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Abstrakt: 

Práce poskytuje analýzu možností, které má na výběr zahraniční podnikatelský subjekt, 

který se chce prosadit na čínském trhu, a rizik s nimi spojených. Po úvodním přehledu 

základních charakteristik čínské ekonomiky se práce zaměřuje na analýzu jednotlivých 

forem vstupu, které jsou rozděleny na vývozní operace, vstupy formou poskytování 

licencí či franchisingu a kapitálové vstupy spojené se založením společnosti přímo 

v Číně. U každé z těchto forem jsou rozebrány prameny právní úpravy a jsou uvedeny 

praktické rady pro zahraniční podnikatele. Pozornost je zaměřena také na výhody a 

možná rizika provázející jednotlivé formy vstupu. Na závěr této práce je rozebrána 

ochrana duševního vlastnictví v Číně a její právní úprava, která zasahuje všechny 

podnikatelské subjekty, ať již zvolí vstup do Číny jakoukoliv formou. Práce vychází 

z aktuálního znění čínských předpisů a z nejnovějších zpravidla zahraničních publikací 

komentujících tyto normy. Má sloužit všem podnikatelům, kteří se rozhodnou zahájit 

v Číně své podnikatelské aktivity, a využít tak nepřeberných možností, které tato země 

nabízí. 

Klíčová slova: Čína, čínský trh, formy vstupu 

Abstract: 

The thesis provides an analysis of the possibilities for a foreign enterprise to enter the 

Chinese market. After the introduction of the Chinese economy and its basic 

characteristics, the thesis focuses on the analysis of different market entry forms. They 

are divided into export operations, contractual forms of entry in the form of licensing or 

franchising, and into the capital entry strategy. For each of these forms the legal 

regulation is discussed along with the useful tips for businesses. The advantages and 

potential risks are also highlighted. The final chapter of the thesis focuses on the 

intellectual property protection in China and its regulation. It affects all businesses, 

regardless the form they choose. The work is based on the current version of Chinese 

laws and on the latest commentaries on these regulations. It should serve to all foreign 



 

 

entrepreneurs who decide to start business activities in China and take advantage of the 

countless opportunities that this country has to offer. 

Keywords: China, Chinese market, business entry modes
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Úvod 

Do 70. let 20. století byla Čína plánovanou ekonomikou, kde se velká většina 

obyvatelstva živila zemědělstvím a potýkala se s hladem a chudobou. Dnes je Čína 

druhou největší ekonomikou na světě a po celé zemi se setkáme s výstavbou nových 

moderních měst, dopravní infrastruktury, průmyslu, a země se tak doslova mění před 

očima. Poslední tři desítky let čínského rozvoje nastartovaného provedením velkých 

reforem na konci 70. let je obdobím, kdy svět mohl sledovat nevídaný rozvoj 

nejlidnatější země světa. Dnes jsou zprávy o Číně na denním pořádku a Čína se 

postupně zařadila mezi hlavní světové velmoci. Růst čínské ekonomiky každým rokem 

pokračuje a čínský trh, který zahrnuje jednu pětinu světové populace, je obrovskou 

příležitostí pro zahraniční podnikatele. 

Tato práce by měla sloužit podnikatelům, kteří chtějí využít obrovských možností, 

které Čína nabízí, a chtějí na její trh vstoupit. Čína je již dlouho známá jako exportér 

levného zboží, ale právě v těchto letech začíná pomalu růst i kupní síla čínského 

obyvatelstva. Nastala tedy ideální doba uplatnit v Číně zboží ze zahraničí, například i 

zboží české. Mnozí podnikatelé mají ze vstupu na čínský trh přirozeně obavy, neboť 

pro ně znamená nové cizí prostředí spojené s cizím jazykem a odlišnými kulturními 

zvyklostmi. Navíc je vstup na čínský trh spojen se značnou administrativní náročností a 

podnikatel je se svým zbožím hned od začátku vystaven dravé konkurenci čínských 

společností. Vstup na čínský trh je ale realizovatelný a mnohé zahraniční firmy již tak 

učinily. Pro úspěch v Číně je základním předpokladem dobrá informovanost, a proto je 

hlavním cílem této práce podat přehlednou cestou základní informace o možnostech 

vstupu na čínský trh a analyzovat přitom hlavní problémy, kterým bude muset 

zahraniční subjekt čelit. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou shrnuty hlavní charakteristiky 

čínské ekonomiky a tato kapitola má tak za cíl dát čtenáři přehled o čínské ekonomice a 

jejím vývoji. Pozornost je zaměřena hlavně na hrubý domácí produkt Číny a jeho růst, 

obyvatelstvo, zapojení Číny do zahraničního obchodu, investice v Číně a vývoj kurzu 

čínské měny. Tato kapitola tak slouží jako úvod do čínské problematiky, jelikož každý 
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podnikatel, který chce vstoupit na čínský trh, se musí se základními fakty o Číně 

seznámit. 

Druhá kapitola je jádrem celé práce. Popisnou metodou jsou v ní analyzovány 

jednotlivé formy vstupu zahraničních subjektů na čínský trh. Tato kapitola se postupně 

zabývá jednotlivými formami vstupu od vývozních operací, přes formy nenáročné na 

kapitálové investice, kterými jsou licenční operace a franchising, až po kapitálové 

vstupy na čínský trh. Kapitálové vstupy jsou pak rozděleny na vstup založením 

nezávislé společnosti plně vlastněné zahraničním subjektem a na vstup pomocí joint 

venture. Práce tak vychází ze standardního dělení vstupů na zahraniční trh, se kterým se 

můžeme setkat v učebnicích mezinárodního obchodu.1 U jednotlivých forem vstupu je 

pak postupně analyzována jejich úprava v čínském právu, jsou uvedeny hlavní 

problémy spojené s jejich realizací a praktické rady, kterými by se měl zahraniční 

subjekt řídit. Na závěr jsou vždy shrnuty hlavní výhody a nevýhody každé formy 

vstupu.  

Třetí kapitola se zabývá problémy ochrany duševního vlastnictví v Číně, tedy tématem, 

které je společné pro všechny formy vstupů na čínský trh a každý podnikatel se s tímto 

bodem musí v Číně vypořádat. Zařazení ochrany práv duševního vlastnictví do práce, 

byť se jedná o základní přehled, je při analýze podnikání v Číně nezbytné. Tato 

kapitola stručně popisuje hlavní oblasti práva duševního vlastnictví, tedy ochranné 

známky, ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a nakonec autorskou 

ochranu. Jsou uvedeny prameny právní úpravy těchto oborů v Číně a postupy při 

registraci jednotlivých předmětů práva duševního vlastnictví. Analyzovány jsou také 

metody vymáhání těchto práv při jejich porušení a problémy a skutečný stav jejich 

ochrany, který se od právní úpravy dosti liší.  

                                                 

1 Viz např. MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní 

operace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 15. 
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Téma práce jsem si vybral pro můj zájem o Čínu, její ekonomiku a právní systém. Sám 

studuji mandarínskou čínštinu a 6 měsíců jsem strávil na výměnném studijním 

programu v Hong Kongu. Podnikáním v Číně bych se navíc rád zabýval i ve svém 

budoucím povolání a myslím, že důkladné seznámení s čínským právním a 

ekonomickým prostředím je pro to nezbytným předpokladem. 



10 

 

1. Základní charakteristiky čínské ekonomiky 

v posledních letech 

Čínská ekonomika se nachází v procesu změn, které byly započaty na konci 70. let 20. 

století velkými reformami Teng Siao-Pchinga, tehdejšího nejvlivnějšího muže v zemi. 

Otevření se světu, jak se tento proces často nazývá, byl přechodem Číny k tržní 

ekonomice a zapojil tak dříve izolovanou zemi do celosvětové ekonomiky. Do dnes 

jsme svědky obrovského růstu Číny takřka ve všech oblastech. V této kapitole jsou 

stručně analyzovány hlavní ukazatele, které nám dávají obraz o čínské ekonomice a 

jejich vztahu k zahraničí. Pro všechny, kteří se nějakým způsobem chtějí zapojit do 

podnikání v Číně a chtějí se podílet na čínském růstu, je totiž klíčové Čínu nejprve 

dobře poznat a seznámit se s hlavními hybnými silami čínského růstu. Analyzován 

bude hrubý domácí produkt a jeho růst, vývoj čínské populace a posléze zapojení Číny 

do světové ekonomiky ve formě přílivu a odlivu zboží, služeb a investic. 

1.1. Hlavní ukazatele vývoje čínské ekonomiky 

1.1.1. Hrubý domácí produkt a ekonomický růst 

Jedním z hlavních ukazatelů, který nám dává přehled o stavu a vývoji ekonomiky, je 

hrubý domácí produkt (HDP). Vývoj HDP v Číně byl v posledních desetiletích 

charakterizován růstem, který nemá jinde na světě obdoby a Čína se dnes umisťuje na 

čele světových žebříčků. To se ale týká HDP čínské ekonomiky jako celku. Pokud 

vezmeme v úvahu HDP Číny na obyvatele, je Čína zatím pozadu. Graf č. 1 ukazuje růst 

čínského HDP ve stálých cenách od roku 1980 do současnosti. Výkyvy grafu kopírují 

některé významné události ve světové ekonomice a politice. Nejníže byl růst na 

počátku 90. let, což bylo způsobeno velkými politickými změnami spojenými s koncem 

studené války. Ve druhé polovině 90. let lze opět pozorovat mírný propad způsobený 

asijskou ekonomickou krizí. Je však třeba zdůraznit, že čínská ekonomika i přes tyto 

drobné výkyvy již po více než 30 let stabilně roste a ani poslední hospodářská krize její 

růst nijak výrazně nezpomalila. Velikost růstu čínské ekonomiky je v posledních letech 

velmi skloňovaný pojem, neboť jeho zachování je nejen předpokladem úspěšného 
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rozvoje hospodářství, ale je i nutností pro zachování sociálního smíru ve společnosti. 

Veliké sociální změny a přesun obyvatelstva do měst jsou dnes udržitelné hlavně díky 

současnému růstu ekonomiky, a proto se vláda snažila růst udržet i v době ekonomické 

krize. Bez růstu by mnozí obyvatelé přišli o práci a mohly by vznikat sociální 

nepokoje. 

Graf 1: Růst HDP ve stálých cenách od roku 1980 (%)2 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond, World Economic Outlook 2011. 

V žebříčku světových ekonomik co do velikosti HDP v absolutních hodnotách se Čína 

v posledních desetiletích také rychle šplhala nahoru. Dnes je Čína druhou největší 

ekonomikou světa hned po USA, kam se dostala v roce 2010 předstihnutím Japonska. 

V roce 2011 dosáhla Čína dle Světové banky HDP asi 7,3 bilionů dolarů a měřeno 

v běžných cenách tak její ekonomika dosáhla velikosti přibližně jedné poloviny 

ekonomiky USA.3 

                                                 

2 Růst HDP po roce 2011 (oranžové sloupce) je odhadem Mezinárodního měnového fondu 
3 Gross domestic product 2011. Světová banka, 2012. 
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Hlavní příčiny ekonomického růstu můžeme hledat ve velkých ekonomických a 

společenských změnách, které se v Číně odehrávaly. Po zavedení tržní ekonomiky Čína 

nabídla světu svoji levnou pracovní sílu, která byla po dlouhá desetiletí hlavním 

motorem růstu. Mnohé zahraniční firmy přesunuly do Číny svoji výrobu, aby snížily 

svoje náklady a obstály tak v celosvětové konkurenci. Hlavní model růstu byl tedy 

zpočátku založen na levné výrobě a následujícím exportu zboží. V zemi nejprve 

vznikly oddělené oblasti nazývané Zvláštní ekonomické zóny (Special Economic 

Zones, SEZ), ve kterých byly prováděny první pokusy s tržním hospodářstvím. Nový 

systém se později rozšířil do celé země, i když existence Zvláštních zón zůstala 

zachována a i dnes mají zóny některá privilegia, hlavně v daňové oblasti. 

Růst Číny nebyl a není rovnoměrný a dodnes existují v Číně velké nerovnosti. Hlavní 

rozdíly jsou mezi bohatými oblastmi na pobřeží a chudým vnitrozemím. Rozvoj Číny 

začal na pobřeží hlavně díky výhodné poloze a lepší dostupnosti. I v současné době 

jsou pobřežní oblasti více rozvinuté, ale rozvoj se pomalu přesouvá i do vnitrozemí. 

