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Vážení čtenáři!
Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce ve spolupráci
s čínskými partnery organizuje již páté China Investment Forum (CIF)
ve formátu spolupráce šestnácti zemí střední a východní Evropy a Číny
– Platformy 16+1.
CIF 2018 přivítá více než 500 hostů v čele s představiteli vlád zúčastněných zemí, čínských provincií, představiteli úřadů, institucí a odborných organizací. Přivítá přední české podnikatele a vedení čínských
společností, z nichž mnohé patří k světově nejvýznamnějším korporacím, stejně jako desítky dalších podnikatelských subjektů. Ti všichni se
CIF účastní, aby diskutovali na téma „Iniciativa Pásmo a stezka, Příležitosti a výzvy pro spolupráci zemí 16+1“.
CIF se stalo etablovanou platformou na úrovni zemí 16+1 pro setkávání podnikatelů a obchodních delegací. Navzájem projednají nejen
příležitosti, ale i vize a cíle svých podnikatelských záměrů a realizované projekty. Zároveň hledají partnery pro realizaci svých záměrů na
trzích v Číně i pro rozvoj obchodních aktivit v Evropě. CIF se tak stává
nástrojem na podporu ekonomické spolupráce nejen ve formátu 16+1,
ale i spolupráce EU a Číny.
Na aktuální výzvy reagují svým obsahem panelové diskuse CIF 2018
– Finanční spolupráce a bankovnictví, Digitální ekonomika, Projekty
spolupráce v rámci Iniciativy Pásmo a stezka, Zemědělství a potravinářství. Zastoupení významných účastníků v těchto diskusích svědčí
o potřebě nadále prohlubovat a rozvíjet ekonomickou spolupráci.
V letošním a dalších letech chceme, aby CIF bylo orientováno
na konkrétní výsledky a doporučení. Jednou z doprovodných akcí je
kulatý stůl k výsledkům jednání a možnostem a výzvám spolupráce
s Čínou. Klademe důraz na to, aby CIF otevíralo příležitosti pro všechny zájemce – a chceme naše úsilí ve formátu 16+1 ještě více propojit
s aktuálními tématy vztahů mezi EU a Čínou.
Věříme, že CIF 2018 bude úspěšné. Že pomůže navázat nová partnerství a nastartovat nové podnikatelské projekty.

Jaroslav Tvrdík
prezident Smíšené česko čínské
komory vzájemné spolupráce
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Využijme potenciál, který
se nabízí, nabádá Štefan Füle
Evropská unie vidí v Číně strategického partnera, kdežto USA strategického soupeře, zdůrazňuje bývalý eurokomisař a předseda Správní
rady Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.
V červenci tohoto roku se
konal v Sofii summit Evropské unie a Číny ve formátu
16+1, na kterém čínský
premiér Li Kche-čchiang slíbil, že se jeho země otevře
a sníží cla. Současně ujistil,
že spolupráce mezi oběma
stranami musí zůstat transparentní. Nakolik důležité
jsou tyto výroční summity
a jak velkou výpovědní hodnotu mají takováto ujištění?
Podobné summity jsou pro naší
spolupráci s Čínou důležité.
Prostřednictvím formátu 16+1
jsme si vytvořili širší rámec
pro naše bilaterální vztahy,
které tímto dosahují intenzity
vztahů, jež má řada větších
členských zemí EU. Výzvou pro
nás je využít jejich potenciál.
Dosavadní výsledky totiž dosud
neodpovídají vynaloženému
úsilí. Rezervy vidím v reciprocitě našich vztahů a doufám,
že přísliby čínské strany budou
naplněny. Je v zájmu nás všech,
aby dialog a spolupráce středoevropských zemí s Čínou se
staly přidanou hodnotou pro
strategické partnerství mezi
EU a Čínou.
Od července už nicméně
nějaká doba uplynula, jak se
změnily vzájemné vztahy EU
s Čínou, i s ohledem na politiku USA?
Především obě strany, jak EU,
tak i Čína, cítí větší zodpovědnost v přístupu ke globálním
výzvám zejména ve světle
rostoucího protekcionismu ze
strany Trumpovy administrativy. Jedná se nejen o zachování
pravidel mezinárodního obchodu na základě obecně přijatých
zásad, ale i o efektivitu mezinárodních institucí. A stejně
tak o témata, jako je například
ochrana životního prostředí.
To jsou výzvy, jejichž řešení
má v současném propojeném
světě mimořádně velký význam
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i pro Českou republiku. Lišíme
se v pohledu na Čínu. EU v ní
stále vidí strategického partnera, kdežto USA strategického
soupeře.
Připomeňme si dosavadní
mezníky vztahů mezi unií
a Čínou, čím byly důležité?
Přijetí strategické agendy pro
spolupráci je jakýmsi průnikem strategických plánovacích dokumentů EU (EU
strategie 2020) a Číny (12.
pětiletý plán) s ambicí využít
synergie mezi nimi k posílení
vzájemně výhodné spolupráce.
Strany jej budou naplňovat
prostřednictvím každoročních
summitů a tří pilířů, o které se
spolupráce opírá: strategický
dialog, ekonomický a obchodní
dialog a mezilidské kontakty. Navíc mezi EU a Čínou
probíhá poměrně intenzivní
dialog na úrovni řady sektorů.
Česká republika je samozřejmě
součástí tohoto procesu, a je
výzvou pro nás všechny, aby
ve svých bilaterálních vztazích s Čínou v maximální míře
navazovala na prohlubující
se čínsko-unijní vztahy a plně
využila jejich potenciál.
Připravuje se Bilateral Investment Agreement, v jakém
stadiu jsou práce na něm?
Čím bude toto ujednání důležité, co může změnit?
Na letošním summitu EU‒Čína
si obě strany vyměnily představy, kterých sektorů by se
uvedená smlouva týkala. Šlo
o iniciativu EU, která tím chtěla
dát impuls k dalším jednáním.
Ta začala v roce 2014 a od roku
2016 se soustředí na konkrétní
text dohody. Dojednání a přijetí této smlouvy by mimo jiné
výrazně zlepšilo přístup našich
investorů na čínský trh, vytvořilo garance pro takové investice
a zajistilo nediskriminační
a transparentní prostředí.

Pro Českou republiku je
Čína čtvrtým největším obchodním partnerem a druhým největším dovozcem.
Pokud jde o vývoz a dovoz, je
však česká bilance výrazně
negativní. Jaký je trend, pokračovat v posilování vývozu,
nebo snaha bilanci vyrovnat?
Spíše než o restrikce dovozu
k nám by mělo jít o zvýšení
českého vývozu do Číny. Jsou
zde příležitosti exportu v oblasti
potravinářství a zemědělství,
neboť Čína má zájem dovážet
kvalitní potraviny či mléčné produkty. V tom je velká příležitost
pro české firmy. Svůj potenciál
stále nevyužil export českého
piva do Čína. Dále jsou možnosti
v oblasti průmyslu a zdravotnictví. Za určitých podmínek

Příchod CITIC Group
a vytvoření CITIC
Europe v Praze
bude příležitostí
pro řadu českých
a evropských
společností spojit
síly do oboustranně
výhodných projektů.

i v oblasti pokročilých technologií. Je ale důležité, aby naše
firmy měly dveře do Číny více
dokořán. Počátkem listopadu
se v Šanghaji uskuteční první
mezinárodní dovozový veletrh
spotřebního zboží a služeb.
Česko čínská komora
vzájemné spolupráce nabídla
nejen svým členům, ale i dalším
zájemcům možnost vystavovat
na plochách, které Komora
zarezervovala na šanghajském

výstavišti už počátkem tohoto roku. Rád bych zdůraznil,
že tuto plochu poskytujeme
bezplatně. Ale když mluvím
o otevřených dveřích, myslím
tím také odstranění řady technických bariér na čínské straně,
které nám brání plně využít
možnosti čínského trhu. Proto
je pro nás uplatnění principu
reciprocity tak důležité.
Čína je považována za fenomén, čínským směrem v zásadě pokukuje kdekdo. Proč
je důležité s Čínou obchodovat, jen kvůli tržbám?
Čína se stále rozvíjí a bude růst
i nadále. EU je už nyní jejím
největším obchodním partnerem. Obrovský čínský trh je pro
řadu exportérů velká budoucnost. Čína je přední světová
ekonomika, která jen v posledních dvou letech investovala
do EU osmkrát více než USA.
Příležitosti představují globální
iniciativy jako například Pásmo
a stezka, navazující na myšlenku hedvábné stezky. EU
s Čínou v této oblasti spolupracuje nejen v otázce propojení
evropského tranzitního systému
s čínskou iniciativou, ale sama
v těchto dnech přichází s návrhy na propojení mezi Evropou
a Asií. To nabídne velké projekty a na ně navazující investice
v dopravě, infrastruktuře,
službách a tak dále Přitom reciproční obchodní a ekonomické
vazby jsou základním předpokladem pro naši schopnost
řešit společně daleko důležitější
civilizační výzvy.
Nevyužijeme-li příležitosti,
které máme my, využije je někdo
jiný. Úspěch na tomto trhu
znamená úspěch pro naše firmy
a jejich růst včetně zajištění
pracovních míst. To je i jeden ze
základních cílů letošního Čínského investičního fóra (CIF), které
se koná 15.–17. října 2018. To
má navíc poukázat na to, že
zde působící čínské bankovní
instituce už reálně financují
projekty českých investičních
skupin. Příležitosti jsou ve spolupráci v oblasti digitální ekonomiky, zájemci chtějí růst spolu

s čínskými partnery, kteří jim
mohou poskytnout silné finanční
zázemí, při podnikání v Evropě.
Co je tématem letošního CIF,
v čem bude jiné než předešlé
ročníky?
Zájem velkých čínských korporací, které se CIF účastní,
svědčí o tom, že toto fórum
je etablovanou platformou
na úrovni zemí 16+1 pro setkávání podnikatelů a obchodních

delegací, kteří si navzájem
představují vize a cíle svých
investorských záměrů a hledají
partnery a kontakty pro naplnění obchodních příležitostí a projektů, které přináší vzájemná
spolupráce. V letošním roce
a dalších letech budeme klást
důraz na pragmatický přístup
a orientaci na konkrétní výsledky a doporučení. Budeme více
transparentní a jednou z doprovodných akcí fóra bude kulatý

stůl k výsledkům jednání a možnostem a výzvám spolupráce
s Čínou. Budeme klást důraz
na to, aby toto fórum otevíralo
příležitosti pro všechny zájemce bez jakékoliv diskriminace.
A v neposlední řadě chceme
naše úsilí ve formátu 16+1 více
propojit s aktuální agendou
vztahů mezi EU a Čínou.
Vstup čínských společností
do Evropy prošel jistou eta-

