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Příloha 1: Rozhovor s p. Ing. Jiřím Kašparcem ze společnosti Vae Controls 

Jakým způsobem navázala Vae Controls spolupráci s Čínou? 

V roce 2005 jsme se na veletrhu v Pekingu, kterého jsme se účastnili spolu s českým 

výrobcem armatur. Oslovila nás paní Dawn, „slovo dalo slovo“ a byla zahájena naše 

spolupráce na základě zprostředkovatelské smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že jsme jedna z mála českých firem exportujících do Číny, navázali 

jsme dobré kontakty i s českou ambasádou v Číně. Jako partner jsme se mimo jiné účastnili 

např. společenského plesu české ambasády v roce 2009. Také jsme navázali vztahy s 

místní pobočkou agentury Czechtrade. Tyto aktivity ale, kromě společenské prestiže, 

neměly přímý vliv na získání dalších zakázek v Číně. I přesto je považujeme za velmi 

významné. 

Jaké jsou nejvýraznější rozdíly mezi čínskou a českou kulturou? 

Čína je pro běžného středoevropana skutečně exotická země. Počínaje velikostí země a 

měst, přes jídlo až po odlišnosti v mentalitě. Člověk alespoň trochu zcestovalý nebo zběhlý 

v mezinárodním obchodu nebude příliš šokovaný, vezme odlišnosti na vědomí a přizpůsobí 

jim své jednání a vystupování. Z tohoto pohledu nevidím už příliš velký rozdíl mezi tím, 

jestli se pokoušíte vstoupit na trh v Bulharsku nebo v Číně. 

Jsou patrné rozdíly také v obchodní spolupráci? 

Je zřejmá mnohem výraznější hierarchizace v pracovních i společenských vztazích než 

u nás. Starší, zkušenější výše postavený má vždy přednost, dává se mu všemožnými 

způsoby najevo úcta, sedí vždy na čestném místě u stolu a jeho názor má vždy větší váhu. 

Respekt k partnerovi je vhodné vyjádřit vhodným dárkem (často záleží spíše na formě než 

na obsahu) a to i při opakovaných setkáních. 

Nutností je sebevědomého vystupování. V našich krajích je často zvykem zlehčovat 

nebo snižovat vlastní postavení, zkušenost. Typický český styl s přístupem ,,jsme 

malá/mladá firma, ale uděláme, co bude v našich silách“ se vylučuje s úspěchem na 
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čínském trhu. Není radno si vymýšlet, ale je třeba vystupovat sebevědomě, aby ve Vás 

protějšek viděl partnera, kterého může respektovat a ctít. I Číňan na vysoké pozici má 

potřebu respektovat nějakou „autoritu“ a tu musí vidět i ve Vás. 

Většina Číňanů nemluví žádným cizím jazykem. Je tedy nutné mít po ruce vhodného 

tlumočníka. Zároveň je ale potřeba mít se na pozoru, a zásadně neříkat anglicky nic, co by 

se mohlo vykládat špatně. Číňan může něčemu rozumět, protože se anglicky učí, ale stydí 

se mluvit. Často můžete až při večeři zjistit, že Číňan rozumí nebo i trochu mluví anglicky, 

přestože celý den na jednání se tvářil, že neumí ani slovo. Platí to, že se spíše stydí před 

ostatními Číňany za to, že by něco řekl špatně, než za to, když neumí nic. 

 Pro Asii je typický zvyk podávání a přebírání vizitek oběma rukama. Přijatou vizitku 

je nutno si přečíst a pohledem vyjádřit protějšku respekt k jeho pozici. Je vhodné mít 

vlastní vizitku v čínštině, se jménem přetransformovaným do čínštiny.   

Stejně jako např. v arabských zemích jsou jednání dlouhá, často se více času stráví 

diskusí o sportu, rodině, čaji, odlišnostech mezi Evropu a Čínou, apod. než diskusí na 

pracovní téma. Je nutné s tím počítat, ale také je nutné pohlídat si náplň a neodejít z 

jednání bez projednání té pracovní části a oboustranně jasného závěru. Je časté, že i z 

běžných jednání se dělá písemný podepsaný zápis. Součástí jednání bývá často oběd či 

večeře, které bývají doslova „opulentní“ (i když to se v poslední době mění) s nespočtem 

druhů jídel na výběr na točícím se stole, množstvím alkoholu a nutností řady vzájemných 

přípitků mezi jednotlivými spolustolovníky.   

Obecně je nutné přijmout fakt, že řada věcí a procesů probíhá v Číně jinak, než jsme 

zvyklí a je nutno tomu přizpůsobit své jednání. Na druhou stranu je nutné držet svůj směr a 

neztratit se v jejich způsobu práce, který je pro nás často nepochopitelný. Nejlépe se 

osvědčuje taktika ,,vy to děláte tak a my tak“. Pojďme najít řešení přijatelné pro obě strany. 

tedy v praxi přizpůsobit naše řešení a postupy místním podmínkám a potřebám. 
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Příloha 2: E-mail od p. Lukáše Lička ze společnosti Blex, a. s. 

 
 


