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Úvodní slovo

Vážení přátelé a čtenáři našeho newsletteru,
zdravíme Vás opět po měsíční prázdninové odluce 
a přinášíme Vám novou porci (doufáme) 
zajímavých informací a pohledů na současnou Čínu. 
V Pekingu skončila vlna letních veder a podzim se 
pomalu ujímá vlády, přesto se rtuť teploměru stále 
šplhá vysoko přes dvacet stupňů.
Zvýšenou teplotu má bohužel i evropská i americká 
ekonomická veřejnost, přízrak finanční a dluhové 
krize, zpomalení ekonomického růstu, znepokojivá 
tendence nezaměstnanosti – to všechno jsou 
témata, která zaměstnávají vlády po celém světě a 
plní denodenně stránky v médiích. Také my jsme se 
podívali na tuto aktuální tématiku, pro změnu však 
očima čínské vlády, která díky relativně pozitivnímu 
vývoji v zemi může vystupovat v roli investora do 
dluhopisů v EU i USA, poukazovat na svou úlohu
v podpoře globálního oživení a také požadovat 
lepší zacházení a větší prostor v mezinárodním 
finančním ringu.
Světové trhy pozorně sledují i kroky čínské vlády 
ohledně investování neustále bobtnajících 
devizových rezerv země do dolarových či eurových 
cenných papírů a odhadují, kam se bude ubírat 
další vývoj. Nedávná vyjádření guvernéra centrální 
čínské banky, premiéra nebo předních ekonomů, 
k nimž se přidalo bezprecedentní snížení zdánlivě 
neotřesitelného ratingu americké ekonomiky, jasně 
ukázala, že v Pekingu vývoj pozorně a nervózně 
sledují. Je evidentní, že nyní mohou vrátit Bílému 
domu předchozí kritizování ochranářské politiky 
vůči yuanu nebo zvyšování vojenského rozpočtu, 
na druhou stranu nemají příliš na vybranou, kam 
své devizové přebytky investovat. Nastane tedy 
výprodej dolarů? Odpověď nalezte v našem 
newsletteru.
Ani v Pekingu však nemohou spát na vavřínech. 
Jednak sami řeší vlastní problémy s rostoucími 
cenami, přetrvávající závislostí na exportu, 
přehříváním realitního sektoru i celé ekonomiky, za 
druhé je čeká v příštím roce generační výměna 
vedení KS Číny. Klíčovou otázkou je už delší čas, co 
tato změna přinese – návrat k pevnější ruce na 
kormidlu, posílení partaje a její moci či oživení 
zastydlých reforem v komunistickém aparátu od 
nejvyšší po nejnižší úroveň? A jaké jsou nálady, 
pocity a přání veřejnosti? Více opět najdete 
v našem průvodci po současné Číně.
S přáním krásného a úspěšného podzimu
Ing. Petr Vávra
vedoucí ekonomického úseku
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Wen Jia Bao opět rozvířil vody – závěry 
ekonomického summit v Dalianu

Každoroční setkání významných představitelů 
asijské i světové politiky a ekonomie, World 
Economic Forum Annual Meeting of the New 
Champions („Summer Davos“), se koná již od roku 
2007 v úzké spolupráci WEF s čínskou vládou pod 
osobní záštitou premiéra Wen Jiabao. Letošní 
setkání, které se odehrálo od 14. do 16. září 
v severočínském přístavním městě Dalian, 
přivítalo více než 1700 účastníků z obchodních, 
politických a vědeckých kruhů z 90 zemí. ČLR 
pochopitelně a do značné míry i oprávněně využila 
této příležitosti, aby právě ústy premiéra Wen 
Jiabao sdělila světu, že ČLR dělá, co může pro 
globální ekonomické oživení a stabilitu, 
soustřeďujíc se především na dosažení 
dlouhodobého a kvalitního ekonomického růstu.
Čína sice bojuje s nejvyšší mírou inflace za poslední 
dekádu, čelí riziku přehřívání ekonomiky díky 
vysoké míře růstu, tažené stále ještě doznívajícím 
masivním přílivem finančních injekcí a uvolněnou 
úvěrovou politikou, přesto patří mezi ostrůvky 
naděje v globálním moři nejistoty. Čínský příspěvek 
ke globálnímu růstu se za posledních pět let 
vyrovnal kombinovanému nárůstu sedmi 
nejbohatších zemí světa, proto se logicky hlavní 
téma konference v Dalianu zaměřilo na 
ekonomický růst, tentokrát z pohledu dlouhodobé 
udržitelnosti. Nejzajímavější částí konference se 
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však pro domácí i zahraniční média stalo 
vystoupení premiéra Wen Jiabao na fóru a 
především na tiskové konferenci dne 14. září, jehož 
obsahu je věnována i tato ekonomická informace.