Štefan Füle
Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1980–1981) a Státním institutu mezinárodních vztahů
v Moskvě (1981–1986). V roce 1987 se stal zaměstnancem ministerstva zahraničí, v roce 1988 se účastnil
studijního programu pro odzbrojení Organizace spojených národů. V letech 1990 až 1995 byl prvním tajemníkem stálé mise při OSN. Po návratu do České republiky byl ředitelem odboru mezinárodních organizací, podílel se také na jednáních o vstupu do NATO. Byl velvyslancem v Litvě (1998–2001) a ve Spojeném království
(2003–2005). V letech 2001 až 2002 byl prvním náměstkem ministra obrany. Od července 2005 až do svého
jmenování ministrem pro evropské záležitosti 8. května 2009 zastával post velvyslance České republiky při
NATO. Od května 2009 do listopadu stejného roku byl ministr pro evropské záležitosti. Od února 2010 do října
2014 působil jako komisař pro rozšiřování a sousedskou politiku v Evropské komisi. V letech 2015–2017 působil jako poradce ministra zahraničních věcí. Od roku 2017 působí ve statutárních orgánech investiční skupiny
CEFC Europe. Je předsedou Správní rady Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.

pou démonizace, i v Česku
byly vlny pro a proti. V čem
je možné vidět rizika, mluvilo se například o netransparentním původu kapitálu
u investic...
O netransparentním původu
mluvili především ti, kteří buď
nechtěli slyšet jiné argumenty,
nebo ignorovali skutečnost,
že finanční trh v Číně prošel
obrovskými změnami v posledních desetiletích, aby
dnes fungoval zcela na transparentních mezinárodních
standardech. I samotná CEFC
Europe, při své snaze získat
významný podíl ve společnosti
J&T, dostala k tomuto kroku
schválení od Evropské centrální
banky a jsem přesvědčen, že by
ho obdržela i od České národní
banky, pokud by žádost v poslední fázi začátkem toho roku
z vlastní iniciativy nestáhla. Původ kapitálu je vždy dokládán
regulatorním úřadům, jedná-li
se o vstup do finančního sektoru apod. Navíc považuji za důležité, aby Česká republika měla
po vzoru některých zemí EU
a v souladu se současným úsilím unijních institucí jasně definovaný systém, který by vládě
umožnil zastavit jakoukoliv
investici z jasně definovaných
bezpečnostních důvodů. Takový
systém, který by v naší zemi
ochránil mimo jiné kritickou
infrastrukturu by ale neměl být
namířen jen na několik vybraných zemí a už vůbec by se neměl stát prostředkem případné
nerovné hospodářské soutěže.
Co znamená deal Citic
Group s CEFC pro Evropu
a pro Česko?
V zásadě jasný signál, že Čína
a její firmy to myslí s rozvojem
česko-čínské ekonomické spolupráce velmi vážně. Jinak by tak
silná skupina nepřebírala aktiva
CEFC. Deklarovala navíc, že je
chce nadále rozvíjet. CITIC má
heslo, že kde není lídrem na trhu
sám, tam si přivádí partnery,
kteří jsou v daném odvětví
nejsilnější. Pro firmy, které patří
do portfolia, které CITIC přebírá,
je to příležitost k jejich růstu,
zvýšení významu na evropské
trhu a úspěchu na čínském trhu.
Příchod CITIC a vytvoření společnosti CITIC Europe v Praze
bude příležitostí pro řadu dalších
českých a evropských společností spojit své síly do oboustranně
výhodných projektů. n
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Velvyslanec Číny: Budujeme
most česko-čínského přátelství
V současnosti za společného úsilí obou stran vstoupily čínsko-české vztahy do nejlepšího období v historii. China Investment Forum
může přispět k tomu, aby byly ještě lepší, věří nový čínský ambasador
v České republice Čang Ťien-min.
Jste mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Čínské lidové republiky v České
republice rovný měsíc. Jaké
jsou vaše první dojmy z Prahy
a případně ze zbytku země,
který jste za tu dobu stačil
navštívit?
Na Ministerstvu zahraničních
věcí Čínské lidové republiky
pracuji skoro třicet let a pověření úřadem velvyslance v České
republice považuji za velkou
čest a zároveň za velkou odpovědnost. Od nástupu do úřadu
jsem se dostal do kontaktu s lidmi napříč českou společností,
a díky tomu jsem hluboce pocítil
pracovitost, zkušenosti, vřelost
a profesionalitu Čechů. Při procházkách Prahou jsem si všímal
dlouhé historie českého národa,
jeho bohaté kultury, krásného
prostředí a skvělého řádu, který
zde panuje. Využil jsem možnosti navštívit Brněnský strojní
veletrh, kde jsem se přesvědčil
o silné průmyslové základně republiky a o zdejších vynikajících
inovačních schopnostech.

tví, školství, zdravotnictví nebo
zimních sportů se zde můžeme
hodně naučit.

Jak řekl prezident Si Ťin-pching, „Touha lidí po lepším
životě tvoří cíl našeho úsilí.“ Prostřednictvím vzájemného učení
a reflektování můžeme lépe využít
potenciál vzájemné spolupráce
a prohlubovat naše strategické

telství a sloužili spolupráci mezi
národy našich dvou zemí.

Na jakých základech mohou
česko-čínské vztahy stavět
především?
Čínsko-české vztahy mají hluboký historický základ. Česko bylo
jednou z prvních zemí, které
s novou Čínou navázaly diploma-

Prostřednictvím vzájemného učení
a reflektování můžeme lépe využít
potenciál vzájemné spolupráce
a prohlubovat naše strategické partnerství,
což je ve společném zájmu lidí obou zemí.

republika implementuje strategii
Průmysl 4.0 a úroveň využívání
digitalizace a umělé inteligence
se neustále zvyšuje. Premiér
Andrej Babiš ve své vizi pro
Českou republiku do roku 2035,
tedy v knize „O čem sním, když
náhodou spím“, napsal, že smart
cities a smart vesnice jsou důležité cíle, kterých se v budoucnu
bude snažit Česká republika dosáhnout. V budoucnu budou Čína
a Česká republika nacházet široký prostor pro rozvoj spolupráce
při hledání společných strategických řešení, při modernizaci
průmyslu a zlepšování úrovně
digitalizace a umělé inteligence.

založena Farma čínsko-československého přátelství o rozloze
více než 6660 hektarů, která
tehdy byla nejvíce mechanizovanou farmou v celé zemi. Na této
farmě jsou dodnes zachovány sochy českých odborníků
a čínských traktoristů, které
Češi zaučovali. V roce 1959 se
prvního ročníku strojírenského
veletrhu v Brně zúčastnila čínská delegace vedená tehdejším
místopředsedou Státní rady Xi
Zhongxunem.

V současnosti za společného
úsilí obou stran vstoupily čínsko
-české vztahy do nejlepšího období
v historii. Prezident Si a prezident
Miloš Zeman se během několika
krátkých let setkali už šestkrát
a dosáhli významného konsenzu
ohledně prohlubování politické
důvěry a podpory vzájemné výměny a spolupráce ve všech oblastech. Největšího pokroku bylo
dosaženo v březnu roku 2016, kdy
prezident Si Ťin-pching uskutečnil
historickou státní návštěvu České
republiky a obě strany uzavřely

Čang Ťien-min
Má vysokoškolské vzdělání a titul magistra. V letech 1990–2000 pracoval jako referent, atašé, III. tajemník a II. tajemník kanceláře pro překlady a tlumočení na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové
republiky. V období 2000–2004 působil jako zástupce vedoucího oddělení, vedoucí oddělení kanceláře
pro překlady a tlumočení ministerstva zahraničí. V letech 2004–2009 byl zástupcem ředitele kanceláře
pro překlady a tlumočení na stejném rezortu. Od roku 2009 do roku 2011 pracoval jako rada čínského
velvyslanectví ve Spojených státech amerických, po návratu se stal radou tiskového odboru na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2011–2013). V následujících letech byl tamtéž na pozicích ředitel kanceláře pro překlady a tlumočení (2013–2015) a ředitele odboru pro překlady a tlumočení
(2015–2018). Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Číny v České republice je od 13. září 2018.
Je ženatý, má jednoho syna.

Dá se říct, že čím víc se toho
o Česku a Češích dozvídám, tím
víc se mi tu líbí. Současně roste
i moje motivace a důvěra, že zde
odvedu dobrou práci.

-české vztahy mají stále bohatší
obsah a jejich význam již překročil
bilaterální rozměr.
Česká republika je důležitým
partnerem Číny také v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a spolupráce ve formátu „16+1“. Zároveň
se těšíme, že v budoucnosti budou
čínsko-české vztahy ještě lepší.

