
newsletter Generálního konzulátu České republiky v Šanghaji
vychází ve spolupráci se šanghajskými kancelářemi CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest

květen-červen/2015

Téma čísla: Čínské investice v Evropě: proč, kdo a kdy
Romantická menšina Tujia

Regionální odlišnosti čínského trhu práce

Jaké vízum do Číny

*  Přečtěte si prosím úvodní slovo

*



OBSAH

3 Úvodní slovo generálního konzula

4 Téma čísla: Čínské investice v Evropě

7 Praktický tip: Jaké vízum do Číny

8 Toulky po Číně: Romantická menšina Tujia

11 Regionální odlišnosti čínského trhu práce 

15 Čína & úsvit robotů

17 Kalendář akcí: květen/červen 2015

REDAKCE
Jan Hebnar (šéfredaktor)
Richard Krpač
Aleš Červinka
František Reismuller
Pavel Dvořák
Tomáš Pavlíček
Ludmila Hyklová

KONTAKT
shanghai@embassy.mzv.cz

VYDAVATEL
Generální konzulát České republiky
Room 808, New Town Center
83 Loushanguan Rd., Shanghai 
200336

Tel: (86-21) 62369925-6
Fax: (86-21) 62369920

ZDROJE
http://www.freepik.com
http://www.freeimages.com
fota autorů článků

Právní ustanovení

Informace v tomto newsletteru, zejména 
informace obchodního charakteru, nejsou 
výzvou k investicím či pobídkou k obchod-
nímu jednání. Nemají být chápány jako 
veřejné oznámení a nezakládají důvod 
k obchodním či finančním aktivitám. GK 
Šanghaj upozorňuje, že v newsletteru jsou 
uveřejněny odborné komentáře. Tyto infor-
mace představují výhradně názor autorů, 
který se nemusí shodovat s názorem GK 
Šanghaj. GK Šanghaj také nezodpovídá za 
přesnost ani úplnost informací v podobných 
materiálech. Odborné komentáře vyjadřují 
osobní názor autora a za žádných okolností 
je nelze ztotožňovat s názorem či stano-
viskem GK Šanghaj.

GK Šanghaj se podle svých nejlepších 
schopností snaží o úplnost a přesnost in-
formací v newsletteru. Nicméně nemůže 
plně garantovat přesnost, důkladnost, ak-
tuálnost či úplnost informací v newsletteru. 
Newsletter tedy nepřejímají zodpovědnost 
za následující jevy:

- Jakákoli nepřesnost nebo neúplnost týka-
jící se informací v newsletteru
- Jakákoli škoda pramenící z podvodného 
vstupu třetí strany, vedoucí ke změně infor-
mací nebo materiálů v newsletteru

Na materiály v newsletteru se nevztahuje 
žádná záruka. GK Šanghaj neposkytuje 
žádné záruky bez ohledu na jejich využití 
nebo účel.

Leifeng pagoda na straně 6 je pět podlaží vysoká věž s osmi 
stranami, který se nachází jižně od West Lake v Hangzhou. Původně 
postavena roku 975 se zhroutila v roce 1924, ale byl přestavěna v 
roce 2002. Od té doby to je populární turistická atrakce.

Původní pagoda byla postavena v roce 975 našeho letopočtu na 
příkaz krále Qian Chu. Byla postavena na oslavu narození syna 
Qian Chu, který se narodil na Huang Fei. Leifeng pagoda byl osmi-
boká, pětipatrová stavba postavená z cihel a dřeva a se základnou 
vybudovanou z cihel.

Během dynastie Ming byla poničena japonskými piráty, kteří si 
mysleli, že v pagodě jsou ukryty zbraně. Později kvůli pověře, že 
cihly z věže by mohly odrazit nemoci nebo zabránit potratu, tak 
mnoho lidí rozkradlo cihly z věže a rozdrtilo je na prášek. 25. září 
1924 byla pagoda nakonec stržena kvůli havarijním stavu.

V říjnu 1999 se provinční a obecní vlády rozhodly přestavět Leifeng 
pagodu. Nová pagoda byla otevřena dne 25. října 2002. Je tvořena 
ocelovou konstrukcí o váze 1400 tun s 200 tunami měděných dílů. 
Obsahuje čtyři vyhlídkové výtahy a moderní vybavení, jako je 
klimatizace, televize a reproduktory. U vchodu pagody jsou dvě 
autonomní eskalátory. Původní základna pagody je udržovány v 
dobrém stavu, jakož i artefakty objevené v podzemní komoře.

zdroj: wikipedia.com



Vážený čtenáři,

právě v tuto chvíli, kdy čteš tyto řádky probíhá v Lobkovickém paláci na Pražském 
hradu svatební obřad. A není to jen tak nějaký obřad. Slavnostně vyzdobenou 
kaplí a přilehlými sály zní čínština a třicetičlenný televizní štáb se 7 kamerami 
se snaží zajistit, že jim neuteče ani jeden důležitý moment, gesto ženicha nebo 
hnutí svalu ve tváři nevěsty. Na Pražském hradu se dnes totiž žení p. Ou Di.