Vláda rozvoj vnitrozemí velmi podporuje a lze se proto setkat s odlišnými podmínkami 

pro investice a podnikání ve vnitrozemí a v pobřežních oblastech. To je velmi důležité 

při rozhodování zahraničního subjektu, kde přesně chce v Číně své aktivity provozovat.  

1.1.2. Populace 

Čína je nejlidnatějším státem světa a její obyvatelstvo představuje tedy pro případné 

podnikatelské aktivity obrovský tržní potenciál. Obyvatelstvo v Číně prodělalo 

v posledních desetiletích veliké změny. Nedávná historie vývoje obyvatelstva v Číně 

nás vede k pochopení jeho vývojových tendencí i do budoucnosti. To má veliký 

význam při plánování případné podnikatelské strategie při vstupu na čínský trh, jelikož 

právě čínské obyvatelstvo je do budoucna velmi nadějným spotřebitelem. K úspěchu na 

čínském trhu je však třeba pochopit jak bude čínské obyvatelstvo za pár let vypadat.  
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Ke konci roku 2011 žilo v Číně dle odhadu Národního statistického úřadu 1,35 mld. 

obyvatel.4 Počet obyvatel přitom má i nadále růst, přestože se jej Čínská vláda už 

jednou pokusila regulovat. Velký nárůst počtu obyvatel v 50. a 60. letech 20. století 

vedl k tomu, že jednou ze součástí reforem bylo v roce 1979 zavedení tzv. Politiky 

jednoho dítěte. Tento obrovský zásah do svobody jedince povoloval a dosud v zásadě 

povoluje pouze jedno dítě zdarma a za případné druhé dítě již musela rodina zaplatit 

velkou pokutu. Reforma jistě zpomalila velký nárůst obyvatelstva, ale daní, kterou 

musí dnešní Číňané platit, jsou změny ve věkové struktuře obyvatelstva a stárnutí 

populace. Tento fenomén, který je všudypřítomný i v Evropě, je v Číně ještě znásobený 

tím, že celá jedna generace byla naráz zákonem donucena mít méně dětí. Tato generace 

však půjde do důchodu v nejbližších letech, což bude mít velký dopad na pracovní sílu 

v Číně.5 Od politiky jednoho dítěte je v Číně postupně upouštěno a objevují se 

výjimky, kdy je možné mít např. děti 2, pokud byli oba rodiče jedináčci. 

Další velká změna probíhá a bude probíhat v rozložení obyvatelstva mezi městy a 

venkovem. Následující tabulka ukazuje vývoj počtu čínských obyvatel ve městech a na 

venkově a jejich vzájemné porovnání. V roce 1980 tvořila městská populace jen 

necelých 20 % obyvatel Číny, ale postupný přesun obyvatel do měst za prací způsobil, 

že se dnes již podíl městské a venkovské části obyvatelstva téměř vyrovnal. Dle 

Populační divize OSN bude navíc počet městských obyvatel v Číně dále narůstat. 

Tabulka dále ukazuje, jak rychle rostla v Číně velká města a v roce 2010 dokonce 

existovalo v Číně 9 aglomerací s počtem obyvatel nad 5 milionů.6 Právě města jsou 

hlavním tahounem čínského růstu a jsou ekonomickými centry. Původně se začala 

města rozrůstat převážně na pobřeží, kde byla hlavní centra růstu, ale dnes jsme svědky 

                                                 

4 China's Total Population and Structural Changes in 2011. National Bureau of Statistics of China. 

20. 1. 2012. 
5 Viz blíže LI, Jianmin. China’s Lopsided Population Pyramid. China Security. 2007.  
6 World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 

Revision. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat. 
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vývoje měst i hluboko ve vnitrozemí. Vznikající aglomerace někdy sdružují i celé 

skupiny měst, v jejichž okolí vyrůstají průmyslové zóny spojující podniky ze stejného 

průmyslového odvětví.  

Tabulka 1: Vývoj městské populace v letech 1980–20257 

 
Zdroj: DRESSLER, Daniel. Čínská ekonomika – úspěchy a problémy. Praha, 2011. s. 25.  

Změny ve věkové struktuře, stárnutí populace a obrovské nerovnosti právě mezi městy 

a venkovem a také mezi jednotlivými provinciemi jsou hlavními problémy, se kterými 

se čínská vláda bude muset potýkat. Pro zahraniční subjekty je klíčové uvědomit si 

dopad těchto změn a zvolit tak odpovídající strategii pro vstup na čínský trh. Při 

exportu zboží do Číny je nutné zvážit, jak se budou měnit preference Číňanů 

s rostoucím věkem. Investoři, kteří chtějí v Číně založit společnost, zase musí porovnat 

různé podmínky v jednotlivých provinciích. Například ve vnitrozemí bude sice horší 

infrastruktura, ale to může být vyváženo menšími náklady na pracovní sílu. 

1.1.3. Zahraniční obchod 

Pro zahraniční subjekty, které se chtějí dostat na čínský trh pomocí vývozu svého 

zboží, je jistě klíčové znát hlavní trendy zahraničního obchodu Číny. Následující 

tabulka nabízí vývoj dovozu zboží do Číny a vývozu zboží z Číny v letech 2000 až 

2011 podle statistik Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Tabulka 

zároveň zachycuje meziroční změny dovozu a vývozu v procentech a celkový obrat, 

jenž je součtem hodnot dovozu a vývozu za každý rok. Je vidět, že zahraniční obchod 

Číny stabilně roste, výjimkou byl pouze pokles dovozu i vývozu v roce 2009, kdy Čínu 

zasáhla světová hospodářská krize. V letech 2010 a 2011 navíc výraznějším tempem 

                                                 

7 Po roce 2010 jsou data odhadem Populační divize OSN. 
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rostl import a je tedy vidět, že se čínská ekonomika mírně posouvá od levných exportů 

ke zvyšování domácí spotřeby. To je jistě příležitost pro mnohé zahraniční exportéry 

pro vstup na čínský trh. 

Tabulka 2: Vývoj zahraničního obchodu (2000–2011): 

 
Zdroj: UNCTAD, UNCTADSTAT, červen 20128 

Na růstu zahraničního obchodu Číny má velký vliv její vstup do Světové obchodní 

organizace (WTO) v roce 2001. Členství Číny ve WTO přineslo výhodu nejen pro 

samotnou Čínu, ale také pro všechny ostatní členy této organizace. Čína byla donucena 

podstatně snížit cla a ostatní překážky mezinárodního obchodu a umožnit tak 

zahraničním exportérům volnější přístup na svůj trh. Musí také zacházet se subjekty 

všech členských států stejným způsobem a nesmí stanovovat pro nikoho žádné zvláštní 

překážky. Stejně tak ale musí ostatní členské státy odstranit překážky čínskému zboží.  

V porovnání s ostatními zeměmi je Čína již několik let největším exportérem a druhým 

největším importérem hned po USA. Čínský ministr obchodu Čchen Te-min však věří, 

že se i v dovozu dostane Čína v nejbližších letech na první místo.9 Hlavním obchodním 

partnerem Číny je přitom Evropská unie. V roce 2010 byla EU největším odběratelem 

čínského zboží a druhým největším dodavatelem zboží do Číny hned po Japonsku.10 

V komoditní struktuře čínského zahraničního obchodu dominují u dovozu suroviny 

(podíl 31 % na celkovém dovozu v roce 2010), z nichž se nejvíce dováží ropa, zemní 

plyn, želená ruda aj. Kromě surovin mají na čínském dovozu dále velký podíl 

                                                 

8 Tablka převzata, pozměněna a aktualizována z DRESSLER, Daniel. Čínská ekonomika – úspěchy a 

problémy. Praha, 2011. s. 47. 
9 China to be world's biggest importer soon. Chinadaily, 12. 3. 2012. 
10 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1. 10. 2011. s. 58. 
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elektrická zařízení a spotřebiče, vědecké přístroje, automobily aj. Je tedy vidět, že 

zahraniční exportéři mají šanci proniknout na čínský trh zejména se sofistikovanými 

výrobky. Na exportu mají největší podíl hotové výrobky (kancelářské stroje, 

telekomunikační zařízení, elektrospotřebiče, textil atd.). 11  

1.1.4. Přímé zahraniční investice (PZI) 

Do světové ekonomiky je Čína zapojena nejen zahraničním obchodem ale i 

investicemi, které proudí oběma směry do Číny i do zahraničí. V této subkapitole bude 

věnována pozornost přímým zahraničním investicím a opomenuty budou menší, 

portfoliové investice. Tok PZI do Číny i ven se každoročně s růstem čínské ekonomiky 

zvyšuje a Čína je cílovou zemí pro mnoho zahraničních investorů, kteří se rozhodnou 

pro tuto formu vstupu na čínský trh. Zahraniční investice proudící do Číny byly 

hlavním motorem čínského růstu po provedení velkých reforem v 70. letech a přinesly 

do Číny tolik potřebný kapitál. Graf č. 2 ukazuje vývoj PZI od roku 1980 do 

současnosti. Hlavní rozvoj PZI nastal v 90. letech a posléze se jejich příliv ještě zvýšil 

po již zmíněném vstupu Číny do WTO. V roce 2009 můžeme pozorovat na grafu 

drobný propad způsobený hospodářskou krizí, ale rok 2010 znamenal nové oživení 

investic. Na důležitosti postupně nabývají nejen investice do Číny, ale i čínské 

investice do zahraničí. 

                                                 

11 Viz blíže Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1. 10. 2011. s. 58-

59. 



17 

 

Graf 2: Tok přímých zahraničních investic (1980–2010, mld. USD) 

 
Zdroj: UNCTAD, UNCTADSTAT, červen 2012.12 

Množství investic každoročně narůstá, ale v průběhu let se mění struktura investic 

přicházejících do Číny a jejich destinace. Zpočátku směřovaly do Číny hlavně PZI 

zaměřené na výrobu pomocí levné pracovní síly. V Číně se ale v poslední době 

prosazuje tendence částečného odklonu od růstu pouze prostřednictvím levné pracovní 

síly. Vláda se snaží nasměrovat zemi k dlouhodobě udržitelnému růstu. Projevuje se to 

v podpoře zavádění výroby pomocí modernějších technologií a metod ohleduplnějších 

k životnímu prostředí. Investice do Číny jsou tak rozděleny na zakázané, omezené a 

povolené a každoročně je vydáván Katalog upravující jednotlivé skupiny investic13. Do 

skupiny zakázaných investic patří především investice do televize, rozhlasu, jiných 

médií a do jiných oblastí, kde si vláda vyhrazuje výsadní právo kontroly. Do skupiny 

omezených investic patří hlavně investice do sektorů s nízkou přidanou hodnotou či do 

                                                 

12 Graf převzat a aktualizován z DRESSLER, Daniel. Čínská ekonomika – úspěchy a problémy. Praha, 

2011. s. 50. 
13 Catalogue for Guiding Foreign Investment in Industry (poslední z roku 2011). 
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sektorů znečišťujících životní prostředí. Do třetí skupiny investic povolených, a často 

také podporovaných, naopak patří investice do sofistikované výroby za využití 

moderních technologií, investice do výzkumu a vývoje či investice šetrné k životnímu 

prostředí.14 

Hlavní cílové oblasti investic v Číně byly původně rychle se rozvíjející pobřežní 

oblasti, což se postupně mění. Stále více PZI míří do chudšího vnitrozemí, kde jsou 

často pro investory příznivější podmínky. Politika podpory a regulace PZI tedy není 

jednotná pro celou Čínu a zahraniční subjekt musí pečlivě zvážit lokalitu, kam má jeho 

investice směřovat. PZI ze skupiny omezených investic totiž vyžadují povolení 

vydávané příslušným úřadem na centrální úrovni. Kritérium lokality investice hraje při 

povolování významnou roli. K procesu povolování dále přistupují jednotlivé daňové 

pobídky a jiná podpora investic, která je řízena na úrovni vlád provincií. Seznámit se 

s lokální politikou PZI je proto při vstupu na čínský trh touto formou zásadní. 