Může být čínská ambasáda
mostem, který spojuje Čínu
a Českou republiku?
Jeden český přítel mi řekl, že
v ohledu na počet obyvatel a rozlohu je Česká republika prostě
malá země. Avšak v Číně máme
rčení „Někdy se může stopa zdát
krátká, zatímco palec dlouhý“.
Znamená to, že se musíme aktivně učit ze silných stránek ostatních, abychom kompenzovali
své nedostatky. V Česku pracuji
zatím krátkou dobu, ale už vnímám, že tato země má mnoho
jedinečného a že například v oblasti ochrany kulturního dědic-

Jaký je hlavní cíl China International Import Expo?
V současné době už nastala
transformace čínské ekonomiky
z fáze rychlého růstu do fáze
takzvané high quality economy.
Vidíme neustálý nárůst poptávky po kvalitním a osobitém zboží a službách. V následujících
pěti letech doveze Čína zboží
a služby za více než 10 bilionů
amerických dolarů. Doufáme,
že díky tomuto prvnímu ročníku China International Import
Expo se nám podaří vybudovat
otevřenou platformu pro mezinárodní spolupráci, s jejíž
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partnerství, což je ve společném
zájmu lidí obou zemí.
Jako velvyslanec v České republice jsem připraven spolu se svými
kolegy usilovat o to, abychom
budovali most čínsko-českého přá-

tické styky, což v Číně zanechalo
velmi dobrý dojem. Na začátku
padesátých let poskytlo tehdejší
Československo Číně přes 670
zemědělských strojů a ve městě
Cangzhou v provincii Hebei byla

strategické partnerství. Prezident
Zeman zanedlouho povede delegaci, která se zúčastní prvního
ročníku Čínského mezinárodního
veletrhu dovozu v Šanghaji, China
International Import Expo. Čínsko

pomocí se do Číny dostanou
zajímavé, osobité a konkurenceschopné služby a zboží z celého světa. China International
Import Expo je první veletrh
na světě pořádaný státem, jehož hlavním tématem je import.
Zároveň jde o politické vyjádření čínské vlády, že podporuje
a nadále bude podporovat
novou etapu otevírání se světu
na vysoké úrovni.

Česká vláda považuje China International Import Expo za velmi
důležitý. Pro české podniky zarezervovala výstavní plochu o rozloze téměř 500 metrů čtverečních.
Delegaci českých podnikatelů,
kteří se zúčastní veletrhu, povede
sám prezident Zeman.
Přál bych si, aby česká média
o veletrhu přinášela co nejvíce
informací a napomohla ještě
širší účasti předních český firem
a společností. Aby se na čínský trh
dostalo ještě více českých výrobků
a služeb nejvyšší kvality, a tím se

podpořil vzájemně prospěšný rozvoj obou našich zemí.

Co považujete za silné stránky české ekonomiky? Jakým
způsobem je možné proniknout na čínský trh a přilákat
čínské spotřebitele?
Česká republika je členem
Evropské unie a důležitou zemí
střední a východní Evropy. Díky
své poloze v centru Evropy má
komfortní dopravní spojení se
sousedními zeměmi. Je to také
důležitá země ležící na ose projektu “Pásmo a stezka” a plně
podporuje iniciativu “Spolupráce
16 + 1”. Česká republika má významnou průmyslovou základnu,
řada jejích průmyslových odvětví
zaujímá přední místo v regionu
i ve světě. České automobily,
obráběcí stroje, textilní stroje,
optické přístroje, ekologická
zařízení, biofarmaceutika, pivovarnictví jsou známé po celém
světě. Vidíme také, že Česká

Čína je obrovský trh s 1,3 miliardy obyvatel. Čína se už stala
nejdůležitějším zahraničním trhem
pro společnosti Home Credit
a Škoda Auto. Věřím, že spolu
s dalším prohlubováním reforem
v Číně a díky širšímu otevírání
se světu, se bude nadále zlepšovat životní úroveň čínského lidu
a na čínský trh se tak dostane čím
dál tím více zajímavých produktů
a technologií z České republiky.

V Praze se nyní koná Čínské investiční fórum, věříte
v uspořádání příštího ročníku
a dalších?
Čínské investiční fórum patří
mezi důležité formy realizace
rámce „16+1“. Ta slouží jednak
k podpoře obchodní a investiční
spolupráce mezi Čínou a Českem, ale také k povzbuzení
ekonomické a obchodní výměny
a spolupráce mezi Čínou a všemi zeměmi střední a východní
Evropy. Od založení tohoto fóra
bylo dosaženo mnoha pozitivních
výsledků, a tudíž se obecně očekává, že bude možné pořádat ho
i nadále. Věřím, že pokud bude
fórum přispívat ke spolupráci
„16+1“ a bude znamenat reálný
přínos pro lidi z Číny a ze zemí
střední a východní Evropy, bude
mít určitě silný náboj. A věřím
zároveň, že se bude nejen nadále
pořádat, nýbrž bude stále lepší.

Všechny zúčastněné strany této
akci přikládají velkou důležitost,
program je velmi bohatý a věřím,
že prostřednictvím výměny na fóru
bude možné ještě lépe propojit
iniciativu Pásmo a stezka s rozvojovými strategiemi zemí střední
a východní Evropy a se strategií
Evropské unie „Euro-Asian Connectivity Strategy“, což přinese
neomezené všestranně výhodné
obchodní příležitosti podporující
společný rozvoj. n
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Po výrobě přichází výzkum a vývoj
Čínské investice budou do České republiky přicházet, ať chceme nebo ne. Je dokonce
celá řada těch, které bychom měli vyhledávat a podorpovat, připomíná přeseda AFI. Sdružení
pro zahraniční investice.
O čínských investicích se ve vztahu k budoucnosti hodně mluví,
ale potřebujeme je vůbec? „Takto
vůbec nemá smysl se ptát,“ myslí
si Kamil Blažek, předseda AFI –
Sdružení pro zahraniční investice.
„Čínské investice k nám přijdou,
ať chceme, nebo ne. Čínská ekonomika má velký potenciál a její
podíl na investicích celosvětově
poroste.“
Důležité je ale podle Blažka
mít jasno, jaké investice bychom
specificky měli vyhledávat a lákat.
Přínosné by pro Českou republiku mohly být investice v oblasti
infrastruktury, kde jde většinou
o dlouhodobé a finančně náročné
projekty. Finančně silní investoři
by nám mohli pomoci tyto projekty
urychlit.

Druhou skupinou investorů,
o které by měla mít Česká republika zájem a aktivně je vyhledávat,
jsou společnosti s technologicky
vyspělými výrobami, přičemž to
může být výroba mobilních telefonů, ale třeba i energetika či jiné
oblasti.

Začalo to televizemi
Ještě před deseti lety byly čínské
investice v České republice spíše
neobvyklým jevem. Jednou z prvních firem, která začala v Česku
působit, byla společnost Huawei,
tradiční dodavatel infrastruktury
pro telekomunikační operátory,
datových a komunikačních technologií a zařízení. V roce 2003
otevřela v Praze zastoupení,

do dneška zaměstnala přes čtyři
stovky pracovníků a její tržby
rok od roku rostou. Spolupracuje
s univerzitami a chce své aktivity
dále rozšiřovat.
První v té době významnou
čínskou výrobní investicí byla
společnost Changhong. Stalo
se tak v roce 2005, v březnu
roku 2006 byl položen základní
kámen pro výstavbu továrny
na barevné televizory s plochou obrazovkou v průmyslové
zóně u Nymburka. Na počátku
šlo o investici na zelené louce
ve výši 250 milionů korun, později byla navýšena až na 600
milionů korun. Changhong Europe Electric zaměstnává v Česku
více než 300 pracovníků a vyrábí
a okolo milionu televizí ročně.

Investor zde otevřel také centrum pro výzkum a plánuje další
rozšiřování.
V roce 2015 získala čínského
investora brněnská společnost
Ekol, významný výrobce turbín.
Čínská strojírenská firma Xian
Shaangu Power tam získala
75procentní podíl a společně
hodlají vybudovat také výzkumné
a vývojové centrum. Připomenout
je nutno také investici čínské
automobilky Yanfeng v Plané nad
Lužnicí. Ta dosáhla 1,85 miliardy
korun a ve výrobě autodílů má
zaměstnat téměř 600 pracovníků. To ale není zdaleka jediný
investor v oblasti automobilového
průmyslu. V Chebu například
působí společnost Beijing West
Industries, která vyrábí tlumiče

Čínské obrazovky v Nymburku. K výrobě LCD televizorů přibylo v nymburské průmyslové zóně v roce 2016 výzkumné a vývojové centrum.

V asijských rukou. Čínská skupina koupila v roce 2015 podíl
v Pivovarech Lobkowicz a ve strojírenském podniku Žďas.

Vybrané čínské investice v České republice
Obor

Společnost

Finance, cestovní ruch, nemovitosti,
strojírenství, potraviny, sport

CITIC Group

Elektronika, telekomunikace

Sichuan Changhong elec.
Huawei Technologies
Hisense
ZTE

Strojírenství včetně automobilové
výroby

Yanfeng Automotive
Beijing West Industries
Shaangu Power
Saar Gummi Czech
Shijiayhuang Zhongxing

Letectví

ZALL Skyleader

Chemie a strojírenství

Shanxi Yuncheng Plate
Zdroj: MPO

Slavnost na jihu Čech. Yanfeng Automotive Interiors spustila loni
v červnu výrobu automobilových interiérů v Plané nad Lužnicí. Na slavnostní zahájení se dostavili top manažeři evropské odnože čínské společnosti i tehdejší velvyslankyně v Česku Ma Keqing.

Boom
posledních let

Žďas je úspěšný. Tradiční metalurgický a strojírenský podnik ze Žďáru
nad Sázavou získává pod čínským vlastníkem nové zajímavé zakázky.

Turbíny z Brna. Známý výrobce Ekol, kterého dva roky vlastní čínský koncern Shaangu, otevřel v květnu tohoto roku v Brně evropské servisní
centrum. Má pomoci prosadit výrobky čínské mateřské společnosti v Evropě a posílit pozici Ekolu v Číně.
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do automobilů a zaměstnává přes
300 lidí. V Sokolově by se měly
začít brzy vyrábět disky pro automobilový průmysl, a to ve společ-

ném podniku čínské společnosti
Shijiazhuang Zhongxing Machinery a české firmy Czech Industry Group.