Vystoupení premiéra Wen Jiabao – poselství 
Evropanům

Pro premiéra Wen Jiabao se jednalo o jednu 
ze zbývajících významných příležitostí jak oslovit 
mezinárodní, ale i domácí publikum se svým
poselstvím. Jeho vystoupení na tiskové konferenci 
dne 14. září vyvolalo očekávaný zájem a 
rozproudilo diskusi jak o jeho významu, tak i o 
skrytých signálech. Z pohledu vztahů mezi ČLR a EU 
zaujala především výzva, aby EU přiznala Číně 
status tržní ekonomiky (MES) a to ještě před rokem 
2016. Řada pozorovatelů si premiérovu výzvu 
vyložila jako možný náznak výměnného obchodu 
mezi ČLR a EU, tj. pomoc s unijní dluhovou krizí za 
přiznání MES, mj. proto, že se jednalo o 
nejdůraznější vyhlášení tohoto požadavku od
posílení čínské finanční podpory eurozóně. Čínský 
premiér zároveň vyzval EU, aby vystupňovala své 
úsilí o vyřešení finanční krize, živené zejména 
obavami z řeckého bankrotu. „Vlády všech zemí se 
musí vyrovnat se svými závazky a řešit své 
problémy odpovídajícím způsobem. Vyspělé 
ekonomiky musí přijmout fiskální a monetární 
politiku, která bude zodpovědná a efektivní a bude 
patřičným způsobem řešit dluhovou zátěž, aby bylo 
zajištěno bezpečné a stabilní fungování investičních 
trhů,“ zdůraznil Wen Jiabao. Zároveň potvrdil, že 
Čína věří ve schopnost Evropy vypořádat se se 
současnými problémy a je připravena podat EU 
pomocnou ruku v podobě dalších investic. Podle 
analytických odhadů jedna čtvrtina čínských 
devizových rezerv v celkové hodnotě 3 biliónů USD 
je v současné době již denominována v EUR, 
objevují se další zprávy či spíš spekulace o 
jednáních s italskou vládou o nákupech dluhopisů 
atd.
Na druhou stranu během konference objevily i 
rozdílné názory na další pomoc EU ze strany ČLR. 
Bývalý poradce People´s Bank of China, Yu 
Yongding, prohlásil, že by ČLR neměla kupovat 
dluhopisy vydávané evropskými zeměmi, dokud 
jejich oficiální představitelé jasně nevysvětlí, jak 
budou řešit své problémy se zadlužováním. Yu dále 
řekl agentuře Bloomberg, že Čína není a nebude 
posledním záchranným kruhem pro země, které 
jsou v potížích. Může však zvážit nákup dluhopisů 

vydaných EFSF nebo eurobondů, budou-li 
k dispozici.
Je jasné, že Čína při investicích v eurozóně není 
vedena mesiášstvím nebo touhou pomoci, ale 
především ekonomickými a politickými motivy. 
Jakkoli se v dalších dnech objevily spíš komentáře 
popírající přímou vazbu mezi nákupy dluhopisů 
v EU a přiznáním statutu MES, samotným 
způsobem podání byla tato otázka beztak 
nastolena a EU byla nucena se k ní vyjádřit ústy 
svého mluvčího a patrně tak znovu bude muset 
učinit při jednáních během summitu EU-ČLR v říjnu 
t. r.

