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Právní ustanovení

Informace v tomto newsletteru, zejména
informace obchodního charakteru, nejsou
výzvou k investicím či pobídkou k obchodnímu 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 informace 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 stanoviskem GK Šanghaj.
GK Šanghaj se podle svých nejlepších
schopností snaží o úplnost a přesnost informací v newsletteru. Nicméně nemůže
plně garantovat přesnost, důkladnost, aktuálnost či úplnost informací v newsletteru.
Newsletter tedy nepřejímají zodpovědnost
za následující jevy:
- Jakákoli nepřesnost nebo neúplnost týkající se informací v newsletteru
- Jakákoli škoda pramenící z podvodného
vstupu třetí strany, vedoucí ke změně informací nebo materiálů v newsletteru
Na materiály v newsletteru se nevztahuje
žádná záruka. GK Šanghaj neposkytuje
žádné záruky bez ohledu na jejich využití
nebo účel.

10 Rozhovor: Ivana a Jan Bendovi: čeští architekti, kteří dobyli Čínu
15 Kulturní okénko: Romantickým Českem
po stopách filmu Somewhere Only We Know

Oriental Pearl Tower na straně 6 je TV vysílač v Šanghaji v Čínské
lidové republice. Věž se nachází na okraji Lu-ťia-cuej v okrsku
Pchu-tung na břehu řeky Chuang-pchu.
Byla navržena Ťiang Chuan Čchengem ze společnosti Shanghai Modern Architectural Design Co. Ltd. Stavba byla započata v
roce 1990 a věž byla dokončena v 1994. Se svými 468 metry byla
nejvyšší budovou v Číně mezi lety 1994 až 2007, kdy ji svou výškou
překonala budova Shanghai World Financial Center. Oriental Pearl
Tower je členem světové asociace vysokých věží a mrakodrapů
World Federation of Great Towers. Její návštěvnost přesahuje 3 miliony lidí ročně.
Říká se, že design budovy byl inspirován verši básně Hudba Pipy
z dynastie Tchang od Po Ťü-iho, která vypráví o nádherném pronikavém zvuku nástroje Pipa znějíc jako perly padající na nefritovou
desku. Nicméně návrhář stavby Ťiang Chuan-čcheng tvrdí, že při
návrhu stavby nepomýšlel na tyto verše.
zdroj: Wikipedia

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky druhé číslo našeho
newsletteru Šanghaj Plus, které Vám nabídne
opět spoustu zajímavých a užitečných informací
o Číně, Šanghaji, obchodu, kultuře a také o tom,
co chystáme a s čím Vám můžeme na tomto
specifickém trhu pomoci.
Jelikož se v Číně pohybuji již delší dobu, musím
konstatovat, že pokud si myslíme, že se v Evropě
vše neustále zrychluje, není to nic proti tempu,
kterým se mění současná Čína a její podnikatelské prostředí. Pro zahraniční firmy (včetně
českých) je proniknutí na čínský trh opravdu
velká výzva – všechny nadnárodní firmy jsou zde
již etablovány a nyní přišla řada na malé a střední
zahraniční podniky, které se před samotným
vstupem na čínský trh musí nejdříve samy sebe
zeptat: mám dostatečně světově konkurenceschopný high-tech produkt, špičkovou technologii či luxusní produkt? Mohu si dovolit ve firmě
vyčlenit člověka nebo tým lidí, kteří se budou
věnovat výhradně čínskému trhu? A v neposlední
řadě – mám dostatečný kapitál a čas vyčleněný
na dlouhodobé investice do čínského trhu?
Pokud je odpověď na všechny 3 otázky ano, pak
má zahraniční firma při správně zvolené strategii
(rozuměj čínské specifické pojetí obchodní strategie, evropský model zde nefunguje) šanci uspět.
Musím uznat, že v posledních cca 5 letech se
přístup českých firem k čínskému trhu v mnohém změnil – celá řada malých a středních firem
již pochopila, že časté návštěvy v Číně a nejlépe
fyzická přítomnost na trhu je tou správnou cestou. Přibývá českých společností, které mají v

Číně vybudovanou vlastní kancelář s vyslanými
českými pracovníky, mají zde místního obchodního partnera či síť distributorů, pravidelně se
účastní nejvýznamnějších výstav a veletrhů, investují své prostředky do zdlouhavých a složitých
místních certifikací a registrací, využívají podporu české vlády ve formě podnikatelských delegací
spojených s cestami vládních činitelů + dotovaných stánků ČR, a v neposlední řadě využívají
čím dál více služeb našich 3 kanceláří CzechTrade
v Číně (Šanghaj, Peking, Chengdu).
Pevně věřím, že českých společností bude v Číně
i nadále přibývat, protože Česká Republika má
stále Číně co nabídnout a spokojení klienti CzechTrade jsou toho důkazem…
Aleš Červinka
Ředitel regionálního centra
CzechTrade Shanghai

T: +420224907887
T: 0086 2152954251
F: 0086 21 62593622
M: +8613524572386
shanghai@czechtrade.cz
http://www.czechtrade-china.cn
CzechTrade Office
Junling Plaza
No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106
Huangpu District
200003 Shanghai
China

Téma čísla
Změny v regulaci
zahraničních investic
Ludmila Hyklová
Legal Advisor
EU SME Centre China
Čínská vláda v nedávné době zveřejnila k připomínkám
návrhy dvou klíčových předpisů, které budou upravovat zahraniční investice směřující na čínský trh, a které
v mnoha ohledech změní pravidla pro zahraniční investory.

musí mít většinový podíl. A za druhé, kolik je potřeba
získat povolení a zvláštních licencí od příslušných
schvalujících a dohlížecích orgánů, a také s jakou
vstřícností se při zakládání a provozu podniku, bude
společnost potkávat ze strany místní administrativy.