Největší objem čínských investic
tvoří od roku 2015 skupina aktiv,
která nyní postupně přebírá největší čínský konglomerát CITIC
Group. Jsou to výrobní podniky,
jakými je skupina Pivovary Lobkowicz a strojírenský podnik Žďas,
další kapitál putoval do oblastí
cestovního ruchu, komerčních nemovitostí, finančnictví či do sportu. Jde o podíl v aerolinkách Travel
Service, finanční skupině J&T
Finance Group, investice do hotelů
či do pražského Florentina a fotbalového klubu Slavia Praha. Tyto
investice představují v souhrnu
téměř 38 miliard korun a tvoří tak
více než polovinu veškerých čínských investic v Česku.
Skupina CITIC Group už založila v České republice společnost
CITIC Europe jako platformu pro
svoji expanzi v Evropě a chce ne-

jen rozvíjet nabývaná aktiva, ale
plánuje i nové projekty. Deklaruje
zájem spolupracovat s českými
a evropskými partnery.
Zatím největší „investiční boom“
z Číny představoval rok 2016, kdy
přišly investice za 12,5 miliardy
korun, loni to bylo jen 5,8 miliard.
CzechInvest, který se zaměřuje
především na lákání a podporu výrobních investic, investic do sofistikovaných služeb a výzkumu a vývoje, ohlásil, že zatím celkově dojednal
6 čínských investic za 5,8 miliard
korun, přičemž převážná část projektů patří do oblasti výroby.
Většina představitelů českých
firem či oborových sdružení je
toho názoru, že čínští investoři
mají co nabídnout. Podobně jako
jiné zahraniční společnosti i ty čínské plánují v republice vybudovat
vedle výroby výzkumná a vývojová
centra. Nechceme-li tedy zůstat
ve světové soutěži pozadu, musíme
projevit určitou vstřícnost. n
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Šéf Hospodářské komory: Čína,
to je sázka na tradici i na pokrok
Pro české podnikatele je mnohem snazší na čínský trhy proniknout,
když mají záštitu vrcholných politiků. Přitáhnout pozornost tamních
firem pomáhají také mise organizované Hospodářskou komorou
České republiky. Šanci uspět na čínském trhu mají i malé firmy,”
připomíná prezident komory Vladimír Dlouhý.
Čína se stává rok od roku
stále důležitějším hráčem
na poli světového obchodu.
Měl by růst její význam i mezi
obchodními partnery českých
firem, například na úkor
evropských zemí, kam směřují více než tři čtvrtiny
českých vývozů?
Dlouhodobě voláme po větší
diverzifikaci českého exportu,
který v současnosti z 85 procent
míří do zemí Evropské unie,
tento poměr se navíc pravidelně
mírně navyšuje. V případě finanční či ekonomické krize v Evropě by to mohlo mít pro české
vývozce neblahé následky, měli
bychom proto hledat i další trhy.
Mezi ně patří také Čína, na kterou s tamní rostoucí ekonomikou
cílí celý svět. Není to ale jen
Čína, velmi perspektivní jsou
z tohoto ohledu také například
trhy v Latinské Americe.
Vzájemný obchod s Čínou je
značně nevyvážený, čínský
dovoz do Česka je zhruba
mnohonásobně vyšší než náš
vývoz do této země. Srovnat
to jistě šanci nemáme, ale
jaký by mohl být v dohledné
době optimální poměr?
Značné saldo obchodu v neprospěch České republiky (416
miliard korun v roce 2017) je
setrvalým jevem obchodních
vztahů s Čínskou lidovou republikou, a to nejen pro Česko.
Faktem nicméně je, že velká
část českého zboží se do Číny
dostává přes další země formou
reexportů, stejně tak se čínské
zboží do Česka reexportuje přes
zhruba 75 zemí. V Číně si nechává vyrábět celý svět, včetně
známých evropských nebo amerických značek, a tamní továrny
celosvětově doslova chrlí zboží
za miliardy dolarů. Miliardový
trh skutečně nelze v tomto
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překonat, to by byla utopická
myšlenka. Naší velkou šancí nicméně je proniknout na trh s přidanou hodnotou, kterou tamní
firmy neumí produkovat. Zde
bychom se mohli zaměřit na vyspělé IT systémy, nanotechnologie a podobně. Proto bychom se
neměli zaměřovat na objem, ale
spíše na kvalitu a technologickou vyspělost našich produktů.

Asijské trhy obecně
velmi pozitivně
vnímají dlouholetou
tradici, kterou může
nabídnout celá řada
našich firem.

Existují některé komodity, se
kterými lze uspět jen v Číně?
Univerzálním receptem může
být přidaná hodnota. Číňané
podle mých zkušeností také
slyší na tradiční výrobky, kte-

rých v České republice máme
spoustu. Příkladně české sklo,
automobily a další strojírenské
výrobky. Asijské trhy obecně velmi pozitivně vnímají dlouholetou
tradici, kterou může nabídnout
celá řada našich firem.
Je někde potenciál, kterého
by bylo možno využít, ale neděje se tak?
V Číně v dnešní době působí
zejména největší české firmy,
například Škoda Auto nebo PPF.
Myslím ale, že šance je v nejlidnatější zemi také pro malé
firmy, které nicméně musí využít
stávajících distribučních sítí, aby
vstup na složitý trh zvládly. Každopádně si uvědomuji, že Čína
je v mnohém specifická a rozhodně tam máme velké exportní
mezery, které musíme postupně
odstraňovat.
Vidíte v posledních letech
v obchodních vztazích mezi
oběma zeměmi nějaký výrazný trend?
Spíše než změny v přímém
vztahu České republiky s Čínou
vnímám eskalující obchodní
napětí mezi Washingtonem
a Pekingem v podobě zavádění
vzájemných cel. Evropa zatím
v tomto duelu hraje spíše roli
pozorovatele, nicméně v dnešním propojeném světě je jakákoliv tržní a obchodní nejistota
velkým otazníkem pro všechny
země světa. Tím spíše, když
se do sporu pustí dvě největší
ekonomiky světa.
O čínský trh se perou všichni.
Má Česká republika, tedy čeští
výrobci nějakou výhodu před
ostatními zeměmi? Dobré jméno z minula? Přátelské vztahy
nejvyšších představitelů?
Měla by to být ta sázka na tradici, na níž Číňané dlouhodobě

slyší a kterou poptávají. Stejně
jako mají velkou šanci vyspělé,
například high-tech výrobky. Co
se týče vřelých vztahů vrcholných představitelů, tak ty jsou
prospěšné, ovšem ne všemohoucí. Vztahy politiků jsou jedna
věc, reálné obchodní výsledky
jsou pak záležitostí druhou.
Mají tedy smysl velké podnikatelské mise do Číny ‒ s politiky nebo třeba s vedením
Hospodářské komory? Přinášejí reálné výsledky?
Osobně vnímám pozitivní dopad ekonomické diplomacie,
především v zemích mimo EU.
Je třeba přiznat, že například
prezident Miloš Zeman ji dlouhodobě podporuje a s českými
podnikateli cestuje. Pro naše
podnikatele je pak mnohem
snazší na trhy proniknout, když
mají záštitu vrcholných politiků.
Jinak by neměli šanci se setkat
například s ministry dané země
a s nabytými informacemi napřímo jednat o možné spolupráci
s firmami.
K čemu jsou dobré „strategické dohody“, podepisované
třeba mezi hospodářskými
komorami obou zemí?
Už v roce 2015 jsme například
podepsali memorandum se
Smíšenou česko-čínskou obchodní komorou o vzájemné
spolupráce, dohoda má za cíl
podpořit vzájemné investice
v obou zemích. Podobná memoranda vždy posilují status
konaných podnikatelských misí
i postavení zainteresovaných
podnikatelů. Spojení největšího
zástupce podnikatelů v České
republice s organizacemi, které
mají přímé styky v Číně, prospěje všem ‒ zejména našim
podnikatelům, kterým díky
tomu můžeme otevřít v Číně
mnohem více dveří.
Řekl jste, že šanci tam mají
i menší české firmy. Jak by
měly postupovat, aby uspěly?
Nejjednodušší cesta ke vstupu
na čínský trh vede pro menší
firmy přes nalezení vhodného
a prověřeného distributora.
Dobrým prostředkem k jeho
nalezení je především účast

Vladimír Dlouhý
V letech 1989‒1992 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992
do roku 1997 ministrem průmyslu a obchodu. Poté přešel do soukromé sféry, od té doby se věnuje poradenské a pedagogické činnosti.
Od září 1997 pracuje mimo jiné jako mezinárodní poradce nadnárodní
investiční banky Goldman Sachs. Prezidentem Hospodářské komory
České republiky je od května 2014. Vystudoval ekonomii na Vysoké
škole ekonomické v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty,
promoval v roce 1977. V letech 1977‒1978 studoval MBA na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii.

na veletrzích, popřípadě využití
kontaktů na spřátelené domácí
firmy, které už v Číně s někým takovým pracují, služeb
soukromých konzultantů nebo
ekonomických úseků na zastupitelských úřadech v Pekingu
nebo generálních konzulátech
v Šanghaji, Čcheng-tu či Hong-kongu. Jako vodítko mohou posloužit také databáze čínských
podnikatelů, jako je například
Kompass, Alibaba, Made-in-China a další.
Na co obecně při obchodování s Čínou české firmy

narážejí? Jaký je nejčastější
problém?
Proniknutí na čínský trh je kvůli
jeho velikosti a dnes už i vyzrálosti rok od roku složitější.
Specifické chování čínských
spotřebitelů, kulturní rozdíly
a preference mohou proto
být pro zahraniční obchodní
manažery nepříjemným překvapením. Proto je dobré před
vstupem na čínský trh provést
alespoň částečný marketingový
průzkum. Složitá bývají jednání
s partnery z hlediska kulturních
odlišností, jiný je také přístup
tamních úřadů.

Co dělá pro další rozvoj česko-čínských vztahů Hospodářská komora? Jak může pomoci při navazování vztahů
s čínskými úřady a firmami?
Pravidelně pořádáme do této
země podnikatelské mise. Nejbližší se uskuteční už začátkem
listopadu – do Šanghaje a Kuang-čou, kam podnikatelé pod hlavičkou Komory doprovodí prezidenta Miloše Zemana. Podnikatelskou delegaci osobně povedu.
Čínu jsme s podnikateli navštívili také například v loňském roce
s tehdejší ministryní pro místní
rozvoj Karlou Šlechtovou. Cíl byl
a je jasný. Přitáhnout pozornost
čínských podnikatelů a pomoci
k navázání spolupráce s českými
firmami. Jak jsem již uvedl, Čína
má stále obrovský potenciál a je
třeba jej využít.
Je něco, co byste poradil,
případně co radí Komora
podnikatelům ve vztahu
k Číně? Existují nějaké mylné
představy, nějaké stereotypy,
které by měly být překonány?