1.1.5. Měnový kurz 

V přehledu hlavních faktorů vývoje čínské ekonomiky v poslední době je nezbytné 

zmínit také vývoj měnového kurzu, který je podstatný pro kalkulace všech zahraničních 

subjektů, které chtějí v Číně podnikat. Právě vývoj kurzu čínské měny byl a je velmi 

specifický a Čína je často obviňována z umělého ovlivňování jeho výše.  

Čínskou měnou je jüan (mezinárodní zkratka CNY – Chinese Yuan), který má ale 

v Číně oficiální označení RMB (Renminbi, lidová měna). Vývoj měnového kurzu jüanu 

vůči zahraničním měnám v posledních desetiletích byl spojen s transformací čínské 

měny z měny nesměnitelné na měnu směnitelnou. Po provedení reforem na konci 70. 

let zůstala čínská měna ještě nějakou dobu v nezměněném stavu a až v roce 1990 byla 

čínská vláda donucena k zavedení částečné konvertibility. Od roku 1990 čínská měna 

vystřídala několik různých systémů od kurzu vázaného nejprve na americký dolar, poté 

                                                 

14 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1.10.2011. s. 100-101. 
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na koš různých měn, až po zavedení režimu řízeného plovoucího kurzu (řízený 

floating) v roce 2010. Vývoj čínského měnového kurzu je dnes částečně ovládán 

tržními mechanismy, i když centrální banka má stále prostředky k jeho ovlivňování.15  

Snaha Číny ovlivňovat měnový kurz a držet měnu podhodnocenou vycházela ze 

strategie hospodářského růstu, kterou si čínská vláda vytyčila v minulosti. Čínský růst 

byl původně poháněn levnou pracovní silou a exportem výrobků do zahraničí, a proto 

bylo pro Čínu klíčové udržet kurz jüanu co nejslabší. Čínské výrobky tak byly 

v zahraničí levnější a čínské podniky mohly svojí levnou produkcí dobývat svět. To ale 

neprospívalo zahraničním státům a ty, v čele s USA, na Čínu dlouhodobě vyvíjely a 

vyvíjejí tlak, aby nechala vývoji kurzu jüanu volný průběh. Historie vývoje jüanu je tak 

provázena zahraničním tlakem na posilování čínské měny a postupnými ústupky 

z čínské strany.  

Manipulace s čínskou měnou zlepšovaly pozici čínských vývozců a zároveň zdražovaly 

dovoz zboží do Číny. V současné době se ale zdá, že se čínská měna postupně 

přizpůsobuje tržním podmínkám a zahraniční exportéři, kteří chtějí dostat své zboží na 

čínský trh, mají dnes rozhodně lehčí situaci než před deseti lety. Americké Ministerstvo 

financí v roce 2012 ve své pravidelné zprávě již neoznačilo Čínu za měnového 

manipulátora, i když nepochybuje o tom, že kurz do jisté míry stále podhodnocen je.16 

Čínská centrální banka má stále obrovské prostředky na to, aby měnový kurz ovlivnila, 

pokud bude potřeba, a zahraniční podnikatelé působící na čínském trhu tak nutně musí 

vývoj kurzu jüanu sledovat. 

 

                                                 

15 Blíže viz DRESSLER, Daniel. Čínská ekonomika – úspěchy a problémy. Praha, 2011. s. 29 a násl.. 
16 China: Currency Manipulator No More. Forbes, 25. 5. 2012 
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2. Metody vstupu na čínský trh – právní a ekonomické 

aspekty, hlavní problémy 

Následující kapitola poskytuje přehled hlavních forem vstupu na čínský trh od 

vývozních operací, přes vstupy nenáročné na kapitálové investice až po vstupy 

kapitálové. U každé metody vstupu je analyzována nejprve právní úprava dané oblasti a 

následně praktické tipy, problémy spojené s jednotlivými vstupy a jejich výhody a 

nevýhody.  

Následující text pracuje s čínskými právními předpisy, a proto je pro úplnost nutné 

zmínit jaké typy norem v Číně existují. Hierarchie právních norem v Číně se skládá ze 

tří stupňů. Na nejvyšší úrovni stojí zákonodárný sbor (Všečínské shromáždění lidových 

zástupců, National People's Congress), který má 3000 členů. Tento sbor a v některých 

případech jeho Stálý výbor (Standing Committee) jsou oprávněny vydávat zákony. Na 

druhém stupni stojí Státní rada (State Council), nejvyšší výkonný orgán, který je 

čínskou vládou. Státní rada je oprávněna k vydávání nařízení (Regulations) a její 

jednotlivá ministerstva jsou oprávněná k vydávání opatření (Administrative Measures), 

což je obdoba našich vyhlášek. Na třetím stupni stojí regionální legislativa na úrovni 

provincií, autonomních oblastí a zvláštních ekonomických zón.17 Právní normy, které 

jsou užity v této práci, mají, pokud nebude řečeno jinak, platnost na celém území Číny. 

2.1. Vývozní operace 

Vývozní operace jsou první z forem vstupu na čínský trh. Vývoz do Číny je na prvním 

místě pro svoji nejmenší kapitálovou náročnost a relativní jednoduchost. Často bývá 

exportování výrobků první fází vstupu na cizí trh, ale není to pravidlem. Některé firmy 

použijí hned v úvodu složitější metody vstupu, jakými jsou např. kapitálové investice. 

Společnost často začíná exportem a dále své aktivity v Číně rozvíjí. Mnohé firmy ale u 

exportu zůstanou a dále své aktivity nerozšiřují. Týká se to většiny českých firem a 

                                                 

17 Local Legislation in China. china.org.cn, 2003. 
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obecně je export vyhledávanějším způsobem přítomnosti na zahraničním trhu pro malé 

a střední podniky, které si kapitálově náročnější vstup nemohou dovolit. Jednoduchost 

vývozu je ovšem pouze relativní, protože před společností vyvstává celá řada problémů 

spojených s výběrem vhodných obchodních partnerů a marketingové strategie, která 

v Číně přinese úspěch. Dále musí vzít exportér také v úvahu administrativní náročnost 

exportu do Číny, která zahrnuje nejrůznější daně, cla a jiná omezení. V následující 

subkapitole jsou analyzovány různé formy exportu, které může daný vývozce využít. 

Dále jsou uvedeny hlavní předpisy, které je třeba zohlednit, a jsou analyzovány aspekty 

uzavírání smluv s čínskými partnery a hlavní překážky při vstupu na čínský trh touto 

formou. Nakonec jsou zhodnoceny výhody a nevýhody vývozu zboží do Číny ve 

srovnání s ostatními metodami vstupu. 

2.1.1. Právní úprava 

Prameny práva, které musí zohlednit exportér vstupující na čínský trh, můžeme rozdělit 

na právo soukromé a právo veřejné. Z oblasti soukromého práva jsou nejdůležitějšími 

předpisy Zákon o závazcích (Contract Law, Hetong Fa, dále CL) z roku 1999, který 

komplexně upravuje oblast uzavírání smluv, a dále Zákon o základních principech 

občanského práva ČLR (General Principles of the Civil Law of the People's Republic 

of China, dále GPCL) Tyto zákony se ale nemusí nutně aplikovat, protože strany 

uzavírající smlouvu mají volnou ruku při volbě práva (viz 2.1.3). Čína je také smluvní 

stranou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská 

úmluva)18 a při uzavírání kupních smluv se tedy aplikuje Vídeňská úmluva. 

Předpokladem pro aplikaci Vídeňské úmluvy je, aby se jednalo o „koupi zboží mezi 

stranami, které mají místa podnikání v různých státech, jestliže tyto státy jsou 

smluvními státy.“19 Čínská vláda učinila při přijímání Vídeňské úmluvy prohlášení dle 

jejího čl. 95, ve kterém vyloučila závaznost ustanovení článku 1 odst. 1 písm. b) této 

Úmluvy. Pro aplikaci Vídeňské úmluvy tedy nestačí, „jestliže podle ustanovení 

                                                 

18 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
19 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
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mezinárodního práva soukromého se má použít právního řádu některého smluvního 

státu.“20 Pokud tedy druhá strana uzavírající kupní smlouvu s čínským subjektem 

nebude mít místo podnikání ve smluvním státě Vídeňské úmluvy, nebude mít Čína 

povinnost Vídeňskou úmluvu aplikovat. 

Veřejnoprávní prameny, na které musí zahraniční vývozci brát v Číně ohled, zavádějí 

různá tarifní i netarifní omezení pro zboží dovážené do Číny. Hlavní normou, která 

reguluje tuto oblast, je Zákon o mezinárodním obchodě z roku 2004 (Foreign Trade 

Law, dále FTL).21 Na zboží zakázané do Číny dovážet se vztahuje také Nařízení vlády 

o správě dovozu a vývozu zboží z roku 2001.22 Dále existují předpisy stanovující 

nejrůznější cla, kvóty a daňové povinnosti, které se na exportéry vztahují. 

2.1.2. Formy exportu  

a) Nepřímý export 

Nepřímý export je způsob vývozu zboží a služeb, při němž nedochází k přímé interakci 

mezi výrobcem a subjektem v zahraničí. Výrobce prodává v takovém případě zboží 

nezávislému subjektu na území stejného státu, kterým může být obchodní společnost či 

obchodní zástupce, který pak dále zboží vyváží. Samotný výrobce se tak přímo na 

zahraničním obchodě neúčastní a nemusí tedy ani řešit problémy z něj vyplývající. Tato 

metoda je vhodná pro menší firmy či firmy, pro které je export jen doplňkovou nebo 

občasnou činností. Výrobce má situaci zjednodušenou prodejem zboží na území svého 

státu, na druhou stranu ztrácí kontrolu nad jeho další distribucí v Číně a jeho zisk se 

zmenšuje ve prospěch dané obchodní společnosti.23  

                                                 

20 Tamtéž. 
21 Foreign Trade Law of the People's Republic of China (2004 Revision) 
22 Regulation of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Goods 
23 China Market Entry Strategies (Entry Modes). Marketing-In-China.org, 2012. 
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b) Využití prostředníka (distributora)  

U všech dalších forem exportu je již zahraniční společnost, na rozdíl od nepřímého 

vývozu, v přímém kontaktu s některým subjektem v Číně. Zahraniční subjekt může tak 

zvolit formu vstupu na čínský trh pomocí prostředníka, kterým je „subjekt, který 

obchoduje vlastním jménem, na vlastní účet a podniká na vlastní riziko. Prostředníci 

prodávají nakoupené zboží na základě běžných kupních smluv (contract of sale) dalším 

odběratelům či konečným spotřebitelům a jejich odměnou je rozdíl mezi nákupní a 

prodejní cenou, tzv. cenová marže.“24 Prostředník se tak stává vlastníkem daného zboží 

a prodá jej dále maloobchodníkovi či přímo finálnímu spotřebiteli.  

Využití distributora je na čínském trhu obvyklejší než využití služeb obchodního 

zástupce25 (viz c), jelikož jej provází větší jistota pro dodavatele. Ten prostředníkovi 

prodá zboží a získá tak jistotu příjmu dříve. Pozice distributora je naopak rizikovější 

než pozice obchodního zástupce, jelikož nemusí najít pro zakoupené zboží odbyt. 

Z tohoto důvodu je poměrně obtížné spolehlivého distributora v Číně najít a zahraniční 

společnost musí věnovat jeho výběru náležité úsilí.26 Distribuce bývá většinou prvním 

z kroků, kdy se zahraniční firma dostane do přímého kontaktu s čínským trhem. Jelikož 

jsou dodavatel a distributor (odběratel) samostatné subjekty, nevznikají mezi nimi příliš 

pevné vazby. Na druhou stranu exportér ztrácí nad prodávaným zbožím dohled a 

z možných forem exportu má hned po přímém exportu nejmenší vliv na další 

komercializaci svého zboží v Číně. 

c) Využití obchodního zástupce (agenta) 

„Podstatou zastupitelské činnosti (commercial agency) je vyvíjení aktivit, které vedou 

k uzavírání různých typů smluv. Jedná se jednak o zajištění příležitosti k uzavření 

                                                 

24 MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 

Praha : Grada Publishing, 2010. s. 15. 
25 Business Models in China. InterChina, 2009. s. 3. 
26 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1. 10. 2011. s. 81. 
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smlouvy a jednak o sjednávání a uzavírání obchodů jménem zastoupeného a na jeho 

účet. Rozdíl mezi obchodním zastoupením a prostřednickými vztahy spočívá v tom, že 

zástupci vyhledávají příležitosti k uzavírání obchodů a jejich odměnou je většinou 

provize, prostředníci (distributoři, prodejci) zboží nakupují na vlastní účet a prodávají 

je dalším obchodním partnerům.“27 Zboží v tomto případě tedy mění vlastníka pouze 

jednou a obchodní zástupce uzavření kupní smlouvy pouze zprostředkovává. Je za to 

odměněn provizí, která může být určena např. určitým procentem z prodané hodnoty, 

nepobírá ale marži a ceny zde stanovuje dodavatel.  

