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Kanceláře CzechTrade v Číně

ZK Peking
• Severní Čína

ZK Chengdu
• Jihozápadní Čína

ZK Šanghaj
• Jihovýchodní Čína



Průzkum trhu

Vyhledání obchodních partnerů + oslovení + ověření zájmu o spolupráci

Sjednání a příprava obchodních schůzek

Prověření čínských firem

Zjištění aktuálních dovozních podmínek

Veletrhy, výstavy, semináře (společné stánky i zorganizování stánku „na 

klíč“)

Založení firmy v Číně

Asistenční služby

Tlumočení, překlady

Dlouhodobá exportní asistence

Fyzické využití kanceláří CzechTrade (inkubátor v šanghajské kanceláři, 

kompletní servis a podpora v místě; Petrof, Sans Souci, Lipa Learning, 

Travel a la Carte, Žďas, TOS Varnsdorf, apod.)

Služby CzechTrade 
„Šijeme naše služby na míru podle našich klientů“
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Čína

Populace 1,4 mld.

Střední vrstva 450 mil.

Město/venkov 60/40 (r. 1980 

20/80)

Růst HDP 6,9 %

Největší maloobchodní trh na

světě

13 měst přes 10 mil.

160 měst přes 1 mil.



Sever, severovýchod Číny a přilehlé provincie k Pekingu

Počet obyvatel: 546,52 mil., tj. více než celá EU

Nejlidnatější provincie a důležitá centra z regionu: Shandong (97,9 mil.), 

Henan (94,4 mil.), města Peking (21,5 mil) a Tianjin (13,6 mil.)

Nejdůležitější odvětví: strojírenství (vč. loďařství, automob.), elektronický 

průmysl/ICT, spotřební zboží, služby

Nové rostoucí obory související se spotřebou bohatých příslušníků 

střední městské střední třídy, např. vybavení a oblečení pro volný čas, 

kosmetika, potraviny a nápoje

Přesun těžkého strojírenství a energeticky náročnějších odvětví průmyslu 

a s ním související restrukturalizace a důraz na ekologii, zaměření na 

nové obory

Příležitosti v souvislosti se ZOH 2022 v Pekingu

Severní Čína – ZK Peking



Oblast jihozápadní Číny čítá přes 190 mil. obyvatel na ploše velikosti 

Západní Evropy

Souhrnný HDP za provincie JZ Číny odpovídá 14. největší ekonomice 

světa

Chengdu je 4. největší letecký uzel v Číně

Více než 80% železničního nákladu do Evropy cestuje z Chengdu a 

Chongqingu

Mnoho významných mezinárodních společností působí v regionu, včetně 

společností Microsoft, Siemens, Ford Motors, Citigroup

Města Chengdu, Chongqing a Kunming patří v rámci Číny mezi ta s 

největším potenciálem

Stále ještě neobsazený terén, zájem o spolupráci

„One Belt – One Road“, „Go – West“

Jihozápadní Čína – ZK Chengdu



Šanghaj, Delta Perlové Řeky (Guangzhou, Shenzhen)

Tradiční centrum obchodu a výroby (delta perlové řeky se podílí 15% na 

HDP Číny)

Jedna z nejbohatších a ekonomicky nejrozvinutějších oblastí v Číně

Dostatek kvalifikovaných pracovníků, univerzity, vědecká pracoviště

Fungující úřady a řada velkých zahraničních firem 

Vyšší náklady zahraničních firem – nejvyšší mzdy v Číně 

Lepší vymahatelnost práva / mezinárodní prostředí

Zaměření na finančnictví, bankovnictví, hi-tech obory, R&D centra, ICT, 

design, logistika apod.

Shenzhen = čínské Silicon Valley (Huawei, ZTE, Tencent, BYD, DJI…)

Jihovýchodní Čína – ZK Šanghaj



Důlní průmysl

Strojírenství 

• Automotive, výroba strojů, 

zemědělská technika

Letectví

• vybavení letišť, malá letadla, letecké 

motory

Elektronika a elektrotechnika

ICT a Hi-tech

• IoT, AI, smart cities, robotika, 

elektromobilita, herní průmysl, 

mobilní aplikace

Ochrana životního prostředí

• odpadové hospodářství, technologie 

na čištění vody, vzduchu, půdy,

Nanotechnologie

Potravinářství

• alkohol, zdravá výživa, doplňky 

stravy

Zdravotní péče

• lůžka, zdravotnická zařízení, léčiva, 

genetika, biotechnologie

Luxusní zboží 

• šperky, sklo, móda

Spotřební zboží 

• kosmetika, produkty pro děti, 

sportovní zboží

E-commerce

Služby 

• design, architektura, cestovní ruch

Perspektivní obory



Toy and Hobby Fair 2020 (Shenzhen; termín bude stanoven)

102nd China (Chengdu) Food & Drinks fair 2020 (Chengdu; termín 

bude stanoven)