Mylnou představou je kupříkladu to, že obchod v Číně půjde
hladce od samého začátku bez
velkého úsilí. Často se proto
podnikatelé neobejdou bez
prostředníka. V posledních
letech se neustále rozšiřuje síť
zahraničních i místních zástupců nabízejících zprostředkování
služeb všeho druhu, tj. vypracování marketingových studií,
technicko-ekonomických studií,
pomoc při založení pobočky či
zastoupení zahraniční firmy,
zprostředkování obchodních
kontaktů a tak dále. Kvalita služeb zejména u některých místních firem neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům.
Navíc je často vyžadováno proplacení příslušné provize, a to
ještě před zahájením vlastního
jednání o nabídce, což je pro
naše podniky, které jsou schopny úhradu provést až z došlého
inkasa, v podstatě nepřijatelné.
Navíc není záruka, že čínský
zástupce dodrží slíbená ujednání. Na to je zejména potřeba
pamatovat. n
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Čína je výzva, zní z Hradu
Více než miliardová velmoc není soběstačná, musí proto otevírat
dveře pro ekonomickou spolupráci. Příležitosti se potkávají s riziky,
ale nabízené šance je třeba využít, říká ředitel zahraničního odboru
Pražského hradu Rudolf Jindrák.
Čína se skloňuje v mnoha
pádech a v různých souvislostech, máme co dělat s jistým
fenoménem doby?
Čína je velmoc, stala se jí se
všemi ambicemi, které k tomu
patří. Chce být významným
hráčem na světovém trhu, hrát
důležitou roli na mezinárodním
poli. A tam už se situace výrazně změnila. Aktuálně je Čína
partnerem i pro takové mocnosti jako jsou Spojené státy.
Jen vzpomeňme teorie Henryho
Kissingera a dalších - jaké to
byly objevné vize před 30, 40
lety, a dneska je to skutečnost.
Čína je světovou velmocí, a způsob komunikace s ní je výrazem
mocenského poměřování. To
se logicky netýká jenom USA,
ale také Evropské unie a jejích
členských států. Stejně jako
vztahů s Ruskem, které má
enormní zájem tyto vztahy rovněž nějak nastavit. Čína je navíc
obrovská země, s ohromným
počtem obyvatel, musí být tudíž
brána vážně jak ekonomicky,
tak politicky. Nejenom regionálně, nýbrž také v mezinárodním,
globálním kontextu.
Znamená to, že tyto země
včetně České republiky důkladně přehodnocují vztahy,
které měly s Čínou před stadiem velmoci?
Je to tak. Vzpomeňme si na dobu
před pádem železné opony.
Tehdy to bylo jasně dané: svět
byl rozdělený na dvě poloviny,
na Východ a Západ. No a Čína
byla jakoby přivěšená k tomuto
uspořádání. Československo
s ní mělo ideologicky nastavený
vztah, spojoval je socialismus.
Od té doby se hodně změnilo.
My jsme se po roce 1990 pohybovali v sinusoidách. Na jedné
straně jsme se v 90. letech s Čínou oťukávali, byla nastavena
určitá debata ‒ o politice obecně, o lidských právech.
Dnes se snažíme najít k „nové
Číně” cestu, a to se týká i prezidenta republiky. Jde o nejvyšší
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úroveň, na které se nám daří.
Dále hledáme cestu v ekonomické oblasti, protože se snažíme
vyvážit obchodní balanci, která
je pro nás výrazně nepříznivá.
Až natolik, že je nejvíce pasivní na světě, což znamená, že
republika má vůbec největší
schodek obchodní bilance právě
s Čínou.
V současnosti je ideologické
zátěže podstatně méně, přednostně se hledají nové recepty
ekonomické spolupráce. Cesta
prezidenta republiky na importní veletrh (začíná v Šanghaji 5. listopadu, pozn. red.)
tomu jasně nasvědčuje. V silně
protekcionistické zemi je to
první importní veletrh vůbec.
Jenže Čína by ráda rovněž expandovala, vyvezla své výrobky
do celého světa, a to nejde bez
toho, že by si nikoho nepouště-

síme řešit nějaké fatální spory,
ovšem na druhou stranu i tak
platí, že jsme v davu, protože
do Číny se snaží dostat skoro
každý. Německá kancléřka Merkelová tam byla tuším 12krát,
společně s podnikatelskými
delegacemi. Obě strany už mají
společné formáty, uzavírají
obrovské kontrakty, Francouzi
se činí jakbysmet, je jedno, zda
tam jezdil Hollande nebo teď
Macron. Velká Británie nezůstává stranou, přičemž tito všichni
jsou větší vahou než to naše „nezatížené” Česko.
Konkurenci dále vytváří
motivace těchto misí: nejde až
tolik o politiku, jde o úsilí získat
v Číně byznysové zakázky.
Nakolik důležité jsou osobní
vazby? Sám zdůrazňujete, že
není zcela samozřejmé, že

Setkání prezidentů Miloše Zemana a Si
Ťin-pchinga v listopadu v Šanghaji je už
potvrzeno. Pouze ladíme detaily. Programu
mise bude dominovat ekonomická dimenze.
Náš prezident bude mít dva až tři termíny,
které se odehrají se přímo na výstavišti.

la „k tělu”, jak to dělala v minulosti. Třebaže si stále klade
podmínky: kupříkladu Škoda
Auto musí většinu produktů
vyrábět v Číně. Je to limit, ale
pořád na miliardovém trhu,
který za to stojí.
Je cesta k Číně výrazně komplikovanější než v jiných případech?
Rozhoduje břemeno historické
zátěže. My máme velkou výhodu
v tom, že Česká republika tuto
„kouli na noze” nemá, na rozdíl
třeba od Indie nebo Vietnamu.
Ostatně určité potíže mají také
Spojené státy a EU. My nemu-

čínský prezident zná jméno
svého českého protějšku…
Toto hraje velkou roli. Získat si
důvěru asijských národů, vzhledem k jejich povaze, je hodně
obtížné. A když už se vám to
jednou povede, je třeba na tom
dále pracovat. Osobní kontakty
Miloše Zemana a Si Ťin-pchinga, včetně někým kritizované
návštěvy v Praze na jaře 2016,
jsou toho dokladem. Navíc
svědčí o tom, že pro čínskou
hlavu státu čas strávený v Praze rozhodně ztraceným nebyl.
Za pár týdnů se potkají znovu,
je tu velmi osobní, osobně formulované pouto.

Zájem českých politiků
o Čínu připomínal ještě
před pár lety jakési závody
typu „kdo tam dříve a častěji.” Momentálně to vypadá,
že se situace v tomto směru
zklidnila, je tomu opravdu
tak?
Ano, je to dané větší koordinací
ze strany českého ministerstva
zahraničích věcí, a potažmo
i z Hradu. Chystáme návštěvu
pana prezidenta, máme koordinační roli, diskutujeme tu cestu.
Situaci je třeba posuzovat nikoli
podle jednotlivých prvků, nýbrž
v celkovém kontextu. Máme
dobré vztahy obou prezidentů,
aktivní česko-čínskou komoru,
úspěšné firmy.
Společnosti jako PPF, Home
Credit, Omnipol, Tatra Trucks
nebo Škoda Auto dokládají, že
se na čínském trhu prosadit dá.
Chce to „jen” přijít se zajímavým
produktem, který má šanci se
uchytit. A když se to podaří, je
to reference pro další trhy v regionu.

né vidět v širších souvislostech,
jde o příležitost, jak některými
tématy pohnout a některé záležitosti dotáhnout do konce.
Jakou úlohu hraje vlastně
Hrad ve sdílené zahraničně
politické linii s diplomacií
a vládou?
Vystupujeme ponejvíce v roli
moderátora, zastřešujeme aktivity politického rázu na nejvyšší
úrovni. Navzdory tomu, že prezidentská funkce nemá u nás tolik
pravomocí jako v Číně, kde je Si
Ťin-pching skutečnou výkonnou
silou státu. Ale i v Česku je pro
něj partnerem prezident, ne premiér, stejně jako je v Německu
hostitelem tureckého prezidenta
Erdogana prezident Steinmeier.
Důležité je také si uvědomit,
že tam, kde končí domácí politika, začíná politika zahraniční.
Ta má větší setrvačnost, a její
negativní dopady se tak překonávají hodně dlouho. Nadto platí, že nemůžete mít dobré multilaterální vztahy, když nemáte
v pořádku vztahy dvoustranné.
Pokud se budete pořád s někým
hádat, nemůžete hledat pochopení u jiných státníků. To v zahraniční politice nefunguje.

Jsou doporučení v Asii důležitější než jinde?
Myslím, že určitě, protože jsou
odrazem esence, solidnosti těch
firem, o nichž referují. Navíc se
změnilo, řekl bych k lepšímu,
tamní prostředí.
Číně se často vyčítá, že krade
patenty, že s oblibou kopíruje.
Jenže Čína má už sama vlastní
patenty a chce si je chránit.
Nedávno byli v Praze studenti
jedné z prestižních čínských
vysokých škol a ti názorně předvedli, že má Čína mozky, vlastní
know-how, že už to není rozvojová záležitost.
Takoví studenti si mohou
navíc vybírat, kam přijedou,
ne?
Jistě, ale dali přednost Praze. Té
Praze, kde nám narostl za poslední dobu počet čínských turistů o 100 procent, přijelo jich
v minulém roce přes 500 tisíc.
To se v Číně roznese, chytí se
toho vysoké školy, ty už pořádají
v Praze své výroční akce. To je
potřeba podporovat…
Jak dlouho se připravuje cesta prezidenta do Číny?
Asi tak rok a půl. Jedna věc je
technické zabezpečení mise,
druhá obsahová náplň. Ze všeho
nejdříve se musí najít důvod
k návštěvě, nyní je to ten importní veletrh, kde by se měli prezidenti uvidět.

Rudolf Jindrák
Vystudoval gymnázium v Říčanech a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1986 nastoupil
na ministerstvo zahraničních věcí. Byl generálním konzulem v Mnichově (1993–1995), velvyslancem
v Maďarsku (1998–2001), Rakousku (2004–2006) a Německu, přičemž v Berlíně působil skoro osm let.
V letech 2001 až 2004 byl náměstkem ministrů zahraničí Jana Kavana a Cyrila Svobody. V srpnu 2014 se
stal náměstkem ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, poté byl poradcem premiéra Bohuslava Sobotky.
Na začátku roku 2017 si ho prezident Miloš Zeman vybral jako nového ředitele svého zahraničního odboru za Hynka Kmoníčka, který odešel jako velvyslanec do Spojených států amerických. Funkce se ujal
15. března. Je ženatý, má dvě dcery.