Toto jméno samozřejmě v Česku znají jen opravdoví sinologové, ale v Číně jde o 
celebritu s popularitou srovnatelnou v ČR snad s Leošem Marešem.

Pan Ou Di je moderátorem jednoho z nejpopulárnějších show v čínské televizi, 
zvané DayDayUp. Zpráva o svatbě p. Ou Di v Praze bude společenskou zprávou 
týdne na čínském mediálním trhu a divil bych se, kdyby p. Ou Di a jeho nevěstu 
Zheng Yuncan nenásledovaly v dohledné době mnohé čínské páry.

Svatba v Praze bude Číňanům ode dneška znít velmi romanticky a velmi „cool“. 
Dnešní svatba je však jen jedním z mnoha kroků, které GK Šanghaj organizuje 
ve spolupráci s DayDayUp. Štáb této show totiž stráví v ČR 10 dní, během nichž 
natočí mnoho z historických krás ČR a setká se s významnými představiteli ČR 
z mnoha oblastí. Přijme je i prezident Zeman s ministrem zahraničních věcí 
Zaorálkem.

Na přelomu května a června pak ve spolupráci s CzechTourism organizujeme 
cestu českých umělců a sportovců do Číny na natočení vlastního show.

V hledáčku DayDayUp se objevili Pavel Nedvěd, Táňa Kuchařová, Beáta Ra-
jská, Vojta Dyk, Monika Bagárová a mnozí další. Ve druhé polovině června  se 
v hlavním vysílacím čase v pátek večer, těsně před hlavní turistickou sezónou 
objeví pořad DayDayUp. Bude de facto dvouhodinovou reklamou na Českou 
republiku. 

Dlužím Vám jedno číslo. Producenti pořadu očekávají, že show o ČR se svat-
bou p. Ou Di jako hlavním marketingovým tahákem, překoná rekord z loňského 
prosince, kdy show sledovalo 100 milionů diváků v přímém přenosu…

Váš
Richard Krpač, generální konzul 
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Čínské investice v Evropě jako téma rezonuje v ekonomických magazínech starého kon-
tinentu už nejméně jednu dekádu. Čínská ekonomika roste, to ví každé malé dítě, kterému 
rodiče nevypnuli po pohádce televizní noviny. Navíc, příběh o vysmívaných japonských 
a později korejských firmách, které po neohrabaných začátcích dnes dobývají svět 
máme v hlavě všichni. To samé přece musí následovat v případě Číňanů. Takže štěstí 
popřeje připraveným a je jen potřeba nachystat zboží na krámě v podobě českých firem 
připravených na odprodej.

Téma čísla
Čínské investice v Evropě:

proč ano a ne
Jan Hebnar

business consultant, SINOVIA

www.sinovia.cz

Proč NE?
Jenže ono je to trochu složitější. Japonská a korejská 
zkušenost to  není celý příběh. Obě země, byť z našeho 
evropského pohledu nemalé, jsou mnohonásobně 
menší než Čína, a navíc ohraničené (polo)ostrovy s 
omezeným objemem poptávky. Export a později inves-
tice a dobytí zahraničních trhů byly tak vždy v hlavách 
kapitánů japonského a korejského průmyslu, neboť 
představa o konečnosti domácího trhu je korejským a 
japonským podnikatelům vlastní.

Oproti tomu je ale čínský trh obrovský. Čínské firmy, 
které dnes patří ke gigantům Fortune 500 na něm vyro-
stly a zaměstnává je natolik, že nemají bezprostřední 
motivaci expandovat mimo něj. Taková expanze 
by mohla nastat v případě, že by čínská ekonomika 
prudce a dlouhodobě propadla, což je ale v nedohled-
nu, protože její růst je do daleko větší míry ovlivňován 
rozhodnutím čínské vlády, která přímo řídí mnoho 
státních firem (generátorů HDP).  Když má růst HDP 
poklesnout pod únosnou mez, něco se postaví nebo 
vyrobí a problém je (dočasně) zažehnán.
Pokud se navíc bohaté provincie na západě Číny 
výrobky čínských závodů skutečně jednoho dne nasytí, 
stále bude čínským podnikům připadat mnohonásobně 

atraktivnější expanze do okolních asijských zemí než 
vstup na komplikovaný a příliš náročný Evropský trh. 
Například v Barmě nebo Indonésii dnes vidíte doslova 
na každém rohu dominovat marketingové kampaně 
čínských mobilních výrobců (jako například u nás málo 
známe Oppo), zatímco ty nám známější značky na 
trhu hledáte lupou.

Samostatnou kapitolu pak představuje také chudé 
čínské vnitrozemí: i to je jednodušší příležitost pro bu-
doucí investiční expansi než zahraniční dobrodružství.
Riskovat na náročném evropském nebo americkém 
zahraničním trhu se čínským firmám nechce také kvůli 
kulturním důvodům. V Číně se chyby neodpouštějí a 
riskovat se tedy managementu příliš nevyplácí. Ex-
panse na zahraniční trh je, pokud nejste gigant jemuž 
kryje záda vláda jako Huawei nebo ZTE, vždy vysoké 
riziko. Návratnost investice zahraniční expanse není 
v pomalu rostoucí Evropě nic zvláštního: Číňané si v 
minulosti navykli na neuvěřitelné investiční příležitosti, 
které navracejí kapitál třeba i v řádech měsíců. To v 
Evropě se saturovanými trhy možné není. Konečně pak 
na čínské výrobce u nás nikdo nečeká, protože v očích 
evropských zákazníků budou ještě minimálně dvě 
dekády „obyčejná Čína“, byť by to jakkoli přestávala 
být pravda.