ANUFOOD China (Shenzhen; termín bude stanoven)

Hotelex (Šanghaj; termín bude stanoven)

Gift and Home Product Fair (Shenzhen; duben)

Top Wine (Peking; červen)

Consumer Goods Fair (Ningbo; červen)

Český letecký seminář (Chengdu; podzim)

Akce 2020



China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair 

2020 (Shenzhen; září)

China Education Expo 2020 (Peking, Chengdu, Šanghaj, Guangzhou; 

říjen)

České sklo v Chongqingu (Chongqing; listopad)

INTERWINE CHINA 2020 (Guangzhou; listopad)

FHC China (Šanghaj; listopad)

AIRSHOW China 2020 (Zhuhai; listopad)

China Hi-Tech Fair 2020 (Shenzhen; listopad)

China International Import Expo (Šanghaj; listopad)

Akce 2020



Akce 

Czechtrade 

v Číně



…. vysoce sofistikované hi-tech produkty a technologie s 

vysokou přidanou hodnotou... 

…produkty, které na trhu schází, jsou něčím neobvyklé, 

nové, odlišné…

Ideální produkty…



Product

• unikátnost, přizpůsobit trhu (KFC) X ponechat originalitu (Apple), zájem o produkt v Číně?

(forma na bábovku X rýžovar),

• průzkum trhu – ceny konkurence

• jednoduchý unikátní design – snadno kopírovatelný

Price

• náklady na dopravu, clo, DPH, spotřební daň u alkoholu atd. => možná ztráta cenové 

konkurenceschopnosti

• prodávat zboží jako luxusní => cena není konkurenční výhoda

Place

• obrovská země => rozdílné regiony (ekonomika, kultura, jazyk)

• bohaté východní pobřeží X méně saturované oblasti centrální a západní Číny

• distribuční kanály

Promotion

• náklady (marketingová kampaň, účast na veletrzích, doprava vzorků, překlady a tlumočení, 

propagační materiály v čínštině)

• ideálně: tradiční produkt (české sklo), v Číně neznámé technologie (IT, biotechnologie, nano-), 

akutní potřeby čínského trhu (masky, roušky), kvalitnější, propracovanější efektivnější než 

čínské

Strategie vstupu na trh
příprava



Rozhodování: velikost exportující firmy, povaha produktu, předchozí 

zkušenosti, obchodní podmínky a regule v Číně, časové a finanční možnosti 

a jiné…

Vstup v zastoupení

• Agent / Distributor 

Vstup přes e-commerce kanály

• T-mall, JD a další

Přímá účast

• Reprezentační kancelář 

• nemá právní subjektivitu (průzkum trhu, reklamní aktivity, udržování kontaktů, koordinátor 

obchodních aktivit)

• Plnohodnotné zastoupení (WFOE, JV) – investiční katalog X západní 

investiční katalog

Strategie vstupu na trh
forma přítomnosti



Účast na veletrhu

• podklady v čínštině, ideálně tlumočník, vzorky

„Branding“ produktu 

• západní zboží, historie společnosti, silný příběh, zahraniční reference, vysoká 

cena = kvalita

Práce se strachem - vyvolat dojem, že je Vaše produkty „ochrání“

• obavy o nezávadnost potravin, o jedovatost vzduchu či vody atd.

Segmentace dle kupní síly

Pozor na brand dilution => vytvoření nové značky (L'Oréal a Yue Sai)

nižší třída – čínské produkty jsou levnější než západní

střední třída – značka jako nástroj a zprostředkovatel cesty k úspěchu (oblek na 

interview => dostanu lepší práci, mýdlo => budu méně nemocný a vydělám více 

peněz), pragmatická užitečnost – otázka „tváře“

vyšší třída – projekce vysokého sociálního postavení skrze luxus

Strategie vstupu na trh
propagace



Mít světově konkurenceschopný produkt / technologii

Udělat si průzkum trhu v souvislosti s Vaším 

produktem

Promyslet způsob vstupu na trh 

Zvolit vhodný způsob propagace produktu (Česká 

republika je v Číně prakticky neznámá značka)

Strategie vstupu na trh
shrnutí



Nic není jednoduché, ale všechno je možné. 

• strategie pro místní prostředí, dlouhé pracovní obědy a večeře, čínské hůlky, 

čiroková pálenka, focení

Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte. 

• často cestovat, budovat vztahy, někdo, kdo Číně rozumí, pozitivní vztah

Buďte zdvořilí a trpěliví. 

• dostatek času, nebýt ve stresu, pochopení se – časté změny, Číňan -

argumentační vybavenost, trpělivost, psychická odolnost 

Důležité je ctít hierarchii. 

• Konfucianismus - hierarchie vztahů, kdo skutečně rozhoduje

Dárky jsou znamením respektu.