Je už toto setkání potvrzeno?
Ano, všechno k tomu potřebné
už máme. Pouze ladíme detaily,
jede se tam podívat menší realizační tým. Programu mise bude
dominovat ekonomická dimenze.

Náš prezident bude mít dva až
tři termíny, které se týkají ekonomické spolupráce. Odehrají se
přímo na výstavišti.
Co se týče obsahu, komunikujeme s ministerstvem zahra-

ničí a dalšími rezorty, abychom
připravili také nějaké smlouvy,
protože právě díky takovým návštěvám se daří dotahovat věci,
které se vlekly třeba několik let.
Prezidentovu cestu je proto nut-

V jednom z předešlých rozhovorů jste nabádal, abychom
Čínu nebrali jako solitéra,
kdežto za součást asijského
regionu. Co tím sledujete?
Že není žádoucí, abychom
zase vytvářeli blokový pohled
na svět. Čína má bezesporu
své mocenské ambice, například v Jihočínském moři, to
ale není důvod, abychom z ní
dělali blok sám o sobě. Čína má
svou historii, své sousedy, své
historické zátěže a vazby, které
ne vždy bereme při uvažování
o Číně a jejích zájmech v potaz.
A za druhé, Čína, ať by chtěla
sebevíce, není a nemůže být
soběstačná. Neumí pokrýt své
potřeby, nestačí vyrábět. Potřebuje další know-how, investice,
nemůže se uzavírat, jak byla
v minulosti zvyklá. Potřebuje
se naopak otevřít, ale nedělá
to ani tak politicky, jako spíše
otevírá dveře ekonomicky. Rovněž proto je nutné tam pronikat
a podnikat, ideálně s co nejlepší
znalostí čínského prostředí. Je
to výzva se všemi příležitostmi
a riziky, které k tomu patří. Nabízené šance je zapotřebí chytit
za ruku, se správným výrobkem,
který se trefí do poptávky a dokáže zaujmout. n
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CITIC Group
CITIC Group Corporation Ltd. (dále jen “CITIC Group”) byla založena v roce
1979 panem Rong Yirenem na základě návrhu a s podporou pana Deng
Xiaopinga. V srpnu 2014 společnost CITIC Group vložila 100 % aktiv své hlavní
obchodní platformy CITIC Limited do hongkongské společnosti CITIC Pacific
kótované na hongkongské burze, čímž dokončila proces svého přerodu
na společnost stoprocentně obchodovanou na burze.
Společnost CITIC Group se vyvinula v nadnárodní konglomerát podnikající
ve finančních službách i v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Aktivity
skupiny ve finanční a bankovní oblasti zahrnují bankovní služby, cenné
papíry, správu majetku, pojišťovnictví, fondy, assets managemnt a další.
Mezi průmyslové a obchodní aktivity skupiny patří aktivity v řadě oborů
včetně podnikání v oblasti nemovitostí, projektových a inženýrských prací,
nerostných zdrojů a surovin, výstavby infrastruktury, strojírenské výroby
či informačních technologií. Díky tomu má CITIC Group velkou výhodu
v synergiích v rámci skupiny a skvělou startovní pozici pro další rozvoj.
Ke konci roku 2017 měla celková aktiva skupiny CITIC Group hodnotu
6 334,6 miliard RMB, její roční výnosy dosáhly 414,4 miliardy RMB. Od roku
2009 se skupina pravidelně umisťuje mezi 500 nejsilnějšími společnostmi
světa v žebříčku Fortune Global 500 uveřejňovaném americkým časopisem
Fortune. V roce 2018 patří skupině CITIC Group 149. příčka žebříčku.

CITIC Europe
Skupina CITIC Group založila v České republice společnost CITIC Europe
a.s. jako platformu pro svoji expanzi v Evropě. CITIC Europe a.s. má zájem
spolupracovat s českými a evropskými partnery na principech oboustranně
výhodné spolupráce.
Jako součást skupiny CITIC Group staví společnost CITIC Europe a.s.
ve všech svých obchodních aktivitách na dlouhodobých investicích
s cílem být důvěryhodným a stabilním partnerem.
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vytvořil 65 800 pracovních míst. Home Credit spolupracuje s
nejdůležitějšími maloobchodními řetězci v zemi, jakými jsou
například Suning, Gome anebo DXT i s dalšími provinčními a
místními maloobchodními partnery. Provozuje v jejich sítích
bezmála 252 000 míst, kam se zákazník může obrátit, chce-li
zboží nakoupit na splátky. Kromě toho Home Credit pomáhá
vytvářet národní úvěrový registr a úvěrovou historii klientů,
protože je jedním z největších poskytovatelů relevantních
údajů pro Národní banku Číny („PBOC“).

Skupina Home Credit Group je přední světovou firmou
působící ve spotřebitelském financování. Její distribuční
síť zahrnující takřka 430 tisíc obchodů v deseti zemích z
ní dělá globálního lídra. Svým zákazníkům nabízí rychlý a
jednoduchý způsob, jak získat půjčku na spotřebitelské
zboží, a přitom jim zaručuje nezvykle široký systém
ochrany v případě finančních potíží. Principy odpovědného a
bezpečného půjčování jsou velmi důležitým prvkem obchodní
strategie Skupiny, protože se zaměřuje i na zákazníky, kteří
dosud neměli bankovní účet anebo si půjčují často poprvé.

V roce 2007 vstoupila Skupina Home Credit na čínský trh,
založila v zemi garanční společnosti a z města Šen-čen,
kde tehdy sídlila, začala poskytovat úvěry na nákup zboží.
Od té doby se datuje spolupráce Home Creditu s čínskými
finančními trusty a s největšími maloobchodními sítěmi, v
nichž Home Credit nabízí splátkový prodej.

Home Credit je vzorovým modelem ve vývoji čínského
spotřebitelského financování. Nabízí inovativní produkty
a obsluhuje skupiny obyvatelstva s průměrnými a nižšími
příjmy, kterým byly dosud nedostupné služby tradičních
bank. Čínský trh nabízí obrovský potenciál pro rozvoj
spotřebitelských půjček už proto, že vláda podporuje
zvyšování spotřeby domácností jako jeden z důležitých
faktorů všeobecného ekonomického růstu.

O tři roky později, v roce 2010, přijala Čína nový zákon o
společnostech spotřebitelského financování. Podle něj pak
Home Credit jako jedna z pouhých čtyř firem získal licenci
pro „zkušební provoz“, který měl potvrdit pozitivní vliv
splátkového prodeje na růst spotřeby domácností. Home
Credit přenesl své ústředí do města Tchien-tin a byl v té době
jedinou licencovanou nebankovní firmou, která plně vlastnili
zahraniční majitelé. O další čtyři roky později aktualizovala
Čínská komise pro bankovní dohled licenční pravidla a
umožnila tak geografickou expanzi splátkového prodeje
po celé Číně. Od té doby Home Credit rychle rozšiřoval své
působení do dalších provincií a podporoval zvyšování obratu
maloobchodních řetězců. V důsledku toho pak klesala také
cena nabízených produktů.

Podle nedávno publikované studii Univerzity Tsinghua o
spotřebitelském financování v Číně se Home Credit umístil
jako nejúspěšnější firma v oblasti odpovědného úvěrování a
finanční inkluze.

Na konci prvního pololetí 2016 působil Home Credit ve 29
provinciích a statutárních městských aglomeracích, celkem
ve více než 310 čínských městech. Od počátku svého působení
v zemi Home Credit aktivně přispívá k ekonomickému
programu zvyšování spotřeby domácností. Od roku 2007
podpořil spotřebu zákaznickými půjčkami v celkové výši
124 miliard juanů, obsloužil již 44,1 milionů klientů a

I při rychlém rozvoji svého podnikání v Číně Home Credit
vždycky dbá na svoji sociální odpovědnost a dělá praktické
kroky ke zlepšení života lidí. Propaguje finanční vzdělávání
mezi svými současnými i potenciálními klienty. Využívá k
tomu semináře finanční gramotnosti, včetně akcí pod širým
nebem anebo v nákupních střediscích. K šíření finančních
znalostí a principů odpovědného půjčování používá oblíbenou
formu komiksů, jak na sociálních sítích, tak v tištěné inzerci.
Home Credit rovněž podporuje diplomatické a kulturní
aktivity a přispívá k rozvoji dvoustranných česko-čínských
vztahů. Úspěch Home Creditu v Číně bezpochyby zvyšuje
důvěru českých firem v tamější příznivé investiční klima a
je příkladem pro vstup dalších českých investorů na tamější
trh.
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do skupiny Bank of China. Banka již pro tuto činnost
otevřela více než 1000 účtů pro banky se zahraniční účastí
v Asii, Evropě, Oceánii a Africe a vybudovala globální síť,
která funguje nepřetržitě napříč časovými pásmy.
V roce 2015 byla otevřena Bank of China v Praze
a stala se tak první čínskou bankou v České republice.
Slavnostního ceremoniálu se účastnil český prezident
Miloš Zeman, který pronesl svou řeč. S podporou BOC
skupiny poskytuje pražská pobočka českým i čínským
klientům vybrané finanční služby – depozita, úvěry,
projektové

financování,

strukturované

financování,

mezinárodní platební styk a další služby. Banka aktivně
podporuje iniciativu
fungující servisní síť s bankovními institucemi zřízenými
jak v pevninské Číně, tak i v dalších 56 zemích a regionech.
BOC

již

založila

integrovanou

platformu

služeb

vycházející z pilířů korporatního bankovnictví, osobního
bankovnictví, finančních trhů a jiných komerčněbankovních obchodů, které se zabývají investičním
bankovnictvím, přímými investicemi, cennými papíry,
fondy, operativním leasingem ledatel a dalšími oblastmi,
což poskytuje klientům širokou škálu finančních služeb.
BOC HK a její macauská pobočka jsou také emitenty
bankovek na lokálních trzích.
Na pozadí internacionalizace RMB, nabízí BOC
Bank of China (BOC) byla založena v roce 1912 poté,
co obdržela souhlas přímo od tehdejšího prezidenta
Dr. Sun Yat-sena. BOC od roku 1912 do roku 1949
sloužila nejprve jako centrální banka Číny, následně
jako banka pro mezinárodní směnné operace a nakonec
jako banka specializovaná na mezinárodní obchod.
Po roce 1949 se banka stala zodpovědnou za směnné
operace v Číně a poskytovala velmi důležitou podporu při
rozvíjení zahraničního obchodu a budování hospodářské
infrastruktury.