1

Úklid před vlastním prahem – obnovené volání po 
politických reformách?

Premiér Wen Jiabao se během svého vystoupení 
věnoval také domácí scéně, přičemž podle
agentury Xinhua vyzvedl pět konkrétních oblastí, 
kde musí vláda učinit patřičné kroky, aby urychlila 
reformu politického systému ČLR. Země musí být 
řízena na základě právního systému, podporovat 
sociální spravedlnost, ochraňovat spravedlivý 
výkon soudní moci, která bude zajišťovat lidem 
jejich demokratická práva a potlačovat korupci.

2

Wen dále zdůraznil, že v průběhu plnění 12. 
pětiletého plánu bude k hlavním prioritám čínské 
vlády patřit podpora vzdělávání, inovací, ochrany 
přírodních zdrojů a životního prostředí, což by 
mělo vést ke zlepšení života občanů a udržitelnému 
rozvoji.
Jak uvádí ve svém komentáři R. L. Moses pro Wall 
Street Journal, Wen využil další příležitosti 
k nastolení nepříjemných témat pro současné 
vedení země. Ačkoli domácí média transformovala 
jeho vystoupení maximálně do standardních 
obecných frází, podle WSJ Wen vyjádřil svou 
nespokojenost s přístupem některých představitelů 
KS Číny a vlády, kteří využívají zastávané pozice pro 
osobní prospěch, a vyslovil se pro postupné 
zveřejnění interních přehledů majetku vedoucích 
představitelů nebo jejich rodinných příslušníků, 
žijících v zahraničí. Bez těchto kroků a většího 
důrazu při boji s korupcí se nepodaří dosáhnout 
většího úspěchu a potřebných reforem. Zmínil také, 

                                                                

1
 Viz TIC ZÚ Peking č. 1911/2011-BEIJIN

2
 "Of the five tasks, the most important and 

challenging ones are to expand democracy, 
promote social fairness and justice and fight 
against corruption."



srpen/září  2011
EK ZÚ Peking

2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600, China

commerce_beijing@mzv.cz

že se objevuje tendence k ovlivňování soudního 
systému ze strany některých stranických 
představitelů a jejich přátel ve prospěch vlastních 
zájmů. Politické reformy by měly zabránit 
podobným snahám a upevnit nezávislost justice, 
jakož i principy sociální rovnosti a spravedlnosti. Co 
se týče rozvoje demokracie v ČLR, podle Wena je 
možné, aby se demokratizace nejprve odehrála 
v rámci KS Číny a poté se postupně rozšířila do celé 
společnosti. Zkušenosti z experimentálních kroků 
na posílení lokální samosprávy ukazují, že „jsou-li 
lidé schopni dobře řídit vesnici, mohou řídit dobře 
také celou zemi.“
Premiér nevynechal ani další kontroverzní téma –
naplňování vedoucí úlohy KS Číny ve vztahu 
k vlastnímu národu. Hodnověrnost strany je 
poměřována zvyšováním blahobytu společnosti a 
rostoucí kvalitou sociálních služeb, nicméně KS Číny 
by se měla oprostit od dominance ve vedení 
vládních agentur a bránit se koncentrování moci do 
Pekingu, což vyvolává pocit absolutní nadřízenosti 
a oslabuje vnitrostranickou diskusi. Premiérova 
kritika se tak stala jedním ze zřídkavých projevů na 
toto téma, poukazující pravděpodobně i na jeho 
problémy s prosazováním vlastních pohledů.