Přes všechen mohutný rozvoj čínských technologií v 
poslední dekádě jsou stále čínské výrobky kompeti-
tivní především kvůli ceně. Nestranný pozorovatel se 
nad tím může podivit, protože čínské mzdy, stejně tak 
jako náklady na energie v Číně vytrvale rostou, ale 
výsledkem není odpovídající růst ceny zboží. Proč 
tomu tak je? Především proto, že nákladová struk-
tura čínských firem je pro cizince zcela netranspar-
entní: náklady práce jsou vysoké, ale pojištění a daň 
z přijmu za zaměstnance neplatí skoro žádné čínské 
firmy. Stejně tak dostávají čínské firmy od místních 
vlád subvence, půdu zdarma nebo dotace na energie. 
Z pohledu čínských firem tak nemá smysl přemísťovat 
výrobu na starý kontinent, neboť tam z těchto výhod 
těžit nemohou.

Proč ANO?
Oproti tomu však existuje také mnoho důvodů, proč se 
zraky čínských firem na západ ubírat mohou.
Jedním z nich je například to, že čínské vysoké 
školství je stále relativně nekvalitní. Ty nejlepší stu-
denty si rozebere několik universit prvního řádu. Do-
stat se tam vyžaduje buď roky přípravy a obrovské 
štěstí při přijímací zkoušce, nebo dobré konexe.  Ani 
vzdělání na této top lize však nakonec není žádná 
velká sláva. Úroveň výuky na universitách druhého a 
třetí řádu, tedy tam, kde se dostane většina studentů, 
je pak vyloženě špatná. Proto také míří ročně stovky 
tisíc čínských studentů na Západ za vzděláním. Velká 
část z těch nejlepších se však rozhodne v zahraničí 
zůstat, do znečištěné a přeplněné industriální Číny se 
jim nechce. Takže těch, kteří se vrátí zpět zase tolik 
není.

Čínským firmám se proto nedostává kvalitních 
pracovníků. Potvrzují to také české firmy, které mají 
v Číně problém s náběrem, ať už je to (kdysi dávno 
původně český výrobce textilních strojů) SAURER 
v Suzhou, či ELMCO v Jiangsu.  Navíc na špičkový 
výzkum nepotřebujete kvantitu lidí, ale kvalitu. Proto 
je pro čínské investory atraktivní nakoupit na Západě 
zaběhlé a funkční společnosti, které tyto mozky mají. 
To může být jeden z významných investičních motivů.
Nákup talentů však nemusí být jediný důvod čínských 
investičních aktivit. Tržní revoluce v Číně sice započala 
již na sklonku sedmdesátých let, ale opravdové sil-
né čínské soukromé firmy spatřily světlo světa až na 
začátku devadesátých let. To znamená, že jejich histo-
rie je poměrně krátká. Přitom Číňané si v podnikání tra-
dice velmi váží. Je to totiž něco, čeho se ve společnosti 
s nízkou úrovní důvěry běžně nedostává.

Čínské firmy si tak více než trhu, ke kterému mohou 
akvizicemi na západě přijít, cení značky a tradice, 
kterou společně s často obstarožním strojírenským 
vybavením nakoupí. Strategie je potom jasná: značku 
nechat, využít vybudované distribuční kanály, lidi pro-
pustit, stroje rozprodat a prodávat vlastní – v Číně vy-
robené – produkty „převlečené“ za zboží tradičních Ev-
ropských hráčů.

Kdo?
Lze se tedy domnívat, že se čínské investice na zelené 
louce, které by z nuly vytvořily v Evropě tolik potřebná 
nová pracovní místa, na obzoru jen tak neobjeví. 
Nemělo by to totiž logiku. Číňané dokáží vyrobit doma 
levněji, rychleji a jednodušeji. Do světa to pak již vyvé-
st umí, s tím mají tři dekády zkušeností.

Oproti tomu bude v Evropě nadále přibývat 
přeshraničních akvizic a mergerů, které umožní 
čínským firmám získat know how a technologie (ve 
smyslu znalostí obsažených v hlavách inženýrů, niko-
liv technického vybavení, které si mohou nakoupit 
sami), které budou dále uplatňovat především v 
dobývání domácího trhu, jenž pro ně bude vždy priori-
tou. Na výhodné “dýly” se tak mohou připravit majitelé 
středních a větších firem ze všech oblastí, které mají 
značku, tradici nebo know how. Čínské nákupní tašky 
se jimi brzo začnou plnit i u nás.