Během

období

čínských

reforem

a otevírání se světu BOC významně podpořila ekonomický
růst Číny a plnila klíčovou roli v rámci financování
zahraničních aktivit. V roce 1994 se BOC změnila na
komerční banku ve státním vlastnictví. V srpnu 2004
pak byla ustanovena Bank of China Limited. V roce
2017 získala BOC znovu označení globální systémově
významná banka (Global Systematically Important
Bank) a jako jediná finanční instituce z rozvojových zemí
dosáhla na tento titul již sedmkrát v řadě.
Jako nelépe integrovaná čínská banka s největší
globální působností, má Bank of China velmi dobře

nejširší možnosti pro přeshraniční zúčtování v RMB.
People’s Bank of China, centrální banka Číny, určila pro
zahraniční zúčtování v RMB 24 institucí, z nichž 11 patří

„16+1“ a „Pásmo a stezka“. V

uplynulých třech letech navázala pražská pobočka
obchodní vztahy s top 50 českými firmami a nabídla
spolupráci významným společnostem jako jsou ČEZ,
EPH, PPF, Penta a mnoho dalších. Jako aktivní účastník
mezinárodního finančního trhu, se pražská pobočka
BOC účastní mnoha B2B konferencí a pomáhá čínským
i českým podnikům navázat vzájemnou spolupráci.

Zaměstnanci pražského zastoupení Bank of China jsou
připraveni vyvinout maximální úsilí a nabídnout kvalitní
služby klientům a jejich partnerům z Číny a České
republiky.
Pražská pobočka Bank of China se bude i nadále
snažit vnášet do svého působení ducha „neustálého
usilování o dokonalost”. Jejím cílem je stát se bankou
na světové úrovní v nové éře skrze vyspělé technologie,
inovace, transformaci a reformu. Svým klientům
poskytuje služby na vysoké profesní úrovni. Věnuje se
budování finančních tepen iniciativy „Pásmo a stezka”
a přispívá k rozvoji obchodu a investic mezi Čínou
a Českou republikou.

CHINA INVESTMENT FORUM

speciál

Rockaway: průkopník
v digitální ekonomice
Rockaway Capital, investiční skupina Jakuba Havrlanta, se
zaměřuje na investice v oblasti digitální ekonomiky v globálním měřítku. Rockaway soustředí své investice do následujících oblastí: e-commerce (e-tail a nákupní srovnávače),
e-travel, fintech, média a vydavatelství, blockchain a venture kapitál.
V segmentech e-commerce a e-travel patříme
mezi evropské špičky. Od ostatních investorů
nás odlišuje (i) schopnost pracovat a investovat flexibilně, (ii) sektorové zaměření
na odvětví, kde se uplatňuje naše expertíza
(internetové společnosti), (iii) schopnost dělat
malé i velké investice v řádech od stovek tisíc
po stovky milionů EUR a (iv) pružný investiční
horizont, byť naším cílem je budovat nadnárodní platformy ve svých oborech v dlouhodobém horizontu.
Působíme globálně, klíčových je pro nás 15
trhů. V roce 2017 dosáhly firmy pod správou
skupiny Rockaway agregovaných tržeb ve výši
1,9 miliard eur.
Díky know-how v oblasti internetových technologií a energii našich týmů dokážeme ve firmách
z portfolia vytvářet přidanou hodnotu a akcelerovat jejich stávající růst. To je vidět na příkladu
úspěšného zhodnocení několika startupů a zejmé-

na na naší schopnosti budovat silné mezinárodní
platformy, které dominují svému trhu.

Mall Group:
jak se staví e-shopová
skupina 21. století
Jedním z příkladů, jak Rockaway prošlapává
cestu digitální ekonomice, je Mall Group –
největší e-commerce skupina ve střední a východní Evropě. Ta vznikla v roce 2016 spojením téměř desítky specializovaných e-shopů
z původního portfolia Rockaway a nákupních
galerií Mall působících v sedmi zemích. Tímto
momentem se vytvořila jedinečná e-commerce platforma, která po prvním roce fungování
vygenerovala obrat v objemu 17 miliard korun, což představuje dvouciferný meziroční
nárůst.

Zakladatel a CEO. Jakub Havrlant během
setkání se zaměstnanci.
Ambice Mall Group jdou nicméně dál.
„Spoléhat se v rámci e-commerce jenom na samotný nákup už dneska nestačí. Jako první
v tomto regionu jsme se vydali na poměrně
složitou cestu ‒ chceme kolem nakupování vytvořit celou platformu služeb a zážitků, proto
ještě tento rok spouštíme vlastní internetovou
televizi MALL.tv,“ zdůrazňuje Igor Matejov,
CCO Mall Group o plánech, jak vybudovat
lídra evropské e-commerce scény.

Invia Group: z českého
portálu evropským hráčem

Centrála. Pražske sídlo skupiny Rockaway na Kavčích horách.
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Vstup Rockaway na trh online cestování se
uskutečnil v roce 2016. Jedinečný příběh Invia
Group je o něco delší a začal ve dvou zemích
– v České republice a Německu. Od začátku
tisíciletí z nich dvě nezávislé společnosti
postupně budovaly byznys v online-cestování
a rozšiřovaly ho do sousedních zemí. V roce
2016, kdy se česká Invia stala prvním e-travel
přírůstkem do porfolia Rockaway, operovala
kromě tuzemska také v Polsku, Maďarsku
a na Slovensku. Později, v tom samém roce,
se k Invii připojily do porfolia cestovní portály
působící v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Zrodila se Invia Group, první panevropská
online cestovní platforma nabízející široké
portfolio služeb jak v regionu centrální Evropy,
tak v německy mluvících zemích.
V roce 2017 navštívilo web Invia Group
200 milionu návštěvníků, s Invií cestovaly tři
miliony lidí a prodalo se 2,2 milionu letenek.
V centru pozornosti Invia Group stojí zákazník.
„Aspirujeme na to, abychom si s každým zákazníkem vytvořili vztah a byli s ním v kontaktu.
Chceme se stát nejvíce klientsky orientovaným
poskytovatelem služeb v online cestování,“ říká
Boris Raoul, CEO Invia Group. n

„Hic Sunt Leones“ je latinská fráze, která se objevovala
na starých mapách. Znamená „Zde jsou lvi“ a šlo
o označení neprobádaného území, kam se člověk
ještě neodvážil.
Stejná je i naše cesta – která nás vede tam, kam
se dosud nikdo nevydal.
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ICBC
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)
byla založena 1. února 1984. Od 27. října 2006 je kótovaná
na burzách cenných papírů v Šanghaji a Hongkongu.
Díky neutuchajícímu úsilí a stabilnímu rozvoji se ICBC
stala jednou z nejvěťších veřejně obchodovaných bank na

RMB, navázala spolupráci s více než čtyřiceti nezávislými
institucemi a podpořila projekty iniciativy “One Belt, One
Road” a “Going Global” úvěry v celkové hodnotě 94,5 miliard
amerických dolarů. V roce 2017 se banka již popáté umístila
na prvním místě tří významných žebříčků, a to The Banker’s
Top 1000 World Banks, Forbes Global 2000 a Fortune Global
500 Sub-list of Commercial Banks.

PRAŽSKÁ POBOČKA ICBC
Jako významná instituce v rámci evropské ICBC sítě
a jediná pobočka banky se sídlem mimo EU v České republice
využívá pražská pobočka ICBC sílu a zdroje své skupiny,
nabízí Vám správu účtu, devizové a mezinárodní platby,
obchodní financování a korporátní úvěrování, aby podpořila
obchodní rozvoj místních společností a zároveň poskytla své
zkušenosti a prvotřídní služby zahraničním firmám, včetně
těch čínských, které hodlají investovat v České republice
a regionu střední a východní Evropy.
Pražská pobočka ICBC se nachází v prestižní lokalitě Pankrác
na Praze 4, která je významným finančním centrem s dobrou
dopravní dostupností. Naše VIP služby Vám poskytneme ve
třech jazycích: čínštině, angličtině a češtině. ICBC Praha
bude vždy usilovat o vytváření hodnot pro své klienty. ICBC,
VÁŠ GLOBÁLNÍ PARTNER, VAŠE SPOLEHLIVÁ BANKA.