Petr Vávra

Čína prodávat dolary nebude

Po nedávném snížení ratingu Spojených států se 
česká i světová média pustila do diskuse, co udělá 
Čína se svými 3,2 biliony amerických dolarů. 
Neudělá však nic, protože nic než pokračovat v 
hromadění dolarových rezerv a nákupu amerických 
dluhopisů nemůže. A to minimálně z těchto 
důvodů:
1. Čína potřebuje silnou Ameriku, aby kupovala 
čínské zboží (v dolarech) a investovala v Číně (opět 
v dolarech).
2. Jakýkoliv náznak Číny prodat dolarové rezervy by 
vyvolal paniku na trzích. Deprese by byla 
neodvratná a Čína by se svezla jakbysmet.
3. Čínský jüan je vázaný na americký dolar. Pokles 
dolaru by tedy znamenal také jeho pokles vůči 
jiným měnám. Trpěl by tak obchod ve zbytku světa.
4. Snaha rychle diverzifikovat rezervy prodejem 
dolaru by způsobila velké problémy centrální bance 
udržet směnu v Hongkongu a musela by zastavit 
transakce na čínském trhu. Byla by to velká rána 
expanzi jüanu.
5. Dolary není komu prodat. Čína už jich drží příliš 
mnoho. Zároveň by bylo pro Čínu obtížné najít 

bezpečnější náhradu v odpovídajícím množství. 
Např. problémy v eurozóně důvěře v euro 
nepřidávají.
Čína má obavy z inflace dolaru právě proto, že je 
na něj vázána. Postupnými kroky bude tlačit na 
změnu dolaru jako rezervní měny, aby se vymanila 
z jeho sevření. Ještě nějaký čas však bude platit 
citát Johna Connallyho: „Dolar je naše měna a váš 
problém.“

Petr Hýl, výkonný předseda Čínského investičního 
fóra

Čínské investiční fórum je platforma podporující 
ekonomickou spolupráci mezi Evropou a Čínou. 
Další ročník proběhne 7. – 11. listopadu 2011 v 
Praze. Více na www.cif2011.com. 

Země středu po splatnosti demokratické 
dividendy

4:2:1. Šifra, která visí jako Damoklův meč nad 
ekonomickou budoucností Číny. Jeden Číňan v 
produktivním věku bude muset kvůli stárnutí 
populace brzo uživit oba rodiče a dokonce čtyři 
prarodiče. Na současném stupni ekonomického 
vývoje a při dnešní výši čínské mzdy je to 
nemožné. Cena práce půjde nahoru a čínskou 
konkurenceschopnost čeká zásadní test. 