První z těchto předpisů je novela tzv. Catalogue for
the Guidance of Foreign Investment Industries (dále
jen Katalog), který je již 20 let považován za malou
bibli právní regulace zahraničních investic, a který byl
naposled novelizován v roce 2011. Tento Katalog je
skutečně seznamem, katalogem průmyslových odvětví
a pododvětví, včetně služeb, a odráží pohled čínské
vlády na to, nakolik ta, která oblast čínské ekonomiky
potřebuje či je vhodná pro zahraniční investice. Kromě
Katalogu, existují ještě další právní předpisy, které
podrobněji upravují některá specifická odvětví, např.
finančnictví, a která mohou ukládat další, v Katalogu
nezmíněné, podmínky. Předpokládá se, že novela se
dotkne i těchto speciálních předpisů.

Navrhovaná změna Katalogu otevírá a uvolňuje mnohá
odvětví. Např. kategorie restricted, by nyní dle návrhu,
obsahovala pouze 35 z původních 79 položek. Snížit
se má počet oblastí, pro které se vyžaduje založení
JV, a také počet oblastí, kde musí kontrolní podíl v
JV vlastnit čínský investor. Nicméně i přes celkovou
liberalizaci stále existují významná omezení např. v
některých oblastech služeb, zdravotnictví a školství.
Některá odvětví se dokonce přesunula z restricted do
prohibited, či z permitted do restricted.

Hospodářská odvětví a činnosti se v Katalogu dělí na
podporované, omezené a zakázané (encouraged, restricted a prohibited). Odvětví v Katalogu nezmíněná se
považují za povolená (permitted). Rozdíly mezi encouraged, permitted, restricted a prohibited, zjednodušeně
řečeno, spočívají v přítomnosti či absenci některé či
obou z následujících podmínek: za prvé, zda je možné
pro tu kterou podnikatelskou činnost založit 100 %
zahraničně vlastněný podnik (Wholly Foreign Owned
Entreprise - WOFE) nebo je potřeba mít joint venture
(JV) s čínským partnerem, a zda tento čínský partner

Je evidentní, že k uvolnění dochází napříč výrobním
sektorem a týká se např. výroby léků a farmaceutických
výrobků, nápojů, výroby zařízení a nástrojů pro běžnou
i speciální výrobu, a mnoha dalších. Výjimkou je automobilový sektor (výroba motorových vozidel), který byl
přesunut z kategorie permitted do kategorie restricted.
K uvolnění dochází i v tom smyslu, že v oblastech, kde
dříve bylo nutno založit JV (i přesto, že oblast patřila
do kategorie encouraged), bude nyní možno, pokud
novela bude schválena, založit WOFE. Jedná se např.
o navrhování a výrobu dopravních zařízení jako jsou
letecké motory a jeho součásti, vybavení pro civilní letadla a jachty, výrobu elektrických strojů a zařízení jako
jsou zařízení pro přenos a převod elektrické energie a
mnohé další.

Do oblasti permitted se přesune e-commerce pro
TMT (technologie, media a telekomunikační business), s výjimkou value - added TMT. Měly by sem
také patřit projekty pro real estate development např.
velké zábavní parky, multikina, villy, golfová hřiště. V
návrhu se z kategorie restricted do kategorie permitted
přesouvají některé oblasti finančního sektoru jako jsou
např. trustové společnosti a ne-bankovní finanční instituce. Lze ovšem vážně pochybovat, že by regulátor
finančního sektoru k takovému uvolnění, bez jakýkoliv
podmínek ve zvláštním předpise, svolil.
Na opačném konci liberalizačního trendu stojí zpřísnění
podmínek např. pro zdravotnická zařízení, kde je bude
možné provozovat pouze jako tzv. cooperative joint
venture (v tomto případě se ale spíše jedná o potvrzení
reality, neboť podle stávajícího platného Katalogu lze
sice zdravotnická zařízení založit jako WOFE, ale v
praxi až na výjimky povolována nebyla).
V návrhu se často používá jako formy zahraniční investice formy „cooperative joint venture“, což je druhý
typ joint venture (první je equity joint venture), a ten,
který je z obou forem JV mnohem méně používaný.
Umožňuje větší flexibilitu dohody a uspořádání mezi
JV partnery, nicméně zahraniční a čínští investoři, ale
hlavně místní administrativa, nemá s touto formou
příliš zkušeností.
Druhou normou, která byla nedávno předložena
veřejnosti k připomínkám, je Návrh zákona o
zahraničních investicích (Foreign Investment Law).
Tento zákon by měl nahradit letité zákony o WOFE
(Wholly Foreign Owned Entreprise) a Sino Foreign
Joint Ventures (JV). Dle plánu legislativních prací
čínského Národního kongresu, tento zákon patří do
prostřední skupiny z hlediska urgence přijetí, a tudíž
lze předpokládat, že doba pro jeho připomínkování
nebude příliš krátká, a že návrh bude ještě pozměněn.
Nicméně některé oblasti jsou již nyní poměrně jasné
a je potřeba je brát v uvahu při plánování investičních
struktur.
Návrh zákona v mnohém kopíruje reformy zavedené v
Shanghai Free Trade Zone, a předpokládá se, že legislativní orgány budou vycházet z pozitivních a negativních zkušeností, které vláda v této a dalších nově
zakládaných zónách implementuje a testuje. Je proto
užitečné sledovat, co se v těchto zvláštních zónách
děje, a z toho dovodit, jak bude vypadat úprava platná
pro celou Čínu.
Příkladem může byt tzv. negativní seznam, který má
souvislost s výše zmíněným Katalogem. Tento negativní seznam odvětví a činností pro zahraniční investice