světě, přičemž disponuje vynikající klientskou základnou,
diverzifikovanou obchodní strukturou, silnými inovačními
schopnostmi i tržní konkurenceschopností a poskytuje
komplexní nabídku finančních produktů a služeb více
než 6,27 milionům korporátních klientů a 567 milionům
klientů z řad fyzických osob. Model internacionalizovaných
a diverzifikovaných operací se nadále zdokonaluje. ICBC
založila 421 zahraničních poboček ve 46 zemích a regionech
a zřídila 24-hodinový globální clearingový systém pro
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Mezinárodní průmyslová aliance digitální Hedvábné stezky (dále jen Aliance) byla založena v září roku 2018. Jejím hlavním cílem
je podpořit rozvoj oboru digitální ekonomika a Digitální Hedvábné stezky pomocí mezinárodní spolupráce členů Aliance, na
principu neziskovosti sjednocovat společenské síly a vytvořit inovativní pracovní mechanismus fungující na principech marketizace
a internacionalizace.
Aliance je složena ze společností a organizací, které se hlásí k iniciativě Pásmo a Stezka, a které se věnují rozvoji všech aspektů
digitální ekonomiky, jako jsou různá digitální odvětví, profesní svazy, výzkumné organizace, investiční a finanční instituce, odborné
servisní organizace či průmyslové parky. Klade důraz na propojení všech zúčastněných stran, sdílení zkušeností, podporu spolupráce,
posílení vzájemné komunikace, rozvoj globální vize, sdružování mezinárodních zdrojů, podporu mezinárodního rozvoje digitálních
technologií a inovativních modelů digitální ekonomiky, optimalizaci prostředí příznivého pro rozvoj mezinárodních společností
digitální ekonomiky, společnou podporu pragmatické spolupráce v oblasti digitální ekonomiky v rámci iniciativy Pásmo a Stezka.
Aliance je řízena Výborem pro národní rozvoj a reformy (NDRC - National Development and Reform Commission) a její založení bylo
iniciováno Centrem pro podporu výstavby Pásma a Stezky při Výboru pro národní rozvoj a reformy (The International Cooperation
Center of China’s National Development and Reform Commission).
Cílem Aliance je podpora profesního rozvoje, technologické výměny a mezipodnikové spolupráce, podpora multilaterální i bilaterální
mezinárodní spolupráce, podpora vybudování informační databáze projektů spolupráce, zdokonalení a vytvoření systému poskytování
dlouhodobých služeb, vyhledávat a zakládat mezinárodní investiční a finanční platformy, zakládat mezinárodní týmy odborníků,
kteří rozvíjejí oblasti digitální ekonomiky, shromažďovat a propagovat zkušenosti z mezinárodní spolupráce v digitální ekonomice,
předkládat vládám a podnikům strategická doporučení, odborné studie a řešení pro oblast digitální ekonomiky.
Srdečně zveme všechny organizace a podniky z oblasti digitální ekonomiky ke vstupu a zapojení se do Aliance, aby s námi entuziasticky
podporovaly rozvoj digitální ekonomiky a výstavbu digitální Hedvábné stezky.
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v Číně (The Best Credit Enterprise in China) či zlatou cenu na Světové
výstavě(Centennial Expo & Centennial Golden Award). V roce 2008 byla
tradiční technika přípravy paj-ťiou, kterou skupina Wuliangye používá,
prohlášena za nehmotné národní kulturní dědictví. Z hlediska hodnoty
značky se Wuliangye v roce 2017 umístila na 60. místě seznamu „500
nejlepších asijských značek“ („top 500 Asian brands“), 100. místě
seznamu „500 nejhodnotnějších značek na světě“ („top 500 Most
Valuable Brands in the World“) a 338. místě seznamu „500 nejvlivnějších
světových značek“ („World’s 500 Most Influential Brands“).

RISESUN HEALTHCARE & TOURISM INVESTMENT CO., LTD.
RiseSun Group byla založena v roce 1996 s registrovaným kapitálem 4,348 miliardy RMB. 8. dubna 2007 vstoupila
skupina RiseSun skrze IPO na Šenčenskou burzu cenných papírů s kódem 002146, SZ. RiseSun má projekty ve více než
50 městech Číny. Po 21 letech vývoje vlastní celkem 146,7 miliardy RMB v aktivech a nemovitostech a umisťuje se na
16. místě mezi čínskými realitními společnostmi. Roku 2017 dosáhla RiseSun celkového obratu 87,3 miliardy RMB.
Společnost Risesun Healthcare & Tourism Investment Co., Ltd, je dceřinou společností RiseSun Group, kterou
tato matka vlastní ze 100 %, byla založen se základním kapitálem ve výši 500 miliardy RMB. je RiseSun Healthcare
& Tourism Investment Co., Ltd nositelem oprávnění k podnikání ve zdravotnictví. S výjimkou 6 oblastních distribučních sítí
RiseSun Healthcare & Tourism Investment Co., Ltd také aktivně rozšiřuje zámořský trh cestovního ruchu na strategické
platformě „6 + N”. S pokrytím 4 hlavních kategorií - cestovní ruch, zdravotní péče, lékařská péče a lékárenský průmysl,
jsme poskytovatelem nového životního stylu v oblasti zdravotnictví a cestovního ruchu. RiseSun Healthcare & Tourism
Investment Co, Ltd má 19 dceřiných společností.
Na principu strategie 6+N provozuje skupina RiseSun systém značek, zahrnující hotelovou síť Arcadia (5 hvězdiček),

Sichuan Yibin Wuliangye Group Co, Ltd je velká skupina státních
podniků, která se v první řade zaměřuje na obchodování s alkoholem
a také se zapojuje do pěti dalších průmyslových odvětví (strojírenství,
logistika, balení, finance a zdraví); je také známa jako „Král
čínského alkoholového průmyslu“. Podniky svou rozlohou zabírají 12
čtverečních kilometrů a zajišťují práci přibližně 50 000 registrovaným
zaměstnancům. Do majetku společnosti patří několik starých sklepů
pro skladování alkoholu, které se používají již od počátku dynastie
Ming, a pak také velké množství nových a modernizovaných pálenic.
V roce 2017 tržby společnosti dosáhly částky 80,22 miliardy CNY
(meziroční nárůst: 14,1 %); celkový zisk činil 14,28 miliardy CNY
(meziroční nárůst: 41,8 %); zisky a daně byly dohromady 22,2 miliardy
CNY (meziroční nárůst: 41 %); celkový obrat dosáhl 108,549 miliardy
CNY (meziroční nárůst: 14,0%).

Rongxi Manor (velmi luxusní), RoEasy Hotel (4 hvězdičky) a RoKey Hotel Service Apartment.

V současnosti se Wuliangye Group soustředí na svou novou výrobní
filozofii, jejímž základním cílem je uspokojení rostoucí touhy lidí po
lepším životě, dále na poslání „přejímat a rozvíjet tradice a spoluvytvářet
harmonický a šťastný život“ a klíčovou hodnotu „zajistit spokojenost
pro zaměstnance, kvalitní produkty pro spotřebitele a dobré výnosy
pro investory“. Wuliangye se také zaměřuje na rozvojovou strategii
zahrnující „posílení klíčových podniků, optimalizaci diverzifikovaného
rozvoje a vybudování velké platformy“. Společnost svědomitě uspokojuje
poptávku po kvalitním rozvoji, důsledně posunuje reformu nabídky a
usilovně pracuje na nových projektech. V dalších letech chce Wuliangye
dosáhnout tržeb vyšších než 100 miliard CNY, co možná nejdříve se
zařadit na žebříček „Fortune 500“ a vybudovat podnik světové třídy se
zdravým, inovativním a předním rozvojem.
Stejně jako patří hedvábí a porcelán mezi tradiční symboly čínské
kultury, tak i pálenka Paj-ťiou má v historii Číny své pevné místo. Značka
Wuliangye, kterou bude možné během jednoho z banketů ochutnat, se
řadí mezi nejkvalitnější značky tohoto jedinečného alkoholu.
Domovem značky Wuliangye se stalo město Yibin, v provincii S’-čchuan,
která leží u pramene Dlouhé řeky. Díky svým výjimečným přírodním
podmínkám si město vysloužilo od organizací UNESCO a FAO označení
jako nejlepší místo v dané oblasti pro výrobu té pravé a vysoce kvalitní
pálenky Paj-ťiou. Její jedinečnost tkví už v samotné receptuře. V lahodné
chuti značky Wuliangye objevíte pět druhů zrn – čirok, rýži, lepkavou
rýži, pšenici a kukuřici. Díky dokonale propracované technologii výroby,
jež byla zapsána na seznam čínského národního a kulturního dědictví,
má Wuliangye plnou a harmonickou vůni i chuť.
Tradice výroby pálenky Wuliangye se začala psát už před více než
tisíci lety. Ve své receptuře a technologii zpracování odkazuje i na
čínskou filozofii Konfucianismu a taoismu. Ostatně celá kultura spjatá
s pálenkou Paj-ťiou se v Číně úzce pojí s dalšími tradičními oblastmi,
jimiž jsou kultura, folklor, národní etiketa nebo medicína.

Společnost RiseSun Meiya Air Travel (Hainan) Co., Ltd. se sídlem
ve městě Wanning, provincii Hainan.
Je vlastníkem 18 schválených tras na ostrově Hainan a v jeho
přilehlém okolí a je důležitým dopravcem pro společnosti RiseSun
v sekci “letectví a cestovní ruch”.

Do historie společnosti, která je dlouhá více než tisíc let, patří taková
jména jako Zhongbijiu v dynastii Tang, Yaozixuequ v dynastii Song,
Zaliangjiu v rané dynastii Ming a v současnosti také jméno Wuliangye od roku 1909. Předchůdcem Wuliangye Group je společnost United 24
SOE Monopoly Distillery. Ta pochází z jižní části provincie S’-čchuan v
městské prefektuře I-pin a založená byla v roce 1952 na bázi společnosti
Yibin Daqujiu Brewing Associates, která vznikla spojením 8 soukromých
lihovarů (Changfasheng, Lichuanyong, Zhangwanhe, Zhongsanhe,
Liudingxing, WanliyuanChang, Tingyuelou a Quanxinchang). V roce
1959 byla palírna United 24 SOE Monopoly Distillery přejmenována
na Sichuan Local State Owned Yibin Wuliangye distillery; v roce 1964
došlo k dalšímu přejmenování na Sichuan Yibin Wuliangye Distillery;
v roce 1998 byla reorganizována jako Yibin Wuliangye Group Co., Ltd.
Wuliangye získala zlatou cenu na mezinárodní výstavě v Panamě v roce
1915 a následně více než 100 mezinárodních ocenění zahrnující Slavný
národní likér (National Famous Liquor), Národní ocenění za řízení
jakosti (National Quality Management Award), Nejlepší úvěrový podnik

Rozšířit povědomí o čínských tradicích a kultuře na mezinárodní trhy
se snaží značka Wuliangye již dlouhé roky. V roce 1915 získala značka
nejvyšší cenu na pacifické mezinárodní výstavě Expo v Panamě. Tutéž
cenu poté získala znovu, jednou v Panamě v roce 1995, a poté také
v Milaně v roce 2015. Dnes se již může Wuliangye pyšnit 48 zlatými
oceněními získanými na mezinárodní úrovni.
Značka Wuliangye s neutuchající snahou expanduje na další celosvětové
trhy, kde zákazníci mají příležitost poznat jeden ze symbolů čínské
kultury – pálenku Paj-ťiou. Na zdraví, přátelé!