Uzavřením smlouvy o obchodním zastoupení, která je regulována v čl. 396 – 413 CL, 

se zástupce (agent) dostává do užšího vztahu se zastoupeným (principal) než je tomu 

při distribuci. Zastoupený může zástupci udělovat pokyny a může souhlasit či 

nesouhlasit s realizací dané příležitosti. Obchodní zastoupení je při vstupu na čínský trh 

často využívané jako další krok, kdy už se zahraniční společnost s čínským subjektem 

lépe zná a má s ním dobré zkušenosti, např. z předchozího vztahu ve formě smlouvy o 

distribuci. Navazovat první kontakt formou obchodního zastoupení se může jevit 

poněkud riskantní. Častým jevem v Číně je nekalá konkurence, kdy se jiná společnost 

snaží zabránit zahraničnímu exportérovi ve vstupu na čínský trh právě uzavřením 

smlouvy o obchodním zastoupení. Dané zboží ale pak dále neprodává a díky udělené 

exkluzivitě uzavře exportérovi cestu na čínský trh.28 Výběru obchodního zástupce je 

tedy třeba věnovat náležitou pozornost. Možné je, stejně jako při hledání vhodného 

distributora, obrátit se na spřátelené firmy, využít služeb agentur na podporu vývozu (u 

nás je takovou agenturou Czechtrade), nebo ekonomických úseků zastupitelských 

úřadů. Další možností je najmout soukromou konzultantskou společnost, či použít 

databázi čínských podnikatelů, jako například Kompass.29 

                                                 

27 MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 

Praha : Grada Publishing, 2010. s. 18. 
28 MACHKOVÁ, Hana. Obchodní zastoupení na zahraničním trhu. Businessinfo.cz. 
29 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1. 10. 2011. s. 81. 
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d) Přímý export 

Pro některé autory je hlavním kritériem přímého exportu to, zda je vývozce v kontaktu 

s libovolným subjektem v zahraničí, a řadí sem proto i prostřednické vztahy a obchodní 

zastoupení.30 Ve většině ostatních publikací je za přímý export považován pouze 

bezprostřední obchodní vztah mezi vývozcem, který je současně i výrobcem daného 

zboží, a spotřebitelem v zahraničí.31 Takový způsob byl pro přehlednost zvolen i pro 

tuto práci. Přímý export je významný hlavně pro trh průmyslových výrobků, kdy 

zákazníky nejsou domácnosti ale podniky. Významným artiklem přímého prodeje jsou 

stroje a investiční celky, kdy je nutná zpětná vazba výrobce a komplexní servis 

k danému produktu. Zástupci výrobce potom často jedou do Číny daný investiční celek 

zprovoznit a jsou v kontaktu s jeho uživatelem i pro případ poruchy. Klasickým 

příkladem je prodej výrobních linek. Prodej přes mezičlánek není sice u tohoto typu 

zboží vyloučen, ale využívá se pouze u příležitostných prodejů. Naopak stabilní 

odběratelé zboží vyžadují přímý kontakt. U výrobců spotřebního zboží naopak není 

přímý export obvyklou záležitostí. Pro přímý prodej zboží do Číny se využívá 

jednotlivých kupních smluv (viz 2.1.3). 

2.1.3. Specifika uzavírání smluv v Číně 

Smlouvy, které exportéři běžně v Číně uzavírají, budou mít podobnou strukturu, jako 

smlouvy uzavírané v našich podmínkách. Přesto je potřeba upozornit na některé 

významné body, které žádný vývozce do Číny nesmí v uzavíraných smlouvách 

opomenout.  

                                                 

30 China Market Entry Strategies (Entry Modes). Marketing-In-China.org, 2012. 
31 Viz např. MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní 

operace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 23., MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : 

Grada Publishing, 2009. s. 77. 
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Volba práva 

Základním kodexem v Číně pro tuto oblast je již zmíněný CL. Právní režim, kterým se 

smlouva bude řídit, si ale strany mohou zvolit. Hlavní kolizní normou je přitom čl. 126 

CL, dle kterého si „strany mohou zvolit právo, které se použije pro řešení případných 

sporů ze smlouvy, pokud zákon nestanoví jinak. Pokud strany smlouvy s cizím prvkem 

samy nezvolí rozhodné právo, bude se smlouva řídit právním řádem státu s nejbližším 

vztahem k ní.“32 Pro nejasnou formulaci tohoto článku je proto zásadní, aby si strany 

rozhodné právo ve smlouvě zvolily. Je zřejmé, že zahraniční subjekt bude preferovat 

právo své země, ale volba práva bude záležitostí vyjednávání s čínskou stranou.  

Řešení sporů 

Vedle určení rozhodného práva je dále velmi důležité ve smlouvě určit, jakým 

způsobem budou řešeny ze smlouvy vzešlé spory. Je možné se dohodnout na 

příslušnosti soudů v zemi exportéra, ale i čínských soudů; ani jedna z těchto variant 

však není ideální. Rozsudky zahraničních soudů nejsou pro neexistenci příslušné 

mezinárodní úmluvy v Číně vymahatelné. Pokud tedy čínský partner nemá žádný 

majetek v zahraničí, na kterém by šlo rozhodnutí soudu uplatnit, není tato možnost 

příliš vhodná. Na druhé straně ani volba čínských soudů nebude pro exportéra velkou 

jistotou. Čínský soudní systém se sice zlepšuje, ale řešení složitých obchodních sporů 

je pro něj stále poměrně novou záležitostí v porovnání s tradicí soudnictví v jiných 

zemích. Soudy také nejsou v Číně příliš efektivní a jejich rozhodování chybí 

transparentnost. Nejlepším řešením pro obě strany může proto být rozhodčí řízení. 

Dostatečná odborná vybavenost rozhodců a poměrná rychlost řízení zajistí oběma 

stranám rychlé rozhodnutí jejich případného sporu. Čínské zákony nevyžadují, aby se 

rozhodčí řízení konalo v Číně, a volba rozhodčího tribunálu tedy opět závisí na 

                                                 

32 Article 126 CL Parties to a foreign related contract may select the applicable law for resolution of a 

contractual dispute, except otherwise provided by law. Where parties to the foreign related contract 

failed to select the applicable law, the contract shall be governed by the law of the country with the 

closest connection thereto. 
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smluvních stranách. Pokud se nemohou dohodnout, kompromisním řešením často 

bývají velmi kvalitní rozhodčí tribunály v Hong Kongu nebo v Singapuru. Možné je ale 

i rozhodčí řízení v jiné zemi, jelikož je Čína vázána Newyorskou úmluvou o uznání a 

výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (dále jen Newyorská úmluva).33 I v Číně 

již ale existuje renomovaný rozhodčí tribunál Čínská mezinárodní hospodářská a 

obchodní rozhodčí komise34, který působí při Radě pro podporu mezinárodního 

obchodu. Každá smlouva ale musí mít řádně vypracovanou rozhodčí doložku včetně 

vyjádření vůle rozhodnout případný spor v rozhodčím řízení, okruhu záležitostí, které 

bude případně rozhodovat rozhodce a stanovení rozhodčího tribunálu. Nepovinně může 

rozhodčí doložka obsahovat i jazyk a místo řešení případného sporu včetně způsobu 

výběru rozhodců.35 

Následující text obsahuje podrobnější pojednání o třech nejčastěji užívaných 

smlouvách při exportu do Číny. Je ale třeba upozornit, že exportér se setká i s dalšími 

smlouvami, např. v souvislosti s přepravou zboží a jeho skladováním. 

a) Kupní smlouva 

Ať již vývozce prodává své zboží do Číny prostřednictvím třetí osoby nebo přímo, 

téměř vždy se setká s nutností uzavřít kupní smlouvu. Dle čínského práva je kupní 

smlouva upravena v čl. 130–175 CL. Jelikož je ČLR smluvní stranou již zmíněné 

Vídeňské úmluvy, bude mít tato úmluva přednost před CL, pokud budou smluvní 

strany mít místo podnikání ve státech, které jsou oba smluvní stranou smlouvy. (čl. 1) 

Vídeňská úmluva není kolizní normou, ale využívá metodu přímé úpravy.36 I přesto 

mohou strany dle čl. 6 Vídeňské úmluvy „vyloučit použití této Úmluvy nebo, s 

                                                 

33 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York Convention) 
34 China International Economic Trade Arbitration Commission (CIETAC) 
35 Guidline: Sales contracts when exporting to China. EU SME Centre, 2011. s. 4. 
36 KUČERA, Zdeňek; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Právo mezinárodního 

obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. s. 217. 
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výjimkou článku 12, kteréhokoli jejího ustanovení nebo jeho účinky změnit.“ Pokud tak 

učiní, určí se rozhodné právo dle kolizní normy, která v čínském případě umožňuje 

stranám volbu práva. Pro to se nabízejí v podstatě 3 možnosti. Proti volbě zahraničního 

práva se však čínské subjekty dosti urputně staví, proto bývá vhodným kompromisem 

před čínským právem právě volba režimu Vídeňské úmluvy.37 

Mezi hlavní části smlouvy, které nesmí být ve smlouvě opomenuty, patří jména 

smluvních stran, název a popis prodávaného zboží a požadavky na jeho kvalitu. V Číně 

je obecně jistější uvést v kupní smlouvě údaje co nejpřesněji pro zamezení případným 

sporům. Velmi důležité je u kupní smlouvy přesně stanovit platební podmínky. 

Vzhledem ke vzdálenosti čínského trhu a možnému riziku exportéři často vyžadují 

zaplacení zálohy. To je ovšem komplikované vzhledem ke vzájemné konkurenci 

jednotlivých vývozců, kdy je při podobných cenách platební podmínka často 

rozhodujícím kritériem pro čínské odběratele. Platba zálohy bývá často uplatněna při 

nestandardních dodávkách, nebo při vyhotovování velkých zakázek, a činí v Číně 

obyčejně 10 – 20 %.38 K samotné platbě je poté často používána metoda 

dokumentárního akreditivu, který některá renomovaná čínská banka otevře ve prospěch 

exportéra. Tento prostředek zároveň slouží k zajištění platby. Exportér nesmí také 

zapomenout na dodací podmínky včetně INCOTERMS a případnou rozhodčí doložku. 

b) Smlouva o distribuci 

S prostředníkem v Číně dodavatel uzavírá smlouvu o distribuci, která stanoví základní 

pravidla jejich vztahu, a prodej zboží je posléze zajištěn samostatnými kupními 

smlouvami. Při tvorbě smlouvy o distribuci se musí zahraniční subjekt zejména zaměřit 

na omezení distributora vzhledem k území, na kterém může zboží prodávat, a k délce 

platnosti smlouvy. Nevýhradní distribuce, kdy by dodavatel prodával zboží zároveň 

několika distributorům ve stejné oblasti, není v Číně příliš obvyklá. Vývozci používají 

                                                 

37 Guidline: Sales contracts when exporting to China. EU SME Centre, 2011. s. 3. 
38 Guidline: Sales contracts when exporting to China. EU SME Centre, 2011. s. 5. 
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v Číně několik způsobů, jak místní a časovou působnost smlouvy omezují. Strany si 

mohou stanovit určité území od provincií až po jednotlivá města, na kterém se 

dodavatel zaváže k prodeji zboží pouze jednomu distributorovi. Na takto vymezeném 

území se tedy jedná o výhradní distribuci (v ČR výhradní obchodní zastoupení), kterým 

je distributor chráněn před konkurencí ostatních prodejců. Dodavatel si na druhou 

stranu zajistí teritoriální rozdělení čínského trhu na několik oblastí. Druhým a asi 

nejčastějším řešením je omezení doby platnosti smlouvy o distribuci, kdy po uplynutí 

jednoho roku musí strany uzavřít smlouvu novou. Možností je také stanovení určité 

velikosti ročních prodejů, kdy se při jejím dosažení distributorem smlouva obnoví 

automaticky. V opačném případě je nutné nové vyjednání a uzavření smlouvy. Tak se 

pojišťují např. distributoři, kteří musejí do zavedení zboží na čínském trhu investovat 

značné množství prostředků a chtějí si tak zajistit automatické obnovování smlouvy.39  

Smlouva o distribuci uzavíraná v Číně se v mnohém podobá obdobným smlouvám 

uzavíraným v Evropě nebo v USA. Po drobné úpravě je například možné použít 

vzorovou smlouvu vypracovanou mezinárodní obchodní komorou v Paříži.40 Čínské 

zákony však nevyžadují ochranu distributora na takové úrovni, jak je to běžné 

v Evropě. Týká se to hlavně odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele, kdy 

distributor nemá nárok na náhradu škody.41 V tomto ohledu je tedy čínské pojetí 

smlouvy o distribuci pro zahraniční subjekty v Číně výhodnější. Ve smlouvě o 

distribuci je také důležité vymezit povinnosti distributora, jejichž plnění chce dodavatel 

vyžadovat. Je možné např. zavázat distributora k marketingové propagaci výrobku, či 

mu zakázat prodávat konkurenční výrobek. Dosažení takovýchto povinností je otázkou 

předsmluvního vyjednávání, v každém případě by ale měly být všechny povinnosti 

zaneseny i do smlouvy. Nezbytné je také začlenit do smlouvy zákaz jakéhokoliv 

dalšího využívání duševního vlastnictví z prodávaného zboží nad rámec smlouvy. 