Leifeng pagoda v Hangzhou, provincie Zhejiang

30.231596, 120.149609



Praktický tip:
Jaké vízum do Číny

Ludmila Hyklová

EU SME Centre

Od poloviny roku 2013 je  účinná novela zákona, 
který upravuje vstup cizinců do Číny a jejich po-
byt. Změny spočívaly jednak v rozšíření kategorií 
víz, ale hlavně v celkovém zpřísnění podmínek 
pro získání víz, a s tím spojených dalších povole-
ní jako je pracovní povolení a povolení k pobytu. 
Tyto změny jsou již poměrně známé a zažité. Co 
je ovšem čerstvá záležitost, je tzv. krátkodobé pra-
covní vízum, o které je možné požádat od ledna 
letošního roku.

Osoby, které cestují do Číny z pracovních či ob-
chodních důvodů budou nejčastěji žádat o tyto typy 
víz:

1.       Business víza skupiny M či F
2.       Pracovní víza skupiny Z
          - dlouhodobá pracovní víza 
          - a nově krátkodobá pracovní víza

Dlouhodobá pracovní víza jsou určena pro osoby, 
které budou pracovat v Číně po dobu delší než 90 
dnů, zpravidla více než rok. Po poměrně složité 
proceduře budou tyto osoby, mající pracovní 
smlouvu se společností registrovanou v Číně, moci 
zde pobývat, neomezeně vycestovat a přicestovat 
do Číny po dobu, po kterou budou mít platné po-
volení pobytu, které jim bude vydáno na základě 
pracovního povolení. Toto povolení k pobytu tzv. 
residence permit se vydává zpravidla na období jed-
noho roku a obnovuje se, zjednodušeně řečeno, do 
té doby dokud má osoba zaměstnání v Číně, resp. 
dokud má platné pracovní povolení.

Osoby, které plánují pracovat v Číně po dobu kratší 
3 měsíců, a které budou vykonávat práci pro tzv. 
spolupracující organizaci např. poradenství, man-
agement, technický či vědecký výzkum, budou 
nyní moci, a resp. asi také muset, vycestovat na tzv. 
krátkodobé pracovní vízum. Krátkodobé pracovní 

vízum umožňuje osobě v Číně jednak pobývat, ale 
hlavně během platnosti víza libovolně přicestovat a 
vycestovat (to business víza zřídka umožňují). 
K žádosti o tento typ pracovního víza je potřeba 
přiložit doklad o dosaženém vzdělání, životopis, 
potvrzení o záměstnání v délce minimálně dvou 
let, samozřejmě pas a fotografie. Na rozdíl od 
dlouhodobého pracovního víza není potřeba přiložit 
zdravotní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, pra-
covní smlouvu, a ve většině případů není nutné do-
kumenty notarizovat. Celková doba pro vyřízení by 
neměla přesáhnout 30 dnů.

Je evidentní, že v některých případech bude stále 
výhodnější požádat o business visa skupiny M 
či F, zéjména kvůli o něco jednodušší a kratší 
proceduře. Na tato víza budou moci nadále cestovat 
osoby, které jedou na pracovní cestu do poboček 
svých společností, do dceřinných společností, 
reprezentačních kanceláří, nebo budou provádět 
údržbu, instalaci zařízení, či dohled nad projekty.
Úprava krátkodobých pracovních víz je poměrně 
nová, a jako při každém novém opatření v Číně 
bude potřeba vyčkat, až si úřady vnitřně ujasní 
všechny procedury a seznam dokumentů, které bu-
dou na žadatelích požadovat. Je také potřeba počítat 
s tím, že požadavky místních úřadů se budou lišit 
podle místa kompetentního „labour bureau“, a že 
konečné slovo bude mít úřad vydávající vízum 
–  v případě českých občanů zejména konzulární 
oddělení čínské ambasády v Praze.

Jako přehled současných typů víz, podmínek a 
dokumentů potřebných pro získání pracovních 
a business víz (výše zmiňujeme pouze některé z 
účelů, pro která jsou ta která víza vydávána) může 
posloužit příručka „Visa and Residence Permit Ap-
plication in China“ a záznam on-line semináře o 
pracovních vízech na www.eusmecentre.org.cn.



Toulky po Číně

Romantická 
menšina Tujia

Pavel Dvořák
(www.bamboome.sk)



Název Tujia se dá přeložit dvěma způsoby. Buď jako 
“Zdejší lidé”, nebo jako “Lidé země”. Právě s druhým náz-
vem je spojena legenda o těchto zajímavých lidech. Podle 
taoistické legendy se jednou Žlutý císař na svůj lid velmi 
rozzlobil a seslal na nich obrovské deště a záplavy. Většina 
z nich zahynula. Nicméně mezi zachráněnými byli i bratr 
Basuo a sestra Yongnee. Bůh sňatku je po této záchraně 
přesvědčil, aby se vzali. 

A tak se i stalo. A s jejich sňatkem se zrodila “spousta 
masa”. Toto maso rozřezali, část smíchali s pískem a 

vznikli etničtí Číňané - národnost Han. Část smíchali se 
stromy a vznikla národnost Miao (také žije v Zhangjiajie). 
No a část smíchali se zeminou. Právě z této části vznikli 
“Lidé země” - národnost Tujia. V Číně žije něco přes 8 
milionů lidí Tujia, a tím se řadí k početnějším menšinám 
v Číně.