bude, na rozdíl od Katalogu, obsahovat pouze kategorie restricted a prohibited. Ostatní oblasti (nyní nazývány encouraged a permitted) nebudou potřebovat tzv.
Foreign Investment Approval (což je schvalovací dokument, povolení, které se nyní vyžaduje u každého jednotlivého investičního projektu a založení zahraničně
investované společnosti), ale pouze registraci a
případně povolení příslušného dohlížejícího orgánu
daného odvětví.
Druhou podstatnou změnou bude, že při posuzování
skutečnosti, zda se jedná o zahraniční investici,
nebude bráno v úvahu pouze to, kde má investor registrované sídlo (jako je tomu nyní), ale bude se zkoumat
původ - “národnost” kapitálu, a to kdo, disponuje tzv.
“ultimate control”, pojem, který nebyl dosud aplikován.
Přehodnoceny budou také tzv. VIE struktury (variable
interest entities), které umožnovaly prostřednictvím
smluvních vztahů s čínskými vlastníky společnosti
(považované dle práva za plně čínsky vlastněnou
společnost), vstup zahraničních investorů a offshorového kapitálu do oblastí pro zahraniční investice omezené - restricted.
Poslední, zde zmíněnou změnou, by mělo byt sjednocení pravidel pro corporate governance mezi WOFE a
JV, a jejich uvedení do souladu s čínským zákonem o
obchodních společnostech. Do budoucna by nejvyšším
orgánem měla být pro obě formy valná hromada shareholders meeting (pro JV to je nyní Board of Directors). Praktický význam to může mít pro některé již
založené JV, kde je nyní potřeba ke schválení některých
rozdhodnutí souhlasu všech členů Board of Directors,
zatímco pro rozhodnutí o stejných záležitostech podle
zákona o obchodních společnostech je potřeba pouze
2/3 většina akcionářů.
Závěrem lze k návrhům obou norem říci, že
pokračují v liberalizačním trendu a v administritavním
zjednodušení vstupu zahraničních investic na čínský
trh, ale ponechávají regulatorním orgánům a místní
administrativě stále otěže pevně v rukou. Zahraniční
investor bude mít v mnoha ohledech vstup jednodušší,
ale je potřeba mít vždy na mysli, že čínská vláda se
stará o blaho zahraničních investorů jen do té míry,
do jaké míry souzní s potřebami čínské ekonomiky,
na čemž konec konců není nic tak špatného. Pro
zahraniční investory to stále znamená důkladně se
připravit, tj. mít k dispozici potřebné informace o trhu,
právní úpravě a administrativní praxi, včas ochránit své
know-how a další práva duševního vlastnictví, vybrat
důvěryhodného obchodního partnera, a být připraven
a vybaven na běh na dlouhou trať.

31.242°N 121.495°E
467.9 m

Méně obvyklý pohled na symbol Šanghaje - Perlová věž v nočním oparu.

Rada pro podnikatele
Pozor na falešné poptávky
Aleš Červinka
Ředitel regionálního centra
CzechTrade Shanghai

České firmy se na kanceláře CzechTrade velmi
často obrací s případy tzv. „fingovaných poptávek“.
Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, tak
pro Vaši informaci zasíláme klasický průběh těchto
fingovaných poptávek v Číně:
Cílem je poptat zboží, nabídka je okamžitě odsouhlasena, platební podmínky jsou velice výhodné, vše je velmi snadné. Po té následuje urgence
Vašeho příjezdu do Číny k podepsání kontraktu, na
místě bývá před podpisem smlouvy požadováno cca
5.000 Eur (pohoštění, dárky či úplatek). Dále pak
samozřejmě následuje neplnění smlouvy. Legální firma (i když existuje třeba pár týdnů) poptává
zboží, úplatek probíhá mezi účastníky beze svědků.
Firma také může brzo zaniknout.
Charakter poptávek:
1. Velmi výhodné platební podmínky a ceny.
2. Vše vypadá velmi jednoduše.
3. Požadují, aby generální ředitel přiletěl podepsat kontrakt co nejdříve.
4. Nemají zájem o kvalitu a technické parametry
výrobků, tak jak je zvykem.
5. Jedná se o kontrakt na velmi velké množství,
zakázka která musí okamžitě vzbudit zájem vedení
firmy.
6.
Z jejich jednání je vidět, že jejich cílem je
návštěva Generálního ředitele u nich ve firmě.
Hodně Vám napoví obchodní cit - většinou jsou to
velice snadné obchodní případy, prakticky takovou
zakázku (bez kontroly vzorků) neuděláte ani s partnerem v ČR.
Průběh těchto poptávek bývá přibližně následující :
Čínská firma osloví českou firmu s poptávkou. Vel-