                                                 

39 HARRIS, Dan. Exclusivity In China Distribution Agreements. China Law Blog, 14. 7. 2010. 
40 ICC Model Distributorship Contract dostupný např. na 

http://iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=430 
41 HARRIS, Dan. That’s Hot: China Distribution Contracts. China Law Blog, 25. 6. 2010. 



30 

 

c) Smlouva o obchodním zastoupení 

Smlouvu o obchodním zastoupení v Číně reguluje CL v čl. 396 a násl., i zde ale bude 

přicházet v úvahu volba práva ve smlouvě. Důležitým bodem pro zahraničního 

exportéra bude stejně jako u smlouvy o distribuci exkluzivita neboli výhradnost 

smlouvy. Čínský obchodní zástupce bude vyžadovat při vyjednávání exkluzivitu, aby 

neměl konkurenci při prodeji daného produktu na čínském trhu. Opět je vhodné tuto 

exkluzivitu omezit teritoriálně nebo zabudovat do dané smlouvy časový limit. Řešením 

může být i výhradní obchodní zastoupení v určité části Číny či městě a nevýhradní 

zastoupení na zbylém území. Velmi důležitou částí smlouvy je také stanovení způsobu 

výpočtu provize jako odměny pro obchodního zástupce. Ta může být stanovena pevnou 

částkou, ale i procentuálně z prodané hodnoty zboží. Pro zajištění ochrany práv 

duševního vlastnictví exportéra by mělo být ve smlouvě zvýrazněno, že obchodní 

zástupce nemá právo dále využívat duševní vlastnictví spojené s prodávaným zbožím.42 

2.1.4. Překážky exportu do Číny 

Významným milníkem pro čínský zahraniční obchod byl rok 2001, kdy se Čína stala 

členem Světové obchodní organizace. Období těsně před vstupem i po něm je 

charakterizováno liberalizací podmínek pro dovoz zboží do Číny, ale přesto je i dnes 

možné najít řadu překážek. Pro vstup na čínský trh musí exportér zohlednit mnohé 

předpisy veřejnoprávního charakteru, kterými mu jsou ukládány nejrůznější povinnosti. 

V prvé řadě je nutné zjistit, zda může dané zboží vůbec na čínský trh vstoupit. Dále 

musí exportér zboží, která chce do Číny dovážet, řádně zaregistrovat a nakonec musí 

zaplatit příslušná cla a daně. 

Zboží, které je zakázáno do Číny dovážet, najdeme definované v Zákoně o zahraničním 

obchodě. Zboží je rozděleno na zboží zakázané dovážet do Číny, zboží s omezeným 

dovozem a zboží volné. Dle čl. 16 FTL může stát omezit či zakázat import nebo export 

                                                 

42 Distribution in China. InterChina, 2009. s. 7. 
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zboží a technologií z důvodů, které jsou uvedeny níže v tomtéž článku. Důvody pro 

zákaz či omezení dovozu určitého zboží mohou být bezpečnost státu, veřejný zájem, 

veřejná morálka, lidské zdraví, životy zvířat a rostlin, stav životního prostředí a jiné. 

Import zboží do Číny může být také omezen z důvodu ochrany začínajícího či ještě 

plně nerozvinutého průmyslového odvětví43, což je velmi protekcionistický důvod. Dle 

čl. 19 FTL může být na zboží, jehož dovoz je omezen, uvalena množstevní kvóta či 

jeho dovoz může být vázán na udělení licence. Zacházením s omezeným zbožím se 

dále zabývá i Nařízení vlády o správě dovozu a vývozu zboží. Seznam daného zboží je 

vyhotovován příslušným ministerstvem.44 

Cla v Číně jsou vyhlašována v tzv. „Oficiálním celním průvodci“, který vydává 

Generální správa cel. Výše cel není stejná na celém území ČLR, ale existují zvláštní 

snížené sazby pro Zvláštní ekonomické zóny (celkem 5), otevřená města a zóny 

volného obchodu.45 V celním sazebníku jsou uvedeny sazby všeobecné pro země, 

s nimiž Čína nemá uzavřenou žádnou smlouvu a které ani nejsou členem WTO, a sazby 

preferenční, u nichž je uplatněna doložka nejvyšších výhod. Čínská vláda však čas od 

času vyhlašuje sníženou celní sazbu pro určité druhy zboží, které právě potřebuje pro 

ekonomický rozvoj. Průměrná celní sazba pro průmyslové výrobky činí v současnosti 

téměř 9 % a pro zemědělské výrobky 15 %, existují však i speciální sazby pro určitá 

zboží, které jsou vyšší.46 Hodnota cla se určuje dle Administrativního opatření o 

clech47, kdy je dovozce na hranici povinen uvést cenu zboží, ze které se pak clo 

vypočítá. Pouze pokud se cena výrazně liší od ceny odhadované celními úředníky, tito 

                                                 

43 Čl. 16 odst. 7 FTL 
44 QIN, Li Mei. China’s Post-WTO Goods and Technology Import and Export Legal System. Singapore 

Journal of International & Comparative Law, červenec 2003. s. 117. 
45 Doing Business in China: 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies. U.S. Commercial 

Service - U.S. Department of Commerce, 2012. s. 70 - 71 
46 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1.10.2011. s. 60 – 61. 
47 Administrative Regulation on Examination and Determination of the Dutiable Value of Imported and 

Exported Goods 
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důkladně cenu zboží překontrolují. K finální ceně cla je třeba připočíst 17 % DPH, 

které exportér také celnímu úřadu ihned zaplatí. 

Kromě všech výše uvedených prostředků Čína využívá i jiné metody, které omezují 

dovoz zboží do země. Pro každý okruh zboží existují různé normy určující standardy, 

které musí dané zboží naplnit, či stanovující jiná opatření, zdánlivě mající za cíl chránit 

zdraví spotřebitele. Je zřejmé, že Čína využívá administrativní překážky obchodu 

z důvodů politických i jako ochranu domácího trhu. Překážky byly ze začátku 

koncipovány jako podpora domácí výroby, kdy čínská ekonomika byla poháněná 

hlavně exportem. Kupní síla čínského obyvatelstva však neustále roste a do budoucna 

bude pravděpodobně mnoho překážek zmírňováno a případně odstraněno a dovozcům 

bude postupně ulehčován život.  

2.1.5. Výhody a nevýhody vývozních operací 

Vývoz výrobků na čínský trh je velmi výhodnou formou vstupu hlavně pro menší a 

kapitálově ne tolik silné podniky. Vývozní operace pro podnik představují menší riziko 

a mnohé podniky tímto způsobem své aktivity v Číně začínají. Spotřebitelská poptávka 

v Číně roste a čínský trh představuje velkou příležitost pro podniky napříč všemi 

průmyslovými odvětvími. Při vývozu zboží do Číny si navíc podnik může vyzkoušet, 

zda je o jeho zboží v Číně zájem. Zůstat celou dobu pouze u vývozu je výhodné hlavně 

pro firmy vyrábějící luxusní zboží, u nějž je rozhodující image a vyšší cena nehraje 

takovou roli. Dále je dlouhodobě vývoz výhodný i pro podniky, které nechtějí riskovat 

vyzrazení výrobního tajemství, které v Číně jistě hrozí.  

Dlouhodobá přítomnost v Číně formou exportu v sobě však skrývá řadu rizik. Náklady 

na prodej výrobků v Číně jsou zvýšené cenou pracovní síly v zahraničí, která nemůže 

ceně práce v Číně konkurovat. Navíc si exportér musí připočíst cenu dopravy a 

administrativní náklady včetně cla a daní. Hlavně u méně sofistikovaných výrobků 

musí společnost o přenesení výroby přímo do Číny alespoň uvažovat. Export je sice 

nejjednodušší formou vstupu do Číny, ale vždy bude záležet na dlouhodobé strategii 

každého subjektu. České firmy zatím do Číny převážně exportují, ale například některé 
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textilní firmy již v Číně zahájily svoji výrobu.48 Pro výraznější úspěch bude muset do 

budoucna více společností zvážit i složitější formu vstupu. 

2.2. Formy nenáročné na kapitálové investice 

Mezi další formy vstupu na zahraniční trh můžeme zařadit tzv. formy nenáročné na 

kapitálové investice, mezi které patří zejména licenční dohody a franchising. Obě tyto 

metody charakterizuje smluvní základ prodeje nehmotných práv druhé straně. Tato 

práva obsahují využití duševního vlastnictví či podnikatelského know-how a jsou pak 

uplatňována za pomoci kapitálu osob, které tato práva nabývají. Tyto formy vstupu 

využívají často subjekty, které chtějí rozšířit své aktivity v Číně za hranici pouhých 

vývozních operací, ale na investice jim schází potřebný kapitál. Právě nedostatek 

vlastního kapitálu, vzdálenost čínského trhu a nedostatečné zkušenosti s podnikáním 

v Číně motivují mnohé podniky k této formě expanze do Číny. Ačkoliv se tyto dvě 

metody v souvislosti s Čínou začaly používat poměrně nedávno, zažívají v posledních 

letech velký nárůst a čínský trh ukazuje v této oblasti obrovské možnosti i do 

budoucna. Na druhé straně ale existuje v Číně mnoho problémů, které využití těchto 

metod doprovází. Mezi metody nenáročné na kapitálové investice lze zařadit dále také 

smlouvu o řízení, zušlechťovací operace a mezinárodní výrobní kooperace.49 Jejich 

podrobná analýza v souvislosti s Čínou sahá nad rámec této práce. 

2.2.1. Licenční dohody 

d) Pojem licence 

„Termín licence označuje povolení, svolení k činnosti, která je jinak zakázána (z lat. 

licere, svolovat). V oblasti práv k nehmotným statkům se pojem licence využívá k 

vyjádření svolení k užití nehmotného statku jinou osobou, například při výrobě podle 

                                                 

48 HEBNAR, Jan. Exportovat do Číny, nebo tam rovnou vyrábět? Český export, prosinec 2011. 
49 Blíže viz. MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní 

operace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 30. 
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vynálezu chráněného patentem. Licenci uděluje ten, kdo má k využití nehmotného 

statku absolutní právo, například majitel patentu. Jeho právo mu umožňuje, aby 

zabránil komukoliv jinému ve využívání tohoto nehmotného statku, a to i žalobou u 

soudu, popř. aby požadoval náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo 

přiměřenou satisfakci. Majitel se však může rozhodnout, že umožní využití nehmotného 

statku určité osobě, že jí k tomu poskytne svolení, tj. licenci.“50 

Licence je tedy smluvní vztah mezi poskytovatelem licence a jejím nabyvatelem. 

