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České firmy usilují o čínský trh. V jihočínské Šanghaji se dnes představilo pět desítek českých 
společností, které nabízejí především moderní technologie. Mnohé firmy zastoupené na české 
expozici na veletrhu technologií už v Číně úspěšně pracují. 
 
„Dostat se na čínský trh není jednoduchá záležitost. Chce to hodně času, práce a kvalitní produkt. 
Nám to trvalo několik let,“ říká Milan Starý z pardubické firmy Era, která vyvíjí a prodává systém 

řízení letového provozu.V současnosti jej v Číně využívá letiště v Pekingu a společnost by se chtěla 
dostat i na další čínská letiště. V Pekingu má sídlo a laboratoře i biotechnologická společnost Sotio, 
která úspěšně vyvíjí léky na nádorová onemocnění. „V Číně je vše založené na vytvoření vztahu s 
obchodním partnerem,“ tvrdí ředitel její pekingské pobočky Libor Táborský, který má s podnikáním v 
Číně bohaté zkušenosti.Jinou strategii zvolila Škoda Transportation. Čínskému partnerovi prodala 
licenci na výrobu své tramvaje, která jezdí například v Praze pod označením T15.„My jsme kontrakt 
podepsali už v roce 2013. Bylo to složité a časově náročné. Nyní už realizujeme výsledek licenční 
smlouvy,“ popisuje Petr Vízdal.Podnikání v Číně komplikuje i řada legislativních překážek. Podle 
ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD, se jeho resort snaží tyto překážky 
odstranit.„Říkáme čínským představitelům, že české firmy mají některé potíže při vstupu na čínský trh, 
například jsou to certifikáty pro česká letadla.“Jak se shodují české firmy, úspěch v Číně vyžaduje 
trpělivost a především zajímavý produkt, nejlépe takový, jaký nenabízí nikdo jiný. V Číně makají, až se 
z nich kouří, nechme se jimi inspirovat, radí podnikatelům Vladimír DlouhýPlzeňský kraj pomáhá 
hledat českým podnikatelům obchodní partnery v ČíněExportní strategie Česka potřebuje změnu, 
myslí si ministr MládekFalešní obchodníci z Číny okrádají české firmy. Podniky už přišly o miliony 
korun 
 

České dny v Šanghaji představí ČR jako moderního partnera pro 
byznys i turistiku 
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V jihočínské Šanghaji dnes začínají České dny. Řada propagačních akcí má posílit image České 
republiky jako kulturně a turisticky přitažlivé země, která nabízí moderní technologie a vyspělý průmysl 
i zajímavé současné umění. 
 
V Šanghaji se představí pět desítek českých firem, převážně z high-tech sektorů od letectví po 
nanotechnologie.Česká republika bude poprvé v historii hlavním zahraničním partnerem obřího 
šanghajského veletrhu moderních technologií.„Celá akce přesně trefila trend, který v Číně panuje. 
Kromě tradičních produktů, jako je sklo a strojírenské produkty, se prezentujeme něčím novým. 
Technologiemi, inovacemi. Česká republika má co nabídnout,“ hodnotí Aleš Červinka, ředitel 
Czechtradu v Šanghaji.Jednou z firem, které se tady představí, je i pardubická Era. Její systém na 

řízení letového provozu už v Číně úspěšně funguje.„Přímo na letišti v Pekingu máme nainstalovaný 
letištní systém. Funguje na bázi takzvané multilaterace, což je trochu něco jiného než klasická 
radiolokace,“ upřesňuje Milan Starý.Veletrh oživí i české pivo. „Pokud je na českém stánku dostatek 
českého piva, podle mých zkušeností je výstava úspěšná. Máme 25 krabic a čtyři sudy. Dále 
becherovku, slivovici. Myslím, že by to mohlo stačit,“ dodává Červinka.Představí se tam i čtyři 
významné české kraje - Plzeňský, Moravskoslezský, Jihomoravský a hlavní město Praha. Zcela 
poprvé budou také v jihočínské metropoli vystavovat i současní čeští výtvarníci.Čínská kina uvádějí 
film, který se natáčel v Praze. Očekává se větší zájem turistů o ČeskoKarlovarský kraj má filmovou 
kancelář, ta má do regionu nalákat štábySedm dobrovolníků z Ústeckého kraje získalo cenu "Křesadlo 
2014"NKÚ: Stát dal na propagaci vědy dvakrát víc než na její využití v praxiČeské pivovary 
dostatečně nevyužívají ochrannou známku označení původuČeský přístav v Hamburku čeká oživení, 
stát do něj bude investovat.                                            URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1481286 


