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Rozloha 378 tis. km2

126 mil. obyvatel

Hl. m. Tokio

Vznik 11.2.660 př.n.l.

Japonci tvoří 98 % obyvatelstva

Parlamentní konstituční monarchie

HDP 5,4 bil. USD

47 prefektur

Měnou japonský jen

Japonsko v kostce



4. největší exportér i importér

5. nejkonkurenceschopnější ekonomika

3. největší spotřební trh

3. nejinovativnější ekonomika

3. největší burza

Třetí největší ekonomika na světě



Třetí největší ekonomika na světě



Hegemon světového obchodu

Ekonomicky a politicky stabilní

Fungující právní systém a obchodní zvyklosti

Vysoce rozvinutý a velmi konkurenční vnitřní trh

Vysoká kupní síla obyvatelstva

Třetí největší ekonomika na světě



Obchodní válka s Koreou

Stárnoucí populace

Nedostatek pracovních sil a rostoucí mzdy

Zvyšování DPH

Posilující jen

Výzvy japonské ekonomiky a obchodu



1. února 2019 vstoupila v platnost dohoda EPA

Liberalizováno přes 90 % objemu vzájemného obchodu

Exporty do Japonska rostly o třetinu rychleji

• Masné produkty o 12 %

• Mléčné produkty o 10 %

• Alkoholické nápoje o 20 %

• Kožedělné produkty o 14 %

• Elektronické produkty o 16 %

12 měsíců volného obchodu EU-Japonsko



Exportní příležitosti



Pořadí Země Objem (mld. USD) % podíl

1 China 173,61 24,08%

2 United States 83,57 11,59%

3 Australia 45,68 6,33%

4 Saudi Arabia 33,78 4,68%

5 Korea, Rep. 32,11 4,45%

6 United Arab Emirates 27,58 3,82%

7 Germany 25,96 3,60%

8 Thailand 25,06 3,47%

9 Indonesia 21,58 2,99%

10 Vietnam 21,12 2,93%

51 Czech Republic 1,03 0,14%

V importech dominuje Čína a USA

Zdroj: UNCTAD 2018 



Česko je největší importér z nových zemí EU

0

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

Zdroj: Eurostat 2018 



Umělá inteligence

Automatizace výroby

Cybersecurity

Internet věcí

Aplikace 5G

Monitoring sítí

Informační technologie / software



Battery management 

systems

Elektrické pohonné 

jednotky

Vodíkové technologie

Elektromobilita



Elektronové mikroskopy

Laserové technologie

Měřící technika

Optometrie

Spektroskopy

Nanotechnologie a fotonika



Automatizace a 

robotizace

Digitalizace zdravotnické 

péče a zdravotnictví

Terapie nemocí stáří

Zapojení starších osob do 

aktivního života 

Řešení stárnoucí populace



Pivo, slad, chmel

Víno

Likéry

Sladkosti a pochutiny

Krmiva

Tradiční potraviny



Sklo, porcelán

Designový nábytek a jiné 

výrobky

Hudební nástroje

Šperky

Luxusní zboží



Strategie vstupu na japonský trh



1. Přímý vývoz

2. Prostředník

3. Místní distributor / systémový integrátor

4. Obchodní zastoupení

Nejčastější formy přítomnosti českých firem



Zásady obchodování s Japonci



Dlouhé rozvažování pro a proti

Rozhodnutí činí skupina

Hledání konsensu za účelem udržení harmonie

Rozhodnutí se nedělají na jednáních

Filosofie rozhodování



„Ne“ „neexistuje“

Nepomlouvat, neurážet, nepřivádět do rozpaků

Neupozorňovat na chyby druhých

Vyhýbání se konfliktním situacím

Osobitá ale výrazná nonverbální komunikace

Umírněnost, zdvořilost, slušné vystupování

Neoslovujte křestním jménem

Specifika komunikace



Termín schůzky se domlouvá dlouho dopředu

Komunikují „sobě rovní“

Ujistěte se o počtu účastníků jednání, jejich pozicích a 

jejich jazykové vybavenosti

Pro úvodní jednání mějte zajištěno tlumočení

Noste tištěné materiály pro každého účastníka, ideálně 

alespoň část přeloženou do japonštiny

Příprava na jednání



Dochvilnost je povinnost

Pokud přicházíte více jak 

5 min pozdě, dopředu se 

omluvte

Jednání zpravidla trvají 

přesně vyměřenou dobu 

(ne méně, ne více)

Dochvilnost



Muži:

• Tmavý oblek, bílou košili a kravatu

• V létě je přípustné mít košili bez 

saka a kravaty

• Mějte kvalitní hodinky

Ženy:

• Konzervativní oděv

• Krátké nebo sepnuté vlasy

• Boty na podpatku (ne vysokém)

• Místo kabelky mějte aktovku nebo 

brašnu

• Bez výrazných šperků, voňavek a 

makeupu

Dresss code



Vždy mějte dostatek vizitek, počítejte s tím, že vždy potkáte na schůzce více lidí 

než čekáte

Mějte vizitky přeložené do japonštiny (alespoň z jedné strany)