Licenční smlouvu v České republice definuje obchodní zákoník jako smlouvu, kterou 

„(…)poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k 

výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále jen "právo") a nabyvatel se zavazuje k 

poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.“51  

„Při udělování licencí k využití předmětů průmyslového vlastnictví rozlišujeme licenci 

k využívání patentů (udělují se na vynálezy, které splňují zákonné požadavky: jsou 

světově nové, tj. nejsou součástí dosavadního stavu techniky, jsou výsledkem 

vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné), průmyslových vzorů (vnější 

úprava výrobku), užitných vzorů (technické řešení výrobku) a ochranných označení 

(právo k využití ochranné známky či obchodního jména firmy) anebo licenci k 

využívání know-how (tzv. nepravá licence).“52 Při rozhodování podniků, zda udělit 

licenci do Číny, hraje významnou roli ochrana jednotlivých práv k duševnímu 

vlastnictví zakotvená v čínském právu a v mezinárodních úmluvách, které Čína 

ratifikovala. Zároveň je ale důležitá i faktická míra dodržování jednotlivých předpisů. I 

přes možná rizika patří udělení licence k využívaným formám vstupu zahraničních 

firem na čínský trh, a to právě pro její nenáročnost na kapitál. 

                                                 

50 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 79. 
51 §508 odst. 1 ObchZ 
52 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 79: 
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e) Právní úprava licencí v Číně a její vývoj 

Právní úpravu licenčních dohod v Číně zaznamenává neustálý vývoj. Za Maovy éry 

země neuznávala soukromé vlastnictví a už vůbec ne vlastnictví duševní. Po svém 

otevření se světu však byla Čína donucena přijmout postupně právní úpravu i v této 

oblasti. Zahraniční subjekty musí vzít v úvahu široké spektrum zákonů regulujících 

ochranu duševního vlastnictví a hospodářské soutěže. Zejména mezi ně patří Patentový 

zákon (Patent Law, Zhuanli Fa, dále PL) přijatý Národním lidovým shromážděním 

v roce 1984 a novelizovaný v letech 1992, 2000 a 2009. Dalšími důležitými zákony 

jsou Autorský zákon (Copyright Law, Zhuzuoquan Fa, dále CopL) přijatý v roce 1990 

a novelizovaný v roce 2001 a 2010, Zákon o ochranných známkách (Trademark Law, 

Shangbiao Fa, dále TML) z roku 1982 a doplněný 1993 a 2001 a nakonec Zákon na 

ochranu hospodářské soutěže (Anti-Unfair Competition Law, Fan Bu Zhengdang 

Jingzheng Fa, dále AUCL) z roku 1993. Nejnovějším zákonem je Antimonopolní 

zákon (Anti-Monopoly Law, Fan Longduan Fa, dále AML), který nabyl účinnosti 1. 

srpna 2008.53 Východiskem pro výše uvedené zákony jsou dva základní kameny 

čínského soukromého práva, a to Zákon o závazcích (Contract Law, Hetong Fa, dále 

CL) z roku 1999 a Zákon o vlastnickém právu (Property Rights Law, Wuquan Fa, dále 

PRL) z roku 2007.54 Na mezinárodní úrovni není licenční smlouva jednotně upravena, 

je třeba zohlednit mezinárodní smlouvy na ochranu práv autorských a průmyslových, 

kde je Čína smluvní stranou a které se vztahují i na poskytování práva na využívání 

práv k duševnímu vlastnictví prostřednictvím licenčních smluv. Čína je např. smluvní 

stranou Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridské dohody o 

mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek aj.55 

                                                 

53 JONES, Paul. LICENSING IN CHINA: The New Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and 

Trade Tensions. Toronto : Jones & Co., 2008. s. 1-3. 
54 Tamtéž, s. 1. 
55 KUČERA, Zdeňek; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Právo mezinárodního 

obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. s. 277. 
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Nejčastějším případem poskytování licence do Číny je převod práv k využívání 

vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů. Slovo patent v Číně zahrnuje ochranu 

jak pro vynálezy, tak pro užitné a průmyslové vzory.56 Převod práv k využívání statků 

chráněných patentem je v Číně upraven tzv. smlouvou o převodu technologií a i v této 

práci bude pojem technologie zahrnovat vynálezy, užitné vzory a průmyslové vzory. 

Tento smluvní typ je výslovně upraven v Zákoně o závazcích (CL) a tato subkapitola se 

bude převážně převodem práva k využití technologií pomocí licenční smlouvy zabývat. 

Je ovšem třeba zdůraznit, že čínské právo zná i převod práva k využití ochranné 

známky a práva k využití díla chráněného autorským právem. Licenční smlouva na 

převod práva k využití ochranné známky je upravena v čl. 40 TML. Komplexnější 

úprava existuje pro převod práv k využití autorských děl v čl. 24 a násl. Autorského 

zákona (CopL). Ve stejné kapitole tohoto zákona je v několika paragrafech upravena 

licenční smlouva k využití autorského díla (Copyright Licensing Contract), ale také 

smlouva k převodu práva k dílu (Copyright Transfer Contract). Povaha autorského 

práva má totiž v Číně spíše povahu amerického copyrightu (práva k dílu) a lze je tedy 

převádět. (O tom blíže viz kapitola 3 Duševní vlastnictví v Číně.) 

Rok 1999 a přijetí CL je pro převod technologií významným milníkem. Před tímto 

rokem bylo smluvní poskytování technologií pomocí licenční smlouvy upraveno 

speciálním zákonem (Technology Contract Law) z roku 1987. Tento zákon ovšem 

podmiňoval platnost smlouvy o převodu technologií úředním schválením a omezoval 

její platnost na období deseti let. Po uplynutí této doby přitom nemohl poskytovatel 

licence bránit jejímu nabyvateli v dalším využívání technologie.57 Tyto požadavky 

odrazovaly mnoho zahraničních subjektů od vstupu na čínský trh formou licence, 

protože se obávaly jak administrativních potíží při udělování povolení, tak následného 

zneužití převedené technologie po uplynutí 10 let. Tyto požadavky na licenční smlouvy 

byly však novou úpravou odstraněny. 

                                                 

56 Patentem jsou v Číně chráněny tzv. „vynálezy a výtvory“ (invention-creations, čl. 1 PL), které zahrnují 

dle čl. 2 odst. 1 PL vynálezy, užitné vzory a průmyslové vzory. 
57 Tamtéž, s. 11. 
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Od roku 1999 platí v Číně Zákon o závazcích a licenční smlouva k užívání technologií 

je upravena pod názvem Smlouvy o technologiích v kapitole 18 CL (čl. 322 a násl.). 

Oddíl 1 této kapitoly se přitom zabývá smlouvou o technologiích obecně a v čl. 322 ji 

definuje jako „smlouvu, ve které smluvní strany určí vzájemná práva a povinnosti 

ohledně rozvoje technologie, jejího převodu, nebo ohledně technického poradenství 

nebo služeb. Smlouva musí mít písemnou formu.“ Čínské právo tedy zná tři hlavní typy 

smluv o technologiích, což je smlouva o jejich rozvoji, převodu, nebo poskytnutí 

technického poradenství nebo služeb. Právě smlouva o převodu technologií, která je 

upravena v oddílu 3 této kapitoly, nejvíce odpovídá licenční smlouvě. Zákon dále 

upravuje některá konkrétní práva a povinnosti smluvních stran u jednotlivých 

kontraktů. V licenční smlouvě mezi zahraničním a čínským subjektem si strany mohou 

zvolit právo, kterým se smlouva bude řídit. CL, tedy nemusí být jediným možným 

zákonem, který se na licenční smlouvu v Číně aplikuje a strany si mohou zvolit i právo 

zahraniční. Je ovšem nutné zohlednit některá nutně použitelná ustanovení, která CL 

obsahuje a od kterých se strany nemohou odchýlit.  

„Typickými obsahovými náležitostmi mezinárodní licenční smlouvy jsou: a) určení práv 

duševního vlastnictví, k jejichž užívání je nabyvatel licence oprávněn; b) vymezení 

rozsahu, doby trvání a druhu licence; c) výše a forma úplaty za užívání předmětného 

nehmotného statku.“58 Zahraniční subjekt vstupující na čínský trh vždy musí dbát na 

důslednou formulaci podmínek v licenční smlouvě, které brání dalšímu zneužití či 

šíření obsahu licence jejím nabyvatelem. Musí si ale vždy dát pozor, aby tyto podmínky 

byly v souladu s čínským právem. Proto je pro něj klíčový článek 329 CL, který se 

vztahuje na všechny smlouvy o technologiích. Dle tohoto článku je neplatná smlouva o 

technologiích, která technologii nezákonně monopolizuje, narušuje technologický 

pokrok, nebo překračuje práva třetích stran k technologii.59 Článek 329 CL je 

                                                 

58 KUČERA, Zdeňek; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Právo mezinárodního 

obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. s. 279. 
59 Article 329 CL A technology contract which illegally monopolizes technology, impairs technological 

advancement or infringes on the technology of a third party is invalid. 
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formulován poměrně obecně a je dále specifikován v nařízení Státní rady z roku 

200160, které uvádí některá omezení, která musí být respektována při smluvním 

poskytování technologií do Číny. Toto nařízení se vztahuje na všechny typy smluv o 

technologiích a dále také na smlouvy o převodu know-how, tedy na nepravé licenční 

smlouvy. Nařízení například zakazuje, aby byl nabyvatel technologie ve smlouvě vázán 

k nákupu dalšího zboží či technologie, které nepotřebuje, aby musel přistoupit k dalším 

podmínkám, které již s technologií nesouvisí, aby byl omezován ve využívání 

technologie, v jejím zdokonalování apod.61  

Vedle tohoto nařízení je pro aplikační praxi soudů také velmi významný výklad 

Nejvyššího soudu z roku 2004. Tento výklad není všeobecně závazný, má však 

nezanedbatelnou argumentační hodnotu a soudy nižších stupňů na něj často odkazují 

v odůvodnění svých rozsudků.62 Výklad taktéž specifikuje čl. 329 CL a vysvětluje 

pojmy nelegální monopolní technologie a bránění technologickému pokroku, což je dle 

článku 10 soudního výkladu zejména: 

1. Omezování smluvní strany v provádění dalšího výzkumu a vývoje na 

technologii, která je předmětem smlouvy, omezování smluvní strany ve 

zdokonalování technologie, která je předmětem smlouvy, nebo stanovení 

podmínek pro následné poskytnutí zdokonalení provedeného na technologii, 

které jednu smluvní stranu znevýhodňují. 

2. Omezování smluvní strany v získání stejné nebo podobné technologie z jiných 

zdrojů. 

                                                 

60 Regulations on Technology Import and Export Administration of the People's Republic of China 
61 HUANG, John; MA, Patrick. China Law Alert: Technology Transfer Under the PRC Antitrust 

Framework. MWE – China Law Offices, 2008. s. 1. 
62 JONES, Paul. LICENSING IN CHINA: The New Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and 

Trade Tensions. Toronto : Jones & Co., 2008. s. 12. 
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3. Bránění smluvní straně v rozumném a plném využívání technologie v souladu 

s tržní poptávkou včetně neodůvodněného omezování množství, ceny, 

distribučních kanálů aj. u zboží vyrobeného pomocí dané technologie. 

4. Podmínění uzavření tím, aby nabyvatel technologie koupil další zboží, 

technologie, materiál, služby aj., které s danou technologií nesouvisí. 

5. Neodůvodněné omezování zdrojů, nebo distribučních kanálů, které příjemce 

technologie využívá k nákupu surovin, dílů a jiného zboží pro svoji produkci. 

6. Bránění příjemci technologie v ověření si její účinnosti.63¨ 

Uvedené Nařízení Státní rady a výklad Nejvyššího soudu si jsou v mnohém podobné a 

nižší soudy často odkazují právě na tento výklad. Jak z obou těchto dokumentů 

vyplývá, existence některého zakázaného ustanovení ve smlouvě by měla činit 

neplatnou celou smlouvu. V aplikační praxi soudů je tomu ale jinak. Neplatnými se 

stávají pouze části smlouvy, které porušují čl. 329 CL, a zbytek smlouvy zůstává 

platný. Přímo to potvrdil i soudce Nejvyššího soudu a člen senátu pro problematiku 

duševního vlastnictví Ťiang Č'-pchej.64  

Pro problematiku licenčních smluv jsou také velmi důležité prováděcí předpisy 

Ministerstva pro zahraniční obchod a spolupráci (MOFTEC) z roku 200165, v nichž se 

do Číny importované technologie dělí na zakázané, omezené a neomezené. 