mi pravděpodobně nalezla český subjekt na internetu. Česká firma nikdy dříve s čínskou firmou ne
byla v kontaktu.
Česká firma zašle cenovou nabídku, ta je obratem
čínskou stranou odsouhlasena bez jakýchkoliv
připomínek a smlouvání o ceně.
Čínská firma zašle návrh smlouvy a požaduje po
české straně okamžitý příjezd do Číny a podepsání
smlouvy. Smlouva je velice výhodná, jedná se o
poměrně vysoké sumy, platba bankovním akreditivem, transport často zajišťuje čínský odběratel.
Po příjezdu do Číny požaduje čínská firma před
podpisem smlouvy cca 5.000 Euro na pohoštění
nebo na úplatek. Pokud česká strana odmítne zaplatit, veškerá jednání okamžitě končí.
V poslední době se nám zde také vyskytly případy,
kdy místo pohoštění či úplatku, podvodná firma
požadovala před 1. obchodní transakcí zaplatit tzv.
notářský poplatek za ověření kontraktu ve výši 0,6%
hodnoty zboží. Firma tvrdila, že je to dle vládního
předpisu, apod. Při obchodování s čínskými firmami nikdy nic předem neplaťte a vždy se nejdříve
obraťte na kancelář CzechTrade, která Vám může
poradit a včas podchytit podvodnou firmu.
Velmi častý výskyt takovýchto podvodných firem
je v těchto čínských destinacích: Xian, Kunming,
Shenzhen, Sanya, Zhengzhou. Tyto firmy mají
většinou v názvu uvedeno „trading company“ nebo
„Imp. & Exp.“, webové stránky uvedeny pouze v
angličtině, email většinou na 163.com, někdy mají
v kontaktních údajích uveden pouze mobilní telefon.

Toulky po Číně

ZHANGJIAJIE

avatarova krajina, nebeské zážitky a romantické menšiny

Pavel Dvořák
(www.bamboome.sk)

Magická krajina v ranním oparu okouzluje každého návštěvníka.

Kdo by nechtěl prožít pár dní jako ve filmu? Existují
místa na světě, kde se to dá. A mnohé jsou v okolí města
Zhangjiajie, které se nachází v provincii Hunan ve
střední Číně. V okolí se dá například vidět neuvěřitelná
přírodní rezervace Wulingyuan; hora Tianmen se
strašidelnými skleněnými stezkami; jezero Baofeng s
úžasným vodopádem; starověké hunanské vesničky a
městečka. Nejznámější ze všech jsou rozhodně skalnaté sloupy v parku Wulingyuan. Scenérie tohoto místa
posloužila jako podklad k slavnému filmu Avatar.
Když se řekne v Číně Zhangjiajie, každý si vybaví kra-

jinu z klasických čínských maleb. Špičaté vrcholky
hor, kterých se zde nachází přes 3 000. Je to jedna z
nejkrásnějších scenérií v Číně, čínští umělci ji malují
po tisíciletí.
Avšak právě z tohoto důvodu je třeba být připraven,
na to na co člověk jedoucí do Číny musí být připraven
vždy. Na lidi! Kvantum lidí! Čína je země s největším
počtem obyvatel, většina z nich však žije jen na dvou
třetinách jejího území. Památek má sice Čína hodně,
ale ne tolik, aby se tam ti lidé ztratili. Takže první co
nás čekalo ještě dříve než jsme viděli nějakou horu, byli
lidé.
Do parku vede několik hlavních vchodů a celý areál
je propletený spoustou cestiček a vyhlídkových
chodníků. Některé jsou velmi populární, jiné méně.
Většinou to závisí na tom, kolik je tam třeba chodit. Asi
nejpopulárnější cesta je ta, kde se nachází výtah bílého
draka, prý největší vnější výtah na světě. Začali ho stavět
v roce 1999 a po třech letech byl hotov. Má 330 metrů
do výšky a je celý prosklený, takže se člověku naskytnou opravdu neuvěřitelné výhledy. Pochopitelně jsme
v Číně, na výtah je třeba si vyčkat řadu. Jak dlouhou
závisí na tom, kdy přijdete. Poprvé jsem čekal více než
dvě hodiny - byl jsem tam totiž v srpnu. Poté (dvakrát)
jsem nečekal ani minutu, byl jsem tam sám. Byl totiž
pozdní podzim a zima.
Cesta nahoru uběhne hned, rychlost výtahu je
neuvěřitelná. Na vrcholku se pak můžete posadit na
místní linku MHD, která je v ceně lístku a odveze vás
k prvním vyhlídkám. Jelikož je tento park opravdu obrovský, pravidelná autobusová kyvadlová doprava je
užitečná.
Rozhodně se vyplatí nechat si na výlet tři dny. Na
tři dny platí i lístek. Je to přibližně akorát na to, aby
člověk viděl všechno. Nejznámější vyhlídky jsou
rozhodně První most pod nebesy a Hora Tianzi. Jenže
právě tato dvě místa jsou opravdu zaplavena lidmi. Na
druhé straně méně dostupné vyhlídky, jak Políčka létající v nebi či vesnice Wulong jsou téměř prázdné. Ve
vesničce Wulong se budete cítit jako ve Slovenském
ráji, všude samé žebříky, schody, mosty, skály ... Je to
trošku náročnější výstup než zbylé rovné vydlážděné
chodníky, ale o to hezčí (a prázdnější). Nebudu však
vyprávět mnoho o cestičkách a vyhlídkách. Jak se
říká, jedna fotka je za tisíc slov. Proto raději k článku
přidám víc fotek.
Poslední rada na závěr: určitě se ubytujete v parku a
ne v přilehlém městečku Wulingyuan. Jsou tam sice
hezčí hotely, jenže každý den je třeba vystát si tytéž
řady na cestu zpět do parku. Člověk půl dne zabije jen
výstupem a přitom v parku je tolik nádherných míst.