Jsou známí hudebním nadáním, tanci a mileneckým tra-
dicemi. Říká se, že každý Tujia člověk umí skládat písně. 
O zpívání nemluvě. Věděla to i naše průvodkyně malá Du, 
a proto nám pár těchto písní zazpívala. Tradiční písně 

Tujia se zpívají formou dialogu, to znamená, že je zpívají 
minimálně dva, a text písní je rozhovor, častokrát o lásce. 
Text písně, kterou nám malá Du zpívala je o tom, jak 
mládenec křičí na svou milou ze skály, která dole u potoka 
pere oblečení. Téměř v každé písni se vzpomínají skály, 
které jsou pro Tujia lidi tak důležité, jako Vysoké Tatry 
pro Slováky.

Se zpěvem souvisí i “namlouvání dívek”. Menšina Tujia 
přežila všechny možné druhy sňatků, od skupinových, 
polygamii, až po monogamii. Avšak vždy se vyznačovaly 

jednou věcí - sňatky mezi Tujia byly volné. To znamená, že 
si lidé partnery mohli vybírat sami. Sňatky byly uzavírány 
na základě lásky. To se dnes nezdá jako něco výjimečného,   
ale ještě před 100 lety to bylo něco nevídaného. Trhy v 
té době sloužily jako místa, kde se mladí lidé poznávali. 
Tujia totiž v některých věcech byli naopak velmi konzer-
vativní. Mladé ženy nesměly sedět spolu s muži. Těhotné 
ženy nesměly sedět na prahu dveří, muž nesměl vejít do 
budovy, pokud měl oblečený slaměný kabát, nebo když 
nesl prázdné vědra. Při svátcích vyháněli kočky, protože 
jejich mňoukání prý nosilo neštěstí. 



No a právě kvůli těmto tabu, tedy hlavně kvůli přísnému 
oddělování mužů a žen, kočky s tím moc společného 
nemají, byly trhy místa, kde se mohli mladí lidé seznámit. 
Seznámení většinou probíhalo přes dohazovače, nebo 
žena vábila muže svým zpěvem. Pokud se nějakému muži 
líbila, přišel k ní a svou náklonnost naznačil dotykem její 
paty chodidlem. Pokud tento pohyb opětovala, znamenalo 
to vzájemnou náklonnost. I jejich další vztah byl ve zna-
mení zpěvu. Zpěvem si tradičně vyjadřovali lásku. Zpěv 
však v jednom bodě každého vztahu vystřídá pláč. Ne, ne-
myslím to jako metaforu. Před svatbou je pro každou Tujia 
ženu povinné plakat. A neplakali jen tak. Čím hysteričtěji, 
tím lépe. Zacházelo to až tak daleko, že si rodiče najímali 
starší ženy, aby učily jejich mladé děti plakat. Po 15 roce 
života se dívky setkávaly a učily se plakat spolu. Bylo ta 
nezbytná znalost, pokud se chtěli vdát. Když byly zas-
noubené, plakat začínaly většinou 10 dní před svatbou, 
ale některé rodiny plakaly už i dva měsíce před svatbou. 
Nevěsta plakala sama, plakala s mámou, plakala se setra-
mi, plakala se sousedy ... Tito hlavní plačící museli plakat 
hystericky, zatímco ženy kolem si mohly jen utírat slzy. 

Pláčou nad tím, že nevěsta opouští svou rodinu a vyjadřují 
dík za život, kterému se jim dostalo díky rodičům. Exis-
tují speciální “plakací” písně, ale žena mohla i improvizo-
vat. Právě její schopnost pláče má významný vliv na její 
společenské postavení a na její šance na sňatek, vyjadřuje 
její ženskost, moudrost a zkušenost. Závěrečný pláč 
přichází v den svatby, kdy rodiče pozvou devět žen, které 
doprovázejí nevěstu při plakání. Přezdívá se “Pláč deseti 
sester”. Text plačících písní bývá protkán nadáváním na 
dohazovače, který snoubence seznámil. Ale ačkoliv mu v 
písních nadávají, takový dohazovač je vysoce ceněn.
Pláč však není jediný svatební zvyk národnosti Tujia. 
Druhý takový zvyk je “ukradení svatby”. Je to trošku 
podobné, jako u nás zvyk unést nevěstu. Zde se však kra-
dou misky rýže. Svatební hostina probíhá v domě nevěsty, 
kde se mládenci pokusí schovat misky rýže pod svůj kabát. 
Pokud se jim to podaří a přenesou misku rýže až do domu 
ženicha, kam se jde po hostině, po prokázání jejich počtu 
je ženich odmění vepřovým masem. Čím víc ukradených 
misek, tím je manželství šťastnější.
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Obrázek 1
Průměrná roční nominální mzda v městských oblastech čínských provincií v roce 2013

Zdroj: Autor na základě dat, která uvádí:a) Čínská statistická ročenka 2014, tabulka 4-12; Národní statistický úřad 2014; Dostupné z: http://www.stats.
gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm; Přístup:4.3.2015 b) Čínská statistická ročenka 2009, tabulka 4-17; Národní statistický úřad 2014; Dostupné z: http://
www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2009/indexeh.htm; Přístup:4.3.2015