Technologie, jejichž dovoz je do Číny omezen, vyžadují povolení příslušného orgánu, 

kterým je místně příslušná Komise pro zahraniční obchod a ekonomickou spolupráci 

                                                 

63 Tamtéž. Cit. dle Interpretation of the Supreme People’s Court concerning Some Issues on Application 

of Law for the Trial of Cases on Disputes over Technology Contracts, 2004. (Překlad autora) 
64 HUANG, John; MA, Patrick. China Law Alert: Technology Transfer Under the PRC Antitrust 

Framework. MWE – China Law Offices, 2008. s. 2. 
65 Administrative Measures on the Regulation of Technology Import and Export Contracts, 

Administrative Measures on Import of Prohibited or Restricted Technology, Administrative Measures for 

Export-Prohibited Technology orExport Restricted Technology 
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(COFTEC). Ten pak vydá licenci dovozci dané technologie. Prováděcí předpis byl sice 

v roce 2009 nahrazen novější verzí, princip rozdělení technologií do 3 skupin se ale 

nezměnil.66 Oba typy technologií, omezené i neomezené, podléhají registraci u 

COFTEC. Před vydáním nového prováděcího předpisu v roce 2009 bylo pouze 

stanoveno, že registrace má být uskutečněna po podepsání smlouvy, ale nebyla určena 

žádná lhůta. Od roku 2009 musí být technologie registrovány 60 dní od účinnosti 

smlouvy. Pokud je ovšem výše platby ve smlouvě stanovena v závislosti na velikosti 

prodejů čínského subjektu, je třeba technologii registrovat až po determinaci této výše. 

Nesplnění této podmínky nemá za následek neplatnost smlouvy, ale znemožní odchod 

platby zahraničnímu subjektu.67 

f) Praktické otázky při udělování licencí 

Vstup na čínský trh formou udělení licence se stává stále oblíbenějším. Ještě 

v devadesátých letech byla tato forma komplikovaněji proveditelná z důvodu přísnější 

právní regulace a zahraniční subjekty využívaly Čínu spíše k přemístění produkce a 

k využití levné pracovní síly. Situace se ale v posledních letech mění a kvalifikovanost 

čínské pracovní síly roste. Je proto stále výhodnější prodávat do Číny licence k využití 

technologií, ale i k využití jiných práv k duševnímu vlastnictví, jako např. software. 

Poptávka po licencích roste také z čínské strany, protože země cítí nutnost zvyšovat 

úroveň používaných technologií, aby tak zvýšila přidanou hodnotu svých produktů. 

Zahraniční subjekt může uzavřít licenční smlouvu buď s čínským subjektem, na který 

nemá žádnou vazbu, což je jistě rizikovější. Existují ale také licenční smlouvy mezi 

zahraničními subjekty a jejich v Číně založenými samostatnými pobočkami, případně 

                                                 

66 ZELDIN, Wendy. China: New Measures on Prohibited and Restricted Technology Imports. The Law 

Library of Congress, 2009. 
67 China Practice Alert: Registering Technology Import Contracts in China: the how and the why. Salans 

LLP. 2009. s. 1. 
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s joint venture, pokud zahraniční subjekt vstoupil na čínský trh touto formou.68 Jedná se 

tedy o kombinaci kapitálového vstupu a licenční smlouvy. 

Při využití licenčních smluv se musí zahraniční subjekt v Číně vypořádat s řadou obtíží. 

V prvé řadě musí smlouva splňovat zákonné předpoklady uvedené výše, ale ani po 

jejich přesném dodržení ještě není vyhráno. Existuje řada rizik, že poskytnutá 

technologie bude zneužita, že čínský subjekt neuhradí smluvenou úplatu aj. Čínské 

právo navíc neumožňuje stanovit ve smlouvě některé omezující podmínky pro příjemce 

licence, a tak ani nelze smlouvu formulovat důsledně podle představ poskytovatele 

licence. Je také velmi těžké v Číně ochránit know-how či obchodní tajemství a existuje 

celá řada případů zneužití obchodního tajemství bývalými zaměstnanci. Předmět 

udělené licence je v Číně také často využíván čínskými subjekty v rozporu se smlouvou 

i po vypršení doby, na kterou byla licence udělena.69 

Všechny výše uvedené problémy může zahraniční subjekt řešit dodržováním několika 

důležitých zásad při udělování licence:70 

1. Zajištění ochrany k právům duševního vlastnictví na území Číny: I když má 

zahraniční subjekt daný patent, ochrannou známku a jiná práva duševního 

vlastnictví, která budou předmětem licenční smlouvy registrovaná na území své 

mateřské země, musí zajistit podobnou ochranu na území Číny, ještě než začne 

o udělení licence vůbec uvažovat. (O tom blíže viz kapitola 3.) To může 

představovat pro některé podniky zásadní problém, protože již při případné 

registraci existuje riziko vyzrazení a zneužití daného obchodního tajemství.  

                                                 

68 Technology Transfer to China - Guidance for Businesses. China IPR SME Helpdesk, 2011. s. 1. 
69 ZHANG, Ting. Technology Transfer and IP Licensing in China. China Business Solution, 2008. s. 2. 
70 Následující seznam byl zpracován na základě těchto zdrojů: HARRIS, Dan. Eight Tips For Your China 

Licensing Agreement. China Law Blog, 16. 10. 2010. a ZHANG, Ting. Technology Transfer and IP 

Licensing in China. China Business Solution, 2008. s. 2, 
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2. Výběr smluvního partnera: Najít správného partnera může být velmi těžké a u 

zahraničního subjektu je nezbytná dobrá znalost čínského prostředí. Pokud 

touto znalostí nedisponuje, je možné využít služeb některých agentur, které se 

specializují na pomoc domácím firmám při vstupu na zahraniční trhy. V České 

republice je to např. Czechtrade. Vhodného partnera může podnik také poznat 

na mezinárodních výstavách a veletrzích. Po vytipování vhodného partnera je 

nezbytné zjistit o něm co nejvíce informací a k tomu lze využít služeb různých 

mezinárodních institucí, bank či ratingových agentur. Podobným způsobem lze 

také zjistit solventnost budoucího partnera. 

3. Správná volba platebních podmínek: Platební podmínky mohou být u licenční 

smlouvy nastaveny různým způsobem. Každopádně je vhodné zvolit úhradu co 

největší části úplaty hned na začátku smlouvy. Zahraniční subjekt musí 

v každém případě počítat i s variantou, že čínský příjemce licence smlouvu 

poruší, a zbytek peněz tak nemusí již nikdy spatřit. Dále je v tomto ohledu 

důležité, jakým způsobem se stanoví výše pravidelných plateb nabyvatele 

licence jejímu poskytovateli za doby trvání smlouvy. Zahraniční subjekty často 

stanovují tuto výši v závislosti na prodejích čínského subjektu. Pak je ovšem 

nutné mít možnost kontrolovat kolik tento skutečně prodá. Jinak se poskytovatel 

licence vystavuje riziku, že dostane zaplaceno výrazně méně. Také se vyplatí 

vložit do smlouvy možnost odstoupení od smlouvy, pokud čínský subjekt platit 

přestane. 

4. Volba právního režimu: V závislosti na konkrétním obsahu licenční smlouvy je 

nutné věnovat pozornost volbě právního systému, kterým se budou strany řídit 

v případě sporu. Zahraniční subjekt by si měl snažit zvolit právní systém pro něj 

výhodnější, ale zda to bude právo jeho domácí země nebo právo čínské, bude 

záviset na konkrétním obsahu smlouvy. Také je třeba zvážit, zda do smlouvy 

zařadit rozhodčí doložku a přenechat tak rozhodování případného budoucího 

sporu rozhodcům. 
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5. Volba obchodní strategie: Správná volba přístupu k čínskému partnerovi může 

být klíčovým bodem pro úspěch licenční smlouvy a pro spokojenost obou 

smluvních stran. Je jistě lepší založit s čínským partnerem dlouhodobou 

spolupráci a udržovat u něj pocit, že poskytovatele licence neustále potřebuje. 

Krátkodobá spolupráce a poskytnutí jednorázové licence může snadno skončit 

zneužitím předmětu licence jejím nabyvatelem. Je proto dobré zvolit 

k čínskému partnerovi flexibilní přístup a vytvořit pro něj na míru šité 

podmínky, poskytovat mu po celou dobu trvání licenční smlouvy technickou 

pomoc a poradenství a neustále nechat otevřenou možnost další spolupráce i po 

vypršení smlouvy. V každém případě by ale měl zahraniční subjekt věnovat 

pozornost důkladné kontrole výrobků a výrobního procesu příjemce licence. 

Pravidelnými inspekcemi tak může zlepšit využívání předmětu licence a zvýšit 

tak prodej daných výrobků. To pak může ovlivnit i výši jeho odměny ze 

smlouvy. 

6. Registrace licenční smlouvy: Jak bylo rozebráno výše, čínské právo vyžaduje 

registraci technologií, které jsou obsahem licenční smlouvy. Nesplnění tohoto 

požadavku by sice nemělo vliv na platnost smlouvy, ale znemožnilo by odeslání 

odměny zahraničnímu subjektu v cizí měně. 

g) Výhody a nevýhody licenčních smluv 

Vstup na čínský trh formou licence není tak složitý, jako vstup kapitálový. Udělená 

licence může být pro zahraniční subjekt pravidelným zdrojem příjmů z licenčních 

poplatků, samozřejmě za předpokladu, že čínský partner smlouvu dodrží. Předmět 

licenční smlouvy se také časem v Číně zavede a zahraniční subjekt bude mít 

připravenou půdu, pokud se později rozhodne pro kapitálový vstup na čínský trh. Při 
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spolupráci s nabyvatelem licence také může zahraniční subjekt získat významné 

znalosti o čínském trhu, které mu předtím scházely. 71 

Vstup na čínský trh formou licence je zejména výhodný pro malé a střední podniky, 

které nemají dostatečné prostředky pro realizaci vstupu kapitálového a pro zavedení 

výroby v Číně. Výrobní aktivity jsou sice obecně výnosnější, ale ne každý subjekt si je 

může dovolit. Výhodné jsou taktéž licenční aktivity pro subjekty, které věnují velké 

množství prostředků do výzkumu a vývoje. Namísto kapitálové formy vstupu pak nové 

technologie pouze prodávají formou licence a věnují se vývoji technologií novějších. 

Mnoho firem pak do Číny formou licence prodává technologie, které jsou v zemi 

původu již za zenitem, ale v Číně ještě mají tržní potenciál. Oddělení výzkumu a 

vývoje těchto společností již většinou současně pracuje na technologiích novějších, 

pokud již novější technologie nemá k dispozici. Licenčním aktivitám dávají většinou 

také přednost společnosti vyrábějící širokou škálu výrobků a zavádění jejich výroby 

v zahraničí by tak bylo komplikovanější. Případné riziko zneužití licence pak není tak 

velké, pokud smlouvou poskytnutá technologie činí jen malou část celkového know-

how společnosti. Licenční smlouva může být také lákavá, pokud si poskytovatel licence 

smlouvou zajistí další spolupráci s čínským partnerem. Může se jednat například o 

reciproční výměnu v Číně licenčně vyrobených výrobků za poskytnutí další 

technologie v budoucnu. Je ale nutné brát ohled na zákaz některých ustanovení 

v licenční smlouvě. (viz bod b).72 

Všechna pozitiva licenční smlouvy vychází z předpokladu výběru správného smluvního 

partnera a jeho dodržování licenční smlouvy. Pokud bude mít zahraniční subjekt smůlu, 

nebo nevěnuje přípravě licenční smlouvy a obchodní strategie dostatečnou pozornost, 

celý projekt může snadno skončit katastrofou. Hrozí zde v první řadě neplnění 

                                                 

71 FURST, Allen. Licensing and Partnering Internationally: A Guide for B2B Publishers. Asian Projects 

Inc. 2004. s. 4. 
72 MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 

Praha : Grada Publishing, 2010. s. 24-25. 
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kontraktu ze strany čínského subjektu. Ten buď nemusí řádně a včas platit, což je velmi 

častý případ, nebo může dojít ke zneužití předmětu dané licenční smlouvy. Čínský 

partner může předmět smlouvy zneužít již za jejího trvání nebo po jejím skončení. 