Jak jste se dostali z Čech do Číny?
Ivana Bendová: Naše cesta vedla z Čech
nejprve do Kanady, kde jsme začali pracovat pro velkou architektonickou kancelář.
V Severní Americe však byla na počátku
devadesátých let minulého století ekonomická krize, spousta architektonických
kanceláří přišla najednou o velké zakázky
a mnoho našich kolegů bylo propuštěno z
práce. Bylo nutné přečkat nepříznivou dobu.
Pro architekty bylo málo práce, ale Čína se
naopak začala otevírat a začínalo se zde
hodně stavět. Já jsem poprvé přijela do Číny
jako zaměstnanec torontské firmy B+H v listopadu 1991 a pracovala jsem na soutěži pro
velký multifunkční komplex v Shenzhenu.
Jan začal jezdit o rok a půl později. Čína však
byla jiná. To, jak to tady bylo tehdy a dnes, se
nedá vůbec porovnávat.

Co Vám Čína dala?
Ivana Bendová: V Kanadě jsme získali
zkušenost se složitými stavbami a naučili se
pracovat systematicky a podstatně rychleji
a efektivněji. Nevím, jak to chodí dnes, ale
řekla bych, že není možné se takové věci v
Evropě snadno naučit. Kromě toho existuje jakýsi eurocentrismus typu “svět rovná
se Evropa”. Jenže “svět” je mnohem větší a
různorodější, čemu není z českého dolíčku
tak snadné porozumět. A pro tohle poznání je
Čína skvělá.
Jan Benda: Myslím, že zkušenost z Číny je
zásadní. Říká se, že štěstí přeje připraveným.
Jistě nám Čína nabídla obrovskou příležitost,
která nám poskytla získání jedinečné profesionální zkušenosti. Na druhou stranu to
nebylo snadné. Museli jsme prokázat nejen
jistý talent a schopnosti, ale i odvahu a nebojácnost pustit se do práce v kulturně velmi
odlišném prostředí. Talent je jedna věc, ale
pokud nemáte šanci ho rozvinout, pokud
nemáte šanci stavět a hledat si vlastní profesionální cestu, je to v této profesi moc těžké.

ROZHOVOR

Ivana a Jan
BENDOVI
čeští architekti, kteří dobyli Čínu
pro Šanghaj Plus Romana Mrázová
Manželé Bendovi patří mezi nejúspěšnější české
realizátory staveb v zahraničí. Po úspěchu v
mezinárodní soutěži v Japonsku emigrovali do Kanady. V Číně pak začalo jejich další
dobrodružství poznamenané řadou vynikajících
realizací.
http://www.benda-arch.com/

Co Vám Čína dala?

Evropě, nabrali trochu zkušenost západního světa, a
přidali k tomu rozumění čínské kultuře. Díky tomu
Ivana Bendová: V Kanadě jsme získali zkušenost jsou jejich domy zajímavé. Je hrozně dobře, že tu
se složitými stavbami a naučili se pracovat system- vyrůstají nové osobnosti, architekti, kteří tvoří novou
aticky a podstatně rychleji a efektivněji. Nevím, jak čínskou architekturu. To je opravdu důležité. Mysto chodí dnes, ale řekla bych, že není možné se ta- lím, že to nevidíme jako konkurenci, ale přirozený a
kové věci v Evropě snadno naučit. Kromě toho ex- pozitivní vývoj.
istuje jakýsi eurocentrismus typu “svět rovná se Evropa”. Jenže “svět” je mnohem větší a různorodější, Ivana Bendová: Zároveň je třeba dodat, že spousta
čemu není z českého dolíčku tak snadné porozumět. z nich se toho hodně naučila o západních hodnotách
a názoru na svět, avšak podstatě a historii západní
A pro tohle poznání je Čína skvělá.
architektury stejně nerozumí. Můžeme říct, že jsme
Jan Benda: Myslím, že zkušenost z Číny je zásadní. a stavíme v Číně a západní kultura tu není důležitá.
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Jistě nám Čína Architektura reflektuje především hodnoty a životní
nabídla obrovskou příležitost, která nám poskyt- názor doby a místa. Čínská společnost jistě přebírá
la získání jedinečné profesionální zkušenosti. Na hodně věcí ze Západu, a tak hlubší porozumění Zádruhou stranu to nebylo snadné. Museli jsme prokázat padnímu světu není možné ignorovat.
nejen jistý talent a schopnosti, ale i odvahu a nebojácnost pustit se do práce v kulturně velmi odlišném Myslíte, že vaše práce propojuje obě kulprostředí. Talent je jedna věc, ale pokud nemáte šanci tury?
ho rozvinout, pokud nemáte šanci stavět a hledat si
vlastní profesionální cestu, je to v této profesi moc Ivana Bendová: Určitě. Žijeme v globálním světě
těžké.
a musíme se naučit, jak svět spojit, jak se domluvit.
Jinak to nejde ani v architektuře.