V posledních letech dochází v Číně k rychlému růstu 
nominálních mezd, což je umožněno částečně růstem 
produktivity, ale svou roli v této statistice hraje 
například i nárůst minimální zákonné mzdy. Vývoj 
mezd v rámci Číny zdaleka není homogenní a mezi 
31 provinciemi najdeme z tohoto pohledu relativně 
bohaté i chudé, dramaticky se rozvíjející i stabilnější. 
Vezmeme-li v úvahu velikost populace jednotlivých 
provincií, kdy se většinou jedná o násobky velikosti ČR 
(např. bohatý Peking cca 20 milionů, relativně chudý 
Henan cca 100 milionů), má porovnání průměrných 
ukazatelů za celou Čínu jen omezenou vypovídací 
hodnotu, ať už je předmětem našeho zájmu investiční 

rozhodování nebo porovnání pracovních podmínek 
a životní úrovně. Proto se v tomto krátkém textu 
zaměříme na jeden z hlavních ukazatelů trhu práce 
- úroveň mezd - v rozkladu na jednotlivé provincie.

Regionální rozdíly v průměrných mzdách tak, jak 
je publikuje čínský Národní statistický úřad, uka-
zuje Obrázek 1. Mezi oblastmi s nejvyšší roční 
průměrnou mzdou, jimiž jsou Šanghaj a Peking, 
a oblastmi s nejnižší průměrnou mzdou, jako 
je Henan ve střední Číně nebo Heilongjiang na 
severovýchodě, je více než dvojnásobný rozdíl.



Obrázek 2
Miniminimální mzda v čínských provinciích 2014-2015

Zdroj: Autor na základě dat, která uvádí:a) Minimum Wage in China Province 2014, http://www.china-briefing.com/news/2014/06/11/complete-guide-
minimum-wage-levels-across-china-2014.html, přístup 1.5.2015; b) China Minimum Wages 2010. 2011. ILO. http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/492/
China%20Minimum%20Wages%202010.pdf., Přístup 1.5.2015



Zajímavé je také podívat se na rozdíly v rychlosti 
růstu. Červený pruh na Obrázku 2 zobrazuje pro-
centuální přírůstek průměrné mzdy za posledních 5 
let[1]. Byť některé z chudších provincií zde dosahují 
nejvyšších hodnot, nelze v obecné rovině hovořit o 
jednoznačné konvergenci, tedy vyrovnávání existu-
jících rozdílů.

Příčiny těchto přetrvávajících rozdílů leží zejména 
v odlišné struktuře pracovní síly v jednotlivých re-
gionech, odlišné struktuře hospodářství, která je 
ovlivněna úrovní přístupu k zahraničním investicím 
a obchodu, a také mírou rozvoje soukromého sekto-
ru. Ve východních provinciích se soustřeďují obory s 
největší přidanou hodnotou a je zde také větší podíl 
zahraničního kapitálu. 

To je z větší části způsobeno jednak tím, že velká 
část výroby směřuje na export, a blízkost přístavů na 
východě země hraje rozhodující roli a jednak exis-
tencí zvláštních průmyslových zón, které jako první 
historicky vznikaly právě zde. 

Za vyššími mzdami se sem stěhuje velké množství 
pracovníků z provincií chudších. Některé zdro-
je uvádějí řádově 300 milionů migrantů. Nejlépe 
odměňovanou práci nabízejí podobně jako jinde ve 
světě mezinárodní společnosti zastoupené nejvíce 
na východě, ale stále také státní firmy a úřady. To 
vysvětluje relativně vysoké umístění odlehlých 
území, jako je Vnitřní Mongolsko, Tibet(Xizang) 
nebo Ujgurská oblast(Xinjiang), kde je daleko menší 
úroveň urbanizace, a velmi vysoké procento pracovní 
síly ve městech tvoří státní úředníci a zaměstnanci 
státních firem.

Jen pro velmi hrubou perspektivu a spíše pro zají-
mavost je možné srovnat údaje se situací v ČR ve 
stejném roce - ta by v roce 2013 při přibližném 
přepočtu[2] odpovídala zhruba 91,581 RMB - tedy 
nad úrovní většiny Číny, ale zhruba na úrovni Pe-
kingu nebo Šanghaje. Situace se však vzhledem k 
apreciaci Yuanu vůči koruně (3.29 na konci 2013 
a 3.95 v době psaní tohoto textu) i vyššímu tempu 

růstu mezd v Číně rychle mění.

Zajímavé v tomto kontextu je nastavení úrovně 
zákonné minimální mzdy jako nejnižší odměny za 
nekvalifikovanou práci. Její výše má pochopitelně 
statistický dopad do hodnot průměrné mzdy. Ob-
rázek 2 uvádí přehled minimálních hodnot zákonné 
minimální měsíční mzdy v jednotlivých provin-
ciích a jejich dynamiku. V rámci provincií existuje 
obvykle několik úrovní – např. v Guangdongu je 
nejvyšší hodnota v Shenzhenu na úrovni 2030 RMB, 
což je vůbec nejvyšší hodnota v Číně a nejnižší hod-
nota potom na úrovni 1210 RMB. Pro potřeby tohoto 
srovnání vybíráme vždy nejnižší úroveň.