Viník se hledá snadno. Politika jednoho dítěte, 
zavedená v Číně v sedmdesátých letech. Sice v 
posledních třech dekádách umožnila říši středu 
dramatický ekonomický vzestup, ale způsobila také 
zásadní demografický dluh v čínské společnosti. A 
ten bude třeba za několik let splatit i s úroky. 
Bylo by snadné odepsat politiku jednoho dítěte 
jako megalomanský projekt sociálního inženýrství, 
který byl od počátku odsouzen k nezdaru. Nebyla 
by to ale pravda. Politika jednoho dítěte byla 
zavedena v 70. letech s jednoduchým cílem –
umožnit Číně dosažení potravinové soběstačnosti a 
zajistit, že se nebudou opakovat hladomory konce
padesátých let. 
Tvrdá opatření dodnes rozdělují společnost. A to 
nejen čínskou, jak se o tom přesvědčil při nedávné 
návštěvě Číny americký viceprezident Joe Biden, 
kterému se povedlo nešikovně politiku jednoho 
dítěte podpořit a sklidit za to výprask od 
demokratů i republikánů. 
Nicméně z pohledu čínské vlády pravidla fungují a 
měnit je není potřeba. Hladomor skutečně Čína od 
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poloviny sedmdesátých let nezažila. Zato se může 
brzo potýkat s problémem méně dramatickým, o 
to ale dlouhodobějším a obtížněji řešitelným –
stárnutím populace. 
Na základě posledního sčítání čínského 
obyvatelstva z jara roku 2011 má v Číně bydliště 
1,34 miliardy obyvatel. Jen ti, kteří přibyli od roku 
2000, by s počtem 73 milionů hravě strčili do kapsy 
celkovou populaci Francie. Trendem však další 
bytnění giganta není. Monumentální přírůstek 
sedmi desítek milionů obyvatel oproti roku 2000 
znamená ve skutečnosti pokles nárůstu o půl 
procentního bodu. Demografické ukazatele varují; 
obyvatel v neproduktivním věku nezadržitelně 
přibývá (nad 60 let o 3 % více než před deseti lety), 
zatímco budoucích pracovních sil znatelně ubývá 
(obyvatel mladších 14 let o 6 % méně). A prognózy 
statistiků změnu nepředpokládají. Na jeden pár 
dnes statisticky připadá 1,8 dítěte, což je podstatně 
nižší koeficient než 2,1 nutných pro stabilizování 
populace a udržitelný hospodářský růst. Sečteno a 
podtrženo: „Čína zestárne předtím, než zbohatne.“
Stárnutí populace nepochybně přinese čínské 
ekonomice hlubší, strukturální změny. S tím, jak se 
bude práceschopná část čínské populace již od 
roku 2013 smršťovat, klesne nabídka práce a 
přirozenou reakcí trhu bude tlak na zvýšení mezd. 
Méně levných dělníků znamená i v Číně zlepšení 
jejich vyjednávací pozice. 
Však také boj o vyšší mzdy už začal. Mnohé 
společnosti v minulém roce ke zvýšení mezd 
přistoupily. Jednou z nich je i Foxconn, největší 
zaměstnavatel v zemi a zároveň - kvůli pokusům 
dělníků o sebevraždu - médii jeden z nejvíce 
propíraných koncernů. Společnost, která mimo jiné 
vyrábí ipady pro Apple, přilepšila v roce 2010 těm 
nejhůře placeným zaměstnancům o více než 
polovinu platu. Při výborných výsledcích mohli 
pracující skočit z původních 900 juanů (2336 CZK ) 
až na 2000 juanů měsíčně (5192 CZK ). Co na tom, 
že velká část tohoto zvýšení proběhla na úkor 
„mimomzdových“ benefitů (zvýhodněné ubytování, 
stravné). Foxconn mzdy zvedl a ostatní se museli 
nebo budou muset přidat. 
Čínská vláda však má v rukávu ještě jeden trumf, 
jak tlak na zvýšení mezd mírnit. Reformu 
rezidenčního systému. Tzv. hukou systém z roku 
1958 je jedním ze základních pilířů centrálního 
plánování. Hukou získává občan zaregistrováním 
ihned po narození. Změnou bydliště ztrácí právo na 
veškeré sociálními benefity v novém prostředí, 
státem je vnímán jako ilegální imigrant a co víc, 
hrozí mu ztráta státem „propůjčené“ půdy. Právě 

strach ze ztráty hukou zrazoval řadu obyvatel od 
případné migrace za pracovními příležitostmi. 
Současná situace však čím dál tím více tlačí čínskou 
vládu ke změně systému. Reforma by totiž podle 
odhad mohla přinést až sedmdesátimilionovou 
vlnu nových migrantů, kteří by mohli uvést 
pracovní trh zpět do rovnováhy. 
Čínská vláda si je dobře vědoma skutečnosti, že 
mzdy neporostou snadno. Často totiž není kam. 
Čínský exportní průmysl pracuje s minimální marží, 
výjimkou – například v textilu - není ani 
pětiprocentní ziskovost. Řešení – vedle obávaného 
uvolnění hukou - je pak jediné. Rozvinuté státy je 
vzývají už mnoho let. Výroba s vyšší přidanou 
hodnotou, která jediná může rostoucí mzdové 
náklady absorbovat. Bude na to stačit ambiciózních
2,2 procenta HDP vyčleněných čínskou vládou v 
následujících letech na investice do vědy a 
výzkumu? Pro stabilitu Číny a potažmo celého 
světa je mimořádně důležité, aby odpověď zněla 
ano.