• balení - barvy a číslovky

Obchodování s čínskými firmami 



Udržujte komunikaci. 

• pravidelně informovat – žijeme a makáme

Byznys je propojen s politikou.

• byznys, ne politika - žádny Taiwan, Tibet, KS, lidská práva

Je potřeba pochopit koncept „tváře“. 

• nikdy ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, čínské nadšení - snahu o zachování 

Vaší tváře, sdělí šokující zprávu či negativní názor s úsměvem

Angličtina je naprosto nedostačující. 

• propagační materiály, vizitky a webové stránky v čínštině, tlumočník na jednání 

(znalost terminologie)

Vše je digitální. 

• wechat 

Obchodování s čínskými firmami 



Podvodné případy

Jednoduchý vývoj, hladký průběh

Místní společnost chce nakoupit ve velkém množství

Podezřele skvělá nabídka spolupráce

Požadavek na cestu do Číny k podpisu kontraktu

Požadavek na platbu pohoštění, dárků, úplatků pro celníky, notářský 

poplatek, apod.

“Hello, my friend! We are pleased to inform you of our interest in your 

product and would like to make a purchase worth $250,000. Please come to 

China to discuss with us further and sign our contract as soon as possible. 

We look forward to seeing you!”



Podvodné případy

Email – proniknutí třetí osoby do emailové komunikace s klientem, 

změna bankovních informací

Zaslání financí neznámé osobě na neznámý bankovní účet

“Dear regular customer! We will ship your recently placed order once we 

receive the balance of $25,000 as per our long-standing arrangement. For 

tax reasons, we would like you to pay in a different account than our usual 

one. Many thanks!”



Podvodné případy

Obchodní firma se vydává za výrobce – podpisy smluv člověka z 

obchodní firmy razítkem výrobce jsou neplatné

Po platbě poplatku a podpisu smlouvy odmlčení čínské strany

Falešné společnosti

“Hello my friend! We would like to warn you that someone is trying to register 

your trademark in China. Our firm can help you prevent this from happening 

for $25,000, if we act quickly. Please contact us as soon as possible to 

protect your intellectual property.”



Podvodné případy

Papíroví tygři – společnost předstírá, že je špička v oboru se sítí kontaktů 

za účelem získání lukrativní smlouvy / exkluzivity

Parazitní společnosti – výhradní spoléhání na vztah s vlivnou vládní 

osobností, vztah může být riskantní a problematický, působení v šedé 

zóně

“Hello my friend! We would like to warn you that someone is trying to register 

your trademark in China. Our firm can help you prevent this from happening 

for $25,000, if we act quickly. Please contact us as soon as possible to 

protect your intellectual property.”



Kontrola podnikatelské licence

Zapsaný a splacený kapitál

Rozsah podnikání

Doba platnosti licence a datum založení

Razítko společnosti

Prověření společnosti u SAIC (State Administration For Industry & Commerce)

Povolení a licence

Prostory a pozemek

Posouzení finančního stavu společnosti a splaceného kapitálu

Platby na „správný“ účet

Kontrola na místě a návštěva prostor společnosti

百闻不如一见 „Lepší jednou vidět, než stokrát slyšet.“

Due diligence



Pracuje se na aktualizaci zákona o patentech a vznikají nové soudy pro 

duševní vlastnictví 

Čína chce být světovým lídrem v oblasti vědecko-technických inovací => 

motivace posilovat efektivní ochranu IPR

Čínské firmy se potýkají se stejnými problémy jako zahraniční firmy 

Před vstupem na čínský trh zaregistrovat všechna průmyslová / autorská 

práva, která hodláte využívat – ideálně co nejdříve (kdo dříve přijde - CN, 

ne kdo první použije - US)

• zaregistrovat internetovou doménu

Potřeba zaregistrovat i čínskou verzi ochranné známky, tj. v čínštině 

(Jordan X Qiaodan; Starbucks X Xingbake)

Povinnost najmout si místního certifikovaného patentového zástupce

Ochrana duševního vlastnictví



Tipy:

• exportovat zastaralejší model, který má stále hodnotu

• produkt, který se vyvíjí rychleji, než ho stačí kopírovat

• služby se špatně kopírují

• luxusní produkty – jde o brand (Apple, Tiffany, Land Rover)

Zamyšlení:

• prodej licence do Číny => okamžité peníze 

X

• nechtít exportovat do Číny => Číňan si produkt koupí v Evropě a zkopíruje

Závěr



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Michal Dúbrava

ředitel ZK CzechTrade Chengdu

CzechTrade Chengdu Office

2303, Ping An Finance Center, 99 Dongdajie

610021, Chengdu

Sichuan, P.R.China

Tel.: +86 28 6012 9269

Mob.: +86 182 8048 8052 ; +420 725 557 785

E-mail: michal.dubrava@czechtrade.cz

www.czechtrade-china.cn

mailto:michal.dubrava@czechtrade.cz