Co Vám dala Česká republika, co Kanada
Jan Benda: Myslím, že jde o to nalézt společnou řeč
a co Čína?
Ivana Bendová: Všechny ty “životy”, jak to občas
nazýváme, byly podstatné. Vzdělání a první životní
období ve Střední Evropě bylo zásadní z hlediska
vzdělání, chápání podstaty západní kultury a civilizace. Zcela určitě disponujeme jiným základem, než
třeba naši kanadští nebo čínští kolegové. Máme jaksi hlubší vztah k historii a systematickému chápání
souvislostí architektury a doby. O tom, co jsme se
naučili v Kanadě, jsem se už zmínila. A Čína nám
dala možnost to všechno spojit a uplatnit.

mezi lidmi, kteří mluví “různými jazyky”. To znamená, že se musíme snažit pochopit hodnoty a jejich
důležitost pro lidský život. Pokud se nám to nepodaří,
obávám se, že budeme muset znovu prožívat takové
zkušenosti, jako jsou nesmyslné války, násilí spojené
s bojem o moc a všechno to, co člověka nešlechtí.
Ivana Bendová: Příklad snahy o interakci je možné
vidět i v projektu Tonino Lamborgini Hotelu v Suzhou. Je to myslím dobře balancovaný mix čínského
a západního konceptu. Povedlo se to a mnoho lidi
se nás často ptá, jak je možné, že západní architekt
navrhl tak hezký čínský hotel.

Jan Benda: Naučili jsme se nebát udělat chybu a
poučit se z ní. Není nic špatného na tom udělat chy- Jan Benda: Snažíme se přinášet do této společnosti
bu. Špatné je ji opakovat. Kdo neudělá chybu, nic se trochu jiný standard, než ten, který tu vznikl díky
rychle rostoucí populaci a složité situaci v nedávné
nenaučí.
minulosti. Jde nám o to, aby lidé našli svou ztraCo říkáte na novou generaci čínských cenou důstojnost, aby mohli žít jako lidé. Snad by
architektů, kteří začali tvořit velkou se dalo říct, že lidská důstojnost a všechno to, co
dělá člověka člověkem, je pro nás opravdu podstatkonkurenci západním architektům v Číně? né. Pokud navrhujeme byty, jde nám o to, aby se z
domu stal domov, aby lidé mohli žít tak dobře, jak
Jan Benda: Většina těch, kteří tu konkurenci
to v dnešní době v konkrétních podmínkách každého
představují, studovali architekturu v USA nebo
člověka jde.

Hotel Tonino Lamborghini - Suzhou

Co Vás tedy hlavně inspirovalo při práci Jan Benda: Je otázka, co přesně myslíte pod pona návrhu Tonino Lamborghini hotelu v jmem “vývoj architektury”. Pokud jde o vývoj trhu,
nikdo nestaví proto, aby na tom prodělal. Dobrý deSuzhou?

veloper, který na sebe bere zodpovědnost za vložené
investice, musí mít dobrý business plán, aby věděl,
kolik může na stavbu utratit a za kolik musí – dejme
tomu byty – zase prodat. Musí vědět, jak se investice
navrátí. A protože s časem se nejistota exponenciálně
zvyšuje, návrh i výstavba musí proběhnout co
nejrychleji, což na nás klade poměrně velké nároky.
Není čas na dlouhé váhání, také schvalovací proces je značně efektivnější a rychlejší než třeba v
Evropě nebo konkrétně v Čechách. Je pravda, že
výstavba se řídí trochu jinými pravidly než v Evropě
nebo Americe. Projektová dokumentace je v Číně o
poznání jednodušší, zato však musí být zpracována o
hodně rychleji. Má to svůj smysl a člověk tedy musí
být profesionál se vším všudy, aby tu obstál.

Jan Benda: I když se domy staví z cihel, betonu,
dřeva nebo kovu a skla, smyslem architektury není
tvar domů, technická dokonalost, nebo krása, ale to,
co člověk v domě prožívá. Je to prostorový koncept
a lidská zkušenost v něm, o co tu jde. Není to stáří
domu nebo množství peněz, které bylo na jeho realizaci zapotřebí, ale kvalita prostorového návrhu, co
nás na architektuře zajímá, co dělá dům jedinečným
nebo unikátním, co mu dodává jeho „historickou“a
autentickou dimenzi. Podstatu architektury je nutné
hledat v jednotě myšlení a činů, v dobře vyvážené
proporci mezi filozofickými, technologickými a estetickými hodnotami relevantní době a místu. Není to
styl nebo krása, co činí dům autentickým, ale integrita architektonického návrhu. A je to právě autenticita
Ivana Bendová: Ve shodě s rychlostí vývoje trhu
domu, co ho dělá atraktivním ať je jakkoli starý, ať
se naši čínští klienti museli hodně a poměrně rychje postaven podle jakýchkoli estetických zásad nebo
le naučit a stále se učí. Příležitostí pro architekty
stylů.
je v této chvíli méně a potencionální kupci nebo
uživatelé našich domů jsou o hodně náročnější než v
Pokud budeme mluvit o inspiraci pro Tonino Lambodobě, kdy jsme do Číny přišli. Můžeme říct, že z hlerghini hotel, rozhodně nevychází z tradiční čínské ardiska profese „dobře už bylo“ a je třeba se připravit
chitektury, ale z tradičních hodnot čínské společnosti,
na období, které bude složitější a náročnější, jak co
z toho, v co lidé věří, co oceňují, čemu rozumí.
se týče kvality tak i ekonomiky projektů. Developeři
jsou vzdělanější, zkušenější a sofistikovanější a
Jaká je rychlost vývoje architektury v přizpůsobují se současným podmínkám vývoje Číny.
Číně? Má stejné tempo jako ekonomický Jsou to dnes už většinou profesionálové ve svém
rozvoj Číny?
oboru a v tom smyslu je práce s nimi je zajímavější,
ale zároveň náročnější.