Uvedená statistika samozřejmě poskytuje pouze rám-
cový přehled o situaci na pracovním trhu. Pro případné 
porovnání průměrných nákladů práce by bylo třeba 
zohlednit odvody do sociálního systému a pro poro-
vnání čistých mezd kalkulovat i se zdaněním, které je 
v Číně progresivní. Procento odvodů, které ze mzdy 
platí zaměstnavatel a zaměstnanec se může mírně lišit 
i mezi jednotlivými regiony, což přináší zkreslení. Tato 
problematika je tak sama o sobě složitá a vystačila by 
na více samostatných článků. Regiony se navíc liší i 
cenovou hladinou. Uvádíme zde také mzdy nominál-
ní, rozdíly v reálných mzdách jsou podstatně nižší. Na 
závěr je k této statistice vhodné dodat, že uvedená čísla 
se týkají populace osob zaměstnaných v městských 
oblastech, což představuje v celé Číně v současnosti 
zhruba 382 milionů zaměstnaných, dalších 387 milionů 
je zaměstnáno ve venkovských oblastech, za které však 
nejsou ve statistických ročenkách publikovány po-
drobné údaje, nicméně úroveň mezd je obecně nižší. 
Možnost zobecnění uvedených regionálních odlišností 
je tak snížena odlišným podílem venkovské populace 
mezi provinciemi.

Pro podrobnější vysvětlení strukturálních příčin uve-
dených rozdílů v odměňování se v některém z příštích 
článků zaměříme na další související parametry pra-
covního trhu – produktivitu práce a regionální strukturu 
pracovní síly z hlediska demografie, sektorové struk-
tury a organizačních forem.

[1] Změna v poměru k základně roku 2008
[2] Přepočet na roční mzdu a převod kurzem ke konci roku 2013 - 3.286. Současný kurz (březen 2015) CZK/RMB byl již 
3.953.



Automatizace čínské pracovní síly 

Odvětví robotiky je blízko tomu revolučně změnit 
způsob podnikání v Číně i ve světě. Když Čína očekává 
provozovat do roku 2017 nejvíce průmyslových 
robotů na světě, zahraniční investoři by měli zbystřit. 
V současné době drží Čína titul největšího světového 
trhu pro prodej průmyslových robotů, ale v míře ro-
botizace dosud zaostává.

S pouhými 30 roboty na 10,000 zaměstnanců (ve 
výrobních odvětvích) je Čína o krok za Japon-
skem, Německem i Severní Amerikou. Čtyři 
z pěti průmyslových robotů v Číně byly vyrobeny 
zahraničními výrobci a zahraniční investoři, včetně 
firem jako ABB, Kuka, Yaskawa a Funac, se hrnou do 
Číny, aby zde otevřeli vlastní výrobní linky. Nejenom, 
že je celé odvětví zralé k růstu, ale čínská vláda navíc 
poskytuje subvence a tlačí na posun od ručně mon-
tovaných výrobků nízké kvality k produktům s vysok-
ou přidanou hodnotou, které vyžadují přesnost 
automatizace. Peking se v rámci pětiletého plánu 
2011-2015 cíleně zaměřil na robotiku jako na jeden 
z hlavních rozvojových sektorů, v naději vytvořit 
v oboru 4 až 5 domácích firem s produkcí 13,000 
robotů.

Čínská vláda tlačí kupředu robotický výzkum a v ohni-
sku jejího zájmu jsou hlavní zahraniční výrobci. S ros-
toucí poptávkou se budou čínští výrobci snažit získat 
zahraniční společnosti, aby urychlili technologický 
rozvoj prostřednictvím využití dovezeného technick-
ého know-how i materiálů – které v současnosti Číně 
schází. Takový obchod může být stejně tak výhod-
ný pro zahraniční investory, protože nákladyy jsou 
v Číně o 30% nižší.

Automobilový průmysl je v současné době pro ro-

botiku nejvýznamnějším odvětvím, uvádí se podíl 
40% robotů v provozu. Dalším velkým odvětvím je 
elektronika, ale využívání robotiky se neustále roz-
víjí i v odvětví letectví, zdravotnictví, železniční do-
pravy, energií, zboží dlouhodobé spotřeby, odívání 
nebo klenotů. Automatizace čínské výroby je zatím 
stále v úvodní fázi, ale očekává se zdvojnásobení (z 
200,000 jednotek dnes na 400,000) během příštích 3 
let – to znamená předehnat Evropu i Severní Ameri-
ku.

Dynamika trhu práce

Během posledních pěti let začaly firmy v Číně 
používat roboty, aby se vypořádaly s nedostatkem 
pracovních sil a růstem mezd, aby zvýšily efektivitu a 
snížily výrobní náklady. Poměr průmyslových robotů 
k pracovníkům je v Číně stále relativně nízký, ale to 
se rychle mění. Čína byla dlouhou dobu známá jako 
zdroj levné pracovní síly, ale jak mzdy stoupají a cena 
automatizace klesá, nabývá průmyslová automa-
tizace na přitažlivosti. Mzdy rostly po dobu posled-
ních deseti let průměrným tempem 10% ročně, za-
tímco výrobní cena robotů klesá ve stejném období 
každoročně o 5%.