Vizitky noste ve vizitkovníku, do něj ukládejte i vizitky, které obdržíte

Při setkání s váženější osobou vyčkejte, až vám sama nabídne svou vizitku

Vizitky si vždy vyměňujte nejprve s nejdůležitější osobou 

Při výměně držte svou vizitku oběma rukama, text musí směřovat k partnerovi

Po předání vyslovte své jméno a pozici, případně dovysvětlete

Při přijímání vizitky ji opět uchopte oběma rukama, mírně se ukloňte, chvilku ji 

čtěte, případně se doptejte na správnou výslovnost jména

Vždy si vyměňujte vizitky čelem k sobě, nikdy ne nad stolem

Po dobu obchodního jednání mějte vizitky vašich partnerů vždy na stole před 

sebou

Vizitky



Jednání obvykle začínají small-talkem, očekávejte 

osobní otázky (věk, rodina, zkušenosti)

S konzumací nabídnutého nápoje vyčkejte k pobídnutí 

nebo až se napije nejdůležitější osoba

Během jednání si dělejte co nejvíce poznámek jako 

výraz zájmu

Po skončení jednání budete partnerem vyprovozeni až 

k výtahu nebo vchodu do budovy

V průběhu jednání



Prezentace a tištěné materiály



Za proběhlou schůzku vždy poděkujte v následném 

emailu, kde zopakujete závěry jednání, dodáte slíbené 

informace nebo podklady, přiložíte použité prezentace 

a navrhnete další postup

Na dotazy reagujte co nejrychleji a nejpřesněji, 

neočekávejte však podobně rychlé jednání od 

japonské strany

Po jednání



Pokud jste hosté, doneste alespoň malou pozornost 

nebo dárek

Pro každou navštívenou firmu mějte připravenu 

alespoň jednu pozornost, ideálně však pro každého 

Nemusí se nutně jednat o hodnotné dary, dejte si 

záležet na balení

Dar by měl souviset s vaší firmou nebo být typickým 

českým produktem, tvrdý alkohol je nevhodný

Pokud dostanete dar vy, buďte ostýchaví, děkujte a 

rozbalte až v soukromí

Dary



E-Commerce v Japonsku



Dominují tržiště Amazon a Rakuten

E-Commerce tržby rostou přibližně o 10 % každý rok

45 % produktů je na internetu levnější než v 

kamenných prodejnách

V průměru utratí spotřebitelé v e-shopech asi 1250 

USD ročně

Přes 95 % populace používá internet každý den

4. největší e-Commerce trh na světě



520 mil. návštěv měsíčně

Roční obrat 25 mld. USD

Uzavřený systém 

poskytující služby 

prodejcům

Nabízí vlastní produkty

365 mil. návštěv měsíčně

Roční obrat 32 mld. USD

Pouze platforma pro 

prodej, většinu kroků 

obsluhují prodejci sami

Řada doplňkových služeb

Oblíbený věrnostní 

program

Rakuten vs. Amazon



Nejdynamičtěji roste prodej služeb



Lokalizace – nejen překlad, ale také detailnější popisy, 

fotografie a vhodné platební metody

Odladěná prezentace v mobilní verzi

Promujte na sociálních sítích, tvořte obsah

Práce s SEO

Doporučení pro e-shopy



Plánované akce 2020



31/3 – 3/4, Tokio

Účast zdarma

Door-to-door návštěvy japonských technologických 

korporací

Technologický seminář a networking v prostorách ZÚ 

Tokio

Workshop „Doing business in Japan“ pro české firmy

Návštěva AI Expo

Technologická mise „Umělá inteligence“



Druhá polovina října, Tokio

Účast zdarma

Určeno pro všechny druhy IT firem

Prezentace firem na veletrzích CEATEC a Japan IT 

Week a konferenci Innovation Leaders Summit

Pitch events ve vybraných technologických firmách

Technologický seminář s prezentací firem

Technologická mise „Digitální inovace“



11/11 – 13/11, Tokio a Sendai

Vhodný pro výrobce přesných přístrojů a technologií 

pro budovaný synchrotron v Tohoku

Veletrh zaměřený na vědecké, analytické a měřící 

přístroje

Na veletrh navazuje Synchrotron Radiation 

Symposium v Sendai

Veletrh JASIS + Synchrotron



14/10 – 16/10, Jokohama

Dotovaná účast

Veletrh biotechnologií vhodný pro firmy i akademickou 

sféru

Možnosti účasti na seminářích a v partneringu

Bio Japan 2020



Konec ledna 2021, Tokio

Dotovaná účast

Možnosti účasti na seminářích a v partneringu

Dlouhodobá participace českých firem

Součástí programu je matchmaking event japonských 

a evropských firem

Nanotech Tokyo



23/10 – 25/10, Tokio 30/10 –

1/11, Ósaka

Festival české kultury, 

tradiční výrobků a turismu

České firmy zde mohou 

prodávat své produkty a 

ověřit si zájem u japonské 

klientely

Poplatel za stánek 4 m2:

• Potraviny, alkohol: 35 tis. CZK

• Nepotravinářské produkty: 20 tis. CZK

CzechFestival 



28. února na MPO

Seminář „Digital Innovation“



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Richard Schneider

Director for Japanese Operations

Embassy of the Czech Republic 

2-16-16 Hiroo, Shibuya-ku

〒150-0012   Tokyo

Tel.: +81 3-5485-8266

Mob.: +81 90-8891-6482

E-mail: richard.schneider@czechinvest.org

www.czechtrade.cz

mailto:richard.schneider@czechinvest.org
http://www.czechtrade.cz/

