním společném řešení 
operativních problémů poznáte čínskou mentalitu 
celkem dobře. Určitým uznáním bylo, když mě 
čínští podřízení a následně i kolegové, agenti a 
někteří zákazníci, začali běžně říkat Lao Mu. V té 
době, kdy jsem neměl ani 40 let, mně přezdívka 
starý moudrý Mu (zkratka příjmení) ani moc 
netěšila, ale z čínské strany to byl kompliment. 
Když se vrátím k otázce negativních stránek 
podnikání v Číně mohu jen s lítostí konstatovat, že 
ty největší jsou stejné jako u nás. Čeští podnikatelé, 
kteří se potýkají s nejasnými zákony a pravidly, 
která jsou stále měněna, si budou v  Číně připadat 
jako doma.  
 
Jaké jsou nejčastější chyby českých podnikatelů?  
 
Nepřipravenost na velké rozdíly v obchodní 
technice, etice a přístupu k čínskému myšlení. 
Časté tvrzení o rozdílnosti kultur je dost povrchní a 
dobré pro turisty. Většině kulturních odlišností se 
dá po čase porozumět a dají se zvládnout. 

Největším problémem pro člověka se západní 
výchovou a vzděláním je pochopit způsob čínského 
myšlení. Od začátku svého působení jsem se 
s tímto problémem denně potýkal a tak jsem hledal 
důvody,  proč Číňané používají jiné logické postupy. 
Vysvětlit to nelze bez letmého exkurzu do 
historického vývoje vzdělanosti a myšlení. Je 
zajímavé, že na začátku byli stejně legendární a 
možná ani nežijící Sókrates a Lao c´. Až jejich 
následovníci Aristoteles a Kunfucius byli těmi, kteří 
před více než dvěma tisíci tři sta let dali základ 
oběma myšlenkovým kulturám. Aristoteles 
definoval systém výchovy, logiky, ekonomie, etiky a 
dalších věd. Na něj navázaly stovky dalších 
vzdělanců, od kterých jejich styl myšlení přebírali 
všichni, jež si osvojovali západní vzdělání. Kunfucius 
nedefinoval žádný systém, ale určil pravidla a 
principy. Mimo jednoho (Chan Feje) neměl žádné 
jiné význačnější následovníky. Kunfucianismus jako 
zcela izolované učení bylo základem čínského 
myšlení a ještě na začátku minulého století z jeho 
znalostí museli dělat zkoušky všichni čínští 
vzdělanci. Naučit se čínskému způsobu myšlení 
nelze ani po prostudování všech Kunfuciových 
pravidel. Tyto principy prošly stovkou generací, 
byly protřepány velkými skoky, převálcovány 
kulturní revolucí a nakonec vystaveny historicky 
největší konfrontaci s myšlením západním. Každý 
český zástupce by si měl tuto skutečnost uvědomit 
dříve, než o čínském způsobu vysloví svůj 
kategorický soud.  
Ještě bych chtěl zmínit druhou chybu, kterou podle 
mne čeští podnikatelé často dělají. Vysílají do Číny 
svoje nejlepší manažery s tím, že když byli úspěšní 
doma, budou úspěšní i zde. Tito manažeři ale 
postrádají jednu nejzákladnější vlastnost, bez které 
se při obchodním jednání v Číně neobejdete, a tou 
je trpělivost. Člověk s evropskou, andělskou 
trpělivostí nemá v Číně moc šancí, protože zde 
potřebuje absolutní trpělivost hraničící se 
sebeobětováním. V Číně Vám obchodní partner 
nikdy neodpustí netrpělivost při jednání, neznalost 
prodávané komodity a obchodního práva. Velmi 
rychle a zdvořile se s Vámi rozloučí a v budoucnu 
vyzkouší zástupce Vaší konkurence. V Číně se hraje 
podle čínských pravidel. Je dobré si je osvojit, 
protože v budoucnosti se podle těchto pravidel 
může hrát i jinde. 
 
 