Hana Walderová, Jan Hebnar
Článek vznikl pro časopis PROFIT

Aktuality EK ZÚ  

V rámci projektu na podporu ekonomické 
diplomacie pro rok 2011 uspořádal třináctého září 
EK Peking seminář „České sklo, krystal a bižuterie“. 
Své produkty vystavovala a prezentovala šestice 
předních českých sklářských firem - Crystalex, 
Egermann, František Halama, Lasvit, Preciosa a 
Rückl Crystal. Zájem ze strany návštěvníků potvrdil, 
že na čínském trhu mají stále šanci uspět také 
tradiční české výrobky, mezi něž sklo bezesporu 
patří. • Čínu navštíviil ve dnech 4. – 10. září 2011 
zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost 
Ministerstva zahraničních věcí a vládní zmocněnec 
pro dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně, Václav 
Bartuška, a ředitel odboru licencování nových 
zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
(SÚJB), Ján Štuller. Oba pánové opět zamířili do 
Číny především proto, aby načerpali zkušenosti 
s výstavbou jaderných elektráren, které nyní Čína 
jako jedna z mála zemí mezinárodního společenství 
buduje. Unikátní pro český projekt dostavby 
Temelína je skutečnost, že všichni tři uchazeči o 
uvedený projekt právě staví v Číně referenční 
reaktory.
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Rozhovor čísla 

Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře 
CzechTrade v Šanghaji

1) Čím se v Číně zabýváte, resp. co je hlavní 
podstatou Vašeho podnikání v ČLR?

Jsem ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v 
Shanghaji. Naše druhá kancelář CzechTrade se 
nachází v Chengdu (provincie Sichuan).

CzechTrade jako vládní agentura na podporu 
exportu pomáhá českým firmám při jejich 
aktivitách na čínském trhu a poskytuje českým 
exportérům široké spektrum služeb „šité na 
míru“ dle jejich potřeb. 

2) Jak dlouho jste v Číně?

Do Číny jsem poprvé přijel v roce 2003, kde jsem 
pracoval pro české firmy, v CzechTradu působím od 
roku 2006.

3) Jaké jsou podle Vás pozitivní stránky podnikání 
v Číně?

Řada věcí zde funguje lépe než v ČR, např. služby. 
Rovněž zde platí naprosto jiné obchodní modely 
nežli v Evropě – to vychází převážně z kulturní a 
jazykové odlišnosti, ale souvisí to i s velikostí a 
specifiky čínského trhu. Šance pro české firmy jsou 

při dodržování určitých pravidel a správně zvolené 
strategii poměrně vysoké. 

4) Jaké jsou podle Vás negativní stránky podnikání 
v Číně?

Přebujelá byrokracie, nepřehlednost v zákonech a 
vyhláškách, nedodržení a neustálé změny 
sjednaných podmínek, korupce, zvýhodňování 
domácích firem při výběrových řízeních, apod.

5) Jaké poskytuje CzechTrade služby českým 
firmám v Číně?

• Průzkum trhu
• Vyhledání obchodních partnerů + oslovení 
+ ověření zájmu o spolupráci
• Sjednání a příprava obchodních schůzek
• Zjištění dovozních podmínek
• Prověření čínských firem
• Veletrhy, výstavy
• Založení firmy v Číně
• Asistenční služby dle požadavků klienta
• Tlumočení, překlady
• Dlouhodobá exportní asistence
• Využití kanceláří CzechTrade jako své 
vlastní základny v Číně (pracovní místo, internet, 
telefon, zázemí kanceláře, čínská asistentka, atd.)
• Využití místních oborových specialistů