Jak se podle Vás liší historická architektura vyžaduje paměť a kopírování, je vzdělání orientované
jiným směrem. Často se setkáváme s tím, že knihy,
Číny a Evropy?

časopisy nebo internet neslouží zdejším architektům
pouze k poučení nebo inspiraci, ale že přebírají/kopírují
celé formy domů.
Ivana Bendová: Spousta čínských architektů se stále
snaží někoho následovat. Hledají svůj vzor, kterému
se snaží přiblížit. Na tom by snad ještě nebylo nic tak
špatného, ale pro autentickou architekturu je třeba hledat konkrétní jedinečné řešení. K dobrému návrhu je
třeba jak kreativita, tak i kritické myšlení. A k tomu
bohužel ve školách nejsou studenti architektury vedeni. V architektuře jde o vyřešení konkrétních souvislostí s prostředím, o odpověď na otázky konkrétních
požadavků těch, kteří budou domy stavět a i těch, kteří
je budou užívat.

Jan Benda: Na první pohled by se mohlo zdát, že historická architektura v Číně není tak bohatá jako např.
evropská. Problém je však v tom, že kulturní a stavební
historie v Číně má jinou podobu a hodnoty, na které
se my, Evropané, neumíme dívat. Neumíme snadno
rozeznávat rozdíly mezi obdobím různých dynastií
nebo kulturních období. Naproti tomu, když Číňané
přijdou do Evropy, mají podobný problém a všechno
“západní” shrnují například pod pojem “evropský styl”.
Neumí rozlišovat mezi gotikou a barokem, protože
nerozumí kulturnímu nebo politickému pozadí doby.
Proto se jim snažíme ukázat, že “architektonický sloh”,
jak oni to většinou nazývají (ten pojem opravdu neradi
užíváme), není jen bohatost tvarů nebo barev, ale že tu
podle našeho pohledu jde vždy o jednotu filozofick- Na druhou stranu v Čechách za posledních dvacet pět
ého myšlení, společenských hodnot a estetiky, která let sice byla postavena řada kultivovaných domů, ale
myšlenky doby prostřednictvím architektury vyjadřuje. žádná architektura, která by zasáhla do světového nebo
alespoň evropského architektonického dění, na rozdíl
od Číny, kde je takových staveb několik. Snad pouze
Tančící Dům je tím, co z té „průměrnosti“ vybočuje.
Je mi moc líto, že nebyla realizována Kaplického knihovna. Ne, že bychom si mysleli, že jeho návrh byl bez
problémů, ale bylo by to ustavení nové kvality. Pokud
naše generace nedostane šanci zasáhnout do horizontu
Prahy, tedy poznamenat velkou společenskou změnu,
aby polistopadová doba dostala svůj konkrétní symbol, bude to jako kdyby snad ani neexistovala. Češi tu
propásli velkou příležitost.

Které město bude následovat ve svém vývoji
Šanghaj, kam se soustředí příští investice?
Jaký je rozdíl mezi čínskými a evropskými Jan Benda: Po druhé světové válce žilo v Číně více jak
80% lidí na venkově a asi jen 20% ve městech. Čína
architekty?
Jan Benda: Odpověď na tuto otázku je dost komplikovaná. Souvisí to mimo jiné i se systémem
vzdělávání a tradičními kulturními hodnotami v této
zemi. My jsme sem přišli v době, kdy bylo potřeba
překlenout generační mezeru. Dobrých architektů bylo
díky řadě společenských okolností opravdu pomálu.
Dnes už je to jiné a najdou se tu opravdu kvalitní profesionálové i velké talenty. Avšak dalo by se říct, že v
průměru mladým čínským architektům chybí zkušenost
a kreativita, která se jeví pro řešení úkolů doby jako kritická. Snad díky komplikovanému jazyku, jehož výuka

měla tehdy jen necelých 600 miliónů obyvatel. Dnes
žije asi polovina lidí ve městech a druhá polovina na
venkově. Trend je tedy jasný. Ve vyspělém světě žije
ve městech asi 85% lidí. Dá se tedy předpokládat, že
během příštích 30ti až 40 let bude třeba postavit asi 150
měst velikosti Paříže. Co se architektury a stavění týče,
bude tu ještě dlouho co dělat.
Ivana Bendová: Dost dobře nelze říct, které město se
bude v budoucnu rozvíjet a následovat Šanghaj. Do
nedávna to byla celá oblast podél východního pobřeží,
ale dnes tuto oblast velmi rychle dohání i západ Číny a
rozvoj je v tom smyslu jaksi „celoplošný“.