Guandong oznámil, že během příštích 3 let utratí 
943 miliard RMB na nahrazení lidské práce roboty 
a plánuje mít do roku 2020 80% továren automati-
zovaných. Guangzhou, Dongguan, Foshan a Shen-
zhen začaly se zaváděním robotů na výrobní linky 
a doufají, že tento krok k automatizaci povede ke 
zvýšení inovací – výměnou za to jim místní vlády 
poskytují každoročně dotace. Ale nejen jižní Čína se 
ohlíží po robotice. Díky podpoře univerzit, podniků 
a institucí a velké výzkumné síle zažívá rychlý růst 
odvětví robotiky ve své zvláštní High-Tech zóně i 
Qingdao.

ČÍNA
úsvit robotů&



Většina lidí bude mít obavy z potenciální ztráty pra-
covních míst, ale skutečnost je taková, že Čína bude 
mít pracovní síly nedostatek. Demografický vývoj 
není pro čínský tradiční pracovně-intenzivní průmysl 
příznivý – pracovní síla stárne a postoje mladší pop-
ulace se mění. Mladí zaměstnanci tvořili historicky 
základ čínské pracovní síly na montážních linkách, 
ale mladší generace narozená mezi roky 1990 a 1999 
už nemá o místa ve výrobě zájem a preferuje jiné 
možnosti. Produktivní populace lidí mezi 16 a 59 
lety se zvolna zmenšuje. V roce 2013 tato populace 
klesla o 371,000 na 915 milionů v loňském roce. Ur-
banizace, kulturní změny a populační politika dohro-
mady snížily ve srovnání s rozvinutějšími zeměmi 
průměrnou míru porodnosti. jelikož ohledem na to, 
že jeden robot ze South China’s Foshan LXD Robots 
Co. Ltd. může nahradit práci 6 lidí, právě roboti by 
mohli být tím řešením, které Čína potřebuje.

„V posledních letech přispěla čínská stárnoucí popu-
lace spolu se zvyšováním minimální mzdy k exodu 
mnoha společností do oblastí jako Vietnam nebo 
Indie. Možnost využít robotiku může v nadcháze-
jících desetiletích, kdy by post-produktivní populace 
měla do roku 2050 dosáhnout 330 mil., pomoci toto 
břímě odlehčit.“, dodává Stephen O´Regan, Associ-
ate v Dezan Shira & Associates in Guangzhou.

Pohodlí městského života a rostoucí mzdy nutí 
vládu a firmy přiklonit se k automatizaci. Otázkou 
ovšem zůstává, co to znamená pro stávající dělníky. 
Některé výrobní společnosti, jako například Fox-
conn, se vyjádřily, že mají v plánu přesunout dělníky 
z málo kvalifikovaných pracovních míst do pozic 
s větší přidanou hodnotou a R&D. Čína doufá, že 
krok k automatizaci přinese více kvalifikovaných 
zaměstnanců. Dá se také namítnout, že mnoho pra-
covních příležitostí při výrobě robotů přinese samot-
né odvětví robotiky . Čínská vláda vyjádřila odhodlání 
rozšířit profesní vzdělávání, aby v automatizované 
ekonomice nebyli dělníci hozeni přes palubu.

Závěr

Robotizace v Číně právě začala a může investorům 
umožnit udržet si konkurenční výhodu. Správné 
načasování takových investic je však velmi důležité. 
Vládní pobídky nebudou trvat věčně a pro investory 
bude velkým oříškem udržet si konkurenční výhodu 
v situaci, kdy trh zaplavují nové a nové společnosti. 
Firmy, které si dokáží udržet ziskovost bez vládních 
subvencí a usadit se na trhu s dlouhodobou perspe-
ktivou by pro zahraniční investice v odvětví automa-
tizace v Číně mohly představovat slibný nový sektor. 



6.5.-8.5.2015
Shanghai New International Expo Centre
SIAL China 2015
Veletrh zaměřený na potravinářství a hotelnictví.
Více na: http://www.sialchina.com/sialchina2015.html

17.5.-21.5.2015
Provincie Hebei
Mezinárodní obchodní fórum 2015 v Hebei
Asociace pro spolupráci regionů střední a východní Evropy a Číny. Za ČR - hejtman 
Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák.
Pořádá Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce.

8.6.-12.6.2015
Ningbo, Čína
2015 China-CEEC Investment and Trade Expo
 Více na: http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html
Organizačně zajišťuje CzechTrade Šanghaj a GK Šanghaj.

15.6.-17.6.2015
Praha, ČR
Summit ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny
Čínskou delegaci vede vicepremiérka ČLR paní Liu Yandong a ministryně zdravotnictví 
Li Bin. Součástí summitu je i panel podnikatelské spolupráce ve zdravotnictví.
Pořádá Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce.
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