V roce 2014 jsme zpracovali o 55% více
víz než v roce 2013.
75% z toho byli čínští turisté.
V lednu 2015 jsme zpracovali o 85%
více víz než v lednu 2014.
V únoru 2015 jsme zpracovali o 115%
více víz než v únoru 2014.

Kulturní okénko:
Romantickým Českem po stopách filmu
Somewhere Only We Know
František Reismüller

ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism - Šanghaj
Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v
Šanghaji představilo nový itinerář, který se vydává
po stopách postav i štábu nového čínského filmu
natočeného v Praze a dále pokračuje po dalších romantických destinacích v České Republice.
Somewhere Only We Know (Jen my víme kde) je romantická komedie, která vypráví příběh osudové lásky
mladého čínského páru,
jež se jednoho léta potkává
v Praze. Natočila ji známá
čínská režisérka, herečka a
modelka Xu Jinglei, scénář
napsal slavný spisovatel a
scénárista Wang Shuo a v
hlavních rolích se objevily
mladé hvězdy Wu Yifan,
Wang Likun, Re Yizha a
Zhang Chao.
12. února 2015 se v prostorách Shanghai Film
Art Center na pozvání
zahraničního
zastoupení
agentury
CzechTourism
v Šanghaji a Generálního
konzulátu České republiky
sešli zástupci čtyřiatřiceti
cestovních kanceláří a
stejného
počtu
médií.
Odpolední
event
sliboval tiskovou konferenci k představení nového
itineráře, lehké občerstvení
a jako zlatý hřeb exkluzivní promítání filmu Somewhere Only We Know
pouhé dva dny po veřejné premiéře.
“Itinerář navazuje na cestu tří čínských párů, které v
prosinci 2014 navštívily Prahu jakožto výherci internetové soutěže, již organizovala produkce filmu ve
spolupráci s agenturou CzechTourism,” vysvětil ředitel
šanghajského zahraničního zastoupení František Re-

ismüller. “Klientům čínských, potažmo českých cestovních kanceláří chceme ukázat místa, která ve filmu
sehrála významnou úlohu, jako například náměstí
Jana Palacha s ikonickou sochou před Rudolfinem,
Karlův most, Zámecké schody nebo Lennonovu zeď.
Kromě Prahy by pak turisté měli navštívit další romantická místa v České republice - zámky Orlík a Hluboká
v jižních Čechách, Český
Krumlov nebo LednickoValtický areál. Itinerář je
pětidenní, čínští turisté
by tedy u nás mohli strávit dvakrát víc času než
je průměrná délka jejich
pobytu za poslední roky,”
doplnil Reismüller.
Akce se setkala s velkým
ohlasem mezi přítomnými
novináři
a
zástupci
touroperátorů, a to i díky
příjemné
neformální
atmosféře, ve které se nesla. K té přispěl i generální
konzul Richard Krpač,
který se ve svém úvodním
projevu podělil o vlastní
romantické zážitky z Prahy, ne nepodobné zápletce
filmu. “Po mém příjezdu do
Šanghaje jsem mnohokrát
slyšel, že Šanghaj je Paříží
východu. Odpovídám, že
to je srovnání platné před
sto lety - dnes je Šanghaj
mnohem spíše New Yorkem 21. století. A když
lidé mluví o Paříži jako
o nejromantičtějším městě světa, odpovídám de
facto totéž: To možná platilo před sto lety. Dnes je
nejromantičtějším městem na světě Praha,” uzavřel
generální konzul svou řeč a podpořil tak snahu agentury CzechTourism o propagaci České republiky jako
země romantických příběhů.

KALENDÁŘ AKCÍ

9. 3. - 11. 3.
Interaktivní výstava v Changning Library, Romantická Praha / Romantické
Česko
Generální konzulát ČR v Šanghaji a CzechTourism Šanghaj
Interaktivní výstava v galerii knihovny městské části Changning v
26.3. - 29.3.
92nd China Food & Drinks Fair, Chengdu
CzechTrade Chengdu
potravinářský průmysl, Účast 2015: 10 českých firem na ploše 81m2 (pivo, víno, voda,
lihoviny, gastro sklo/ křišťál a další)
30.3.-2.4.
HOTELEX Shanghai 2015, Shanghai
CzechTrade Shanghai
vybavení pro hotely
bude se účastnit 11 firem
20.-26.4.
Czech Days, Shanghai plus Czech Street Fest
ZÚ Peking, GK Šanghaj, CzechTrade Šanghaj, CzechTourism Šanghaj
hlavním gestorem v ČR – MPO
- návštěva předsedy PS PČR v Pekingu, Šanghaji a Hangzhou
- business a regionální delegace
- účast na veletrhu CSITF
- Art from Heart
- Czech Street Fest
5.-9.5.
SIAL China 2015, Shanghai
MZe ČR bude organizovat český pavilon
potravinářství
7.5.-10.5.
World Tourism Fair 2015, Shanghai
Czechtourism, Shanghai
Největší letošní turistický veletrh v Šanghaji. Česká republika bude míst stánek 36 m2,
akvizice je stále otevřená