Poskytovatel licence si může sice ve smlouvě vymínit nejrůznější podmínky, bránící 

dalšímu využívání předmětu licence, jejich dodržování je ale v Číně obtížně 

kontrolovatelné a vymahatelné. Čínské předpisy navíc formulaci některých podmínek 

v licenční smlouvě výslovně zakazují a důsledná ochrana práv poskytovatele licence 

smlouvou je proto obtížnější. Příjemce licence tak může znamenat pro jejího 

poskytovatele budoucí konkurenci.  

Poskytování licencí do Číny se většinou vyhnou velké a kapitálově silné podniky, pro 

které je výhodnější kapitálová forma vstupu. Také podniky, které mají již v Číně 

zavedenou výrobu jiného produktu, nebudou s novou technologií vstupovat licenční 

formou. Dalším faktorem, který odrazuje mnohé subjekty od licenčních smluv, je 

obrovský potenciál čínského trhu. Při špatném výběru partnera a následném zneužití 

smlouvy pak může poskytnutí licence znemožnit budoucí vstup jinou formou. 

Nevýhodou při poskytnutí licence je také částečná ztráta kontroly nad výrobním 

procesem a následnou distribucí výrobků v Číně. To může vést k poškození jména 

poskytovatele licence, i když bude vina na straně čínského partnera.73 

2.2.2. Franchising 

a) Pojem franchisingu 

Franchising je v poslední době velmi rozšířená podnikatelská koncepce a její definici 

lze nalézt na různých místech. Evropský kodex etiky franchisingu definuje franchising 

jako „odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby 

a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně 

samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor 

                                                 

73 Tamtéž. s. 25-26 



46 

 

zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat 

obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo franchisanta opravňuje a 

zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo 

jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového 

a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a 

procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto 

účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany 

franchisora.“74 Publikace Mezinárodní marketing nabízí stručnější definici 

franchisingu jako „smluvního vztahu mezi partnery, ve kterém franšizér (poskytovatel 

franšízy) opravňuje a zavazuje jednotlivé franšízanty (nabyvatele) užívat obchodní 

jméno a/nebo ochrannou známku a právo užívat předmět podnikání své společnosti, tj. 

poskytuje své know-how včetně systému řízení, zabezpečování služeb a poskytování 

prodejní a technické pomoci, a nabyvatel (franšízant) se zavazuje zaplatit smluvně 

stanovenou odměnu a dodržovat komerční politiku poskytovatele.“75 

Franchising je tedy metoda, která umožňuje rozšiřovat podnikatelský koncept pomocí 

smlouvy, ve které franchisor poskytuje franchisantovi již zavedenou obchodní značku a 

svoje know-how obsahující osvědčené postupy při podnikání. Franchisant se na druhé 

straně zavazuje k dodržování určitých franchisorem stanovených pravidel a k platbě 

odměny franchisorovi.  

b) Historie franchisingu v Číně a vývoj jeho právní regulace 

Franchising se jako metoda podnikání začal užívat již před více než 100 lety v USA. 

Čínská ekonomika se ale otevřela světu až koncem 70. let minulého století a počátky 

franchisingu tam sahají do konce let 80. V roce 1987 otevřel v Pekingu svoji první 

čínskou pobočku řetězec KFC následován o 3 roky později svým konkurentem 

                                                 

74 Evropský kodex etiky franchisingu a současně Etický kodex pro členy České asociace franchisingu. 

Česká asociace franchisingu. s. 1. 
75 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 81. 
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McDonald's.76 Je ale třeba dodat, že tyto řetězce nepoužívaly ze začátku v Číně pouze 

franchising. Ačkoliv mezinárodně jsou známé právě tím, že většina jejich provozoven 

funguje na bázi franchisingu, do Číny vstoupily tyto řetězce jinak. Provozovaly 

zpočátku většinu svých restaurací přímo, tedy pomocí přímého řízení subjektem, který 

v Číně založily. 90. léta byla v Číně charakteristická pomalým rozvojem franchisingu, 

který doprovázela absence jeho právní regulace. Franchisingová smlouva byla 

uzavírána jako bezejmenná smlouva, která se řídila obecnými ustanoveními Zákona o 

závazcích. (Jednalo se o předchůdce Zákona o závazcích z roku 1999.) Franchisoři i 

franchisanti se potýkali s nedodržováním smlouvy ze strany svého smluvního partnera. 

Zejména franchisoři se setkávali se zpožďováním plateb ze strany franchisantů a se 

zneužíváním poskytnutého know-how. Franchisanti také často nedodržovali ve 

smlouvě ujednané standardy a byli ochotni hazardovat s dobrým jménem značky, jen 

aby dosáhli rychlého zisku, který měl ovšem pouze krátkodobý charakter. Také proto 

využívala většina zahraničních společností franchising pouze okrajově. 

Zlepšení přinesl rok 1997 a první právní regulace franchisingu. Pro úpravu franchisingu 

byla zvolena forma podzákonných předpisů a čínské Ministerstvo obchodu vydalo 

základní pravidla pro tvorbu franchisingové smlouvy77. Hlavním nedostatkem normy 

byla absence regulace postavení zahraničních subjektů a vznikly pochybnosti, zda 

zahraniční podniky mohou vůbec v Číně franchising provozovat. Předpisy byly 

nakonec ale v praxi aplikovány stejně i na zahraniční subjekty a tak byla tato otázka 

vyřešena. Nová pravidla stanovila mimo jiné základní formy franchisingu v Číně. První 

metoda spočívala ve vytvoření nového subjektu v Číně, který pak jako franchisor 

uzavíral s franchisantem smlouvu bez jakéhokoliv mezičlánku. Pro zahraniční subjekty, 

které chtěly využít tuto metodu, to znamenalo vstup na čínský trh formou tzv. joint 

venture, tedy spojeného podniku s lokální firmou. Tento nový subjekt pak poskytoval 

práva zájemcům o franchisingovou licenci. Druhou možností byl tzv. master 

                                                 

76 Franchising Industry in China. International Franchise Association. 30. 4. 2004, s. 1. 
77 The Administration of Commercial Franchise Procedures 
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franchising, který spočíval v použití mezičlánku (master-franchisora). Zahraniční firma 

tak mohla uzavřít smlouvu s vybraným čínským subjektem, který dále fungoval na 

lokálním trhu jako franchisor a uzavíral franchisingové smlouvy druhého stupně. Toto 

základní rozdělení v podstatě zůstalo zachováno až dodnes. Ani tato nová regulace však 

nepřinesla velký nárůst podniků franchising skutečně využívajících. Pro mnohé 

zahraniční firmy představovala tato forma vstupu stále velké riziko, jelikož nová 

úprava neřešila některé otázky autorských práv. 

Další zásadní změny franchisingu v Číně nastaly až po roce 2000. V roce 2001 se Čína 

stala členem Světové obchodní organizace (WTO) a bylo nutné reformovat právní 

úpravu mnohých oblastí podnikání. To se dotklo i franchisingu, kde byla Ministerstvem 

obchodu vydána nová pravidla regulující franchising78, účinná od 1. února 2005.79 

Jejím hlavním pozitivem byla úprava pozice zahraničních subjektů, která v předchozím 

předpise scházela. Dále přinesla úprava konkrétní podmínky pro obě strany 

franchisingové smlouvy. Řada nových administrativních regulací ale naopak 

provozování franchisingu v Číně zahraničními subjekty překvapivě ztížila. Bylo to 

například tzv. pravidlo 2+1, kdy subjekt, který chtěl uzavřít franchisingovou smlouvu 

v pozici franchisora, musel mít dvě vlastní pobočky provozující v Číně podnikání, které 

mělo být předmětem smlouvy, a to po dobu nejméně 12 měsíců.80 To znamenalo jistě 

pro mnoho zahraničních společností velkou překážku a znemožňovalo tak rychlý 

nástup na čínský trh touto formou. Zahraniční subjekty tak měly na výběr buď založit 

dvě vlastní pobočky a rok čekat nebo vstoupit na čínský trh formou master-

franchisingu. Dalším omezením byla nutnost získat povolení od Čínského regulačního 

úřadu ještě před uzavřením franchisingové smlouvy. Pravidla z roku 2005 také 

podrobně upravovala nutné náležitosti smlouvy a některé lhůty. 

                                                 

78 Measures for the Administration of Franchise Operations 
79 Guide to Franchising in China. Grandall Legal Group. 3. 7. 2008. 
80 The New Franchise Regulations in China. Nixon Peabody LLP. Franchise Law Alert. 22. 4. 2005. 
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Čínská vláda si brzy uvědomila, že přísnými regulacemi franchisingu pouze brání 

přílivu zahraničních subjektů a brzdí tak růst ekonomiky. Proto přišla již v roce 2007 

významná změna pravidel upravujících franchising, a to ve formě 3 nových předpisů, 

které nahradily předchozí úpravu.81 Tato pravidla jsou hlavní právní úpravou 

franchisingové smlouvy a platí s výjimkou některých změn až dodnes. 

c) Současná právní úprava franchisingu 

Subjekty vstupující na čínský trh formou franchisingu musí vzít v úvahu zákony 

upravující obchodní právo a oblast ochrany duševního vlastnictví a hospodářské 

soutěže, které jsou uvedeny u právní úpravy licencí (viz 2.2.1). Existuje však také 

vládní nařízení (Franchise Regulation, dále FranReg), účinné od 1. 5. 2007, které spolu 

se dvěma prováděcími opatřeními Ministerstva obchodu (Franchise Filing Measures, 

Information Disclosure Measures) komplexně upravuje problematiku franchisingu a 

náležitosti franchisingové smlouvy. Velkým přínosem nejnovější regulace franchisingu 

je jasné stanovení podmínek pro provozování franchisingu v Číně. Čína se tak řadí 

mezi země, které franchisingovou smlouvu přímo upravují právními předpisy. (Dále 

sem patří například USA, Kanada, Brazílie aj.) Je ale specifické, že úprava této 

smlouvy byla přenechána v Číně podzákonnému předpisu. V České republice naopak 

franchisingová smlouva není výslovně upravena a má tak povahu bezejmenné smlouvy. 

Má u nás povahu smíšeného kontraktu, ve kterém lze najít prvky smlouvy kupní, 

nájemní, licenční, komisionářské i jiných smluv.  

Dle Článku 3 FranReg musí franchisingová smlouva v Číně obsahovat tyto základní 

prvky:  

                                                 

81 Regulation on the Administration of Commercial Franchises (Franchise Regulations), Administrative 

Measures for Archival Filing of Commercial Franchise (Franchise Filing Measures), Administrative 

Measures for the Information Disclosure of Commercial Franchise (Information Disclosure Measures) 

s účinností od 1. 5. 2007. 
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• „1) Franchisor uděluje franchisantovi právo užívat obchodní zdroje jako 

obchodní jméno, značku, patenty, know-how aj.  

• 2) Franchisant musí provozovat podnikání v souladu s fanchisingovou 

smlouvou.  

• 3) Franchisant platí franchisorovi poplatky.“82 

Není přitom důležité, jak strany smlouvu nazvou. Pokud obsahuje tyto 3 základní 

prvky, tak se smlouva řídí právní regulací franchisingu. 

K dalšímu přínosu nové úpravy lze zařadit zmírnění pravidla 2+1 vyžadovaného od 

roku 2005, které bylo brzdou vývoje franchisingu. Nové nařízení sice není zcela jasné, 

ale dle některých autorů již nemusí franchisor před zahájením podnikání pomocí 

franchisingu vlastnit dvě provozovny po dobu jednoho roku přímo v Číně.83 Dle čl. 7 

odst. 2 FranReg „musí franchisor před zahájením franchisingových aktivit provozovat 

nejprve dvě zařízení přímo a musí podnikat v daném oboru alespoň 1 rok.“ Oproti 

opatření z roku 2005 tedy vymizela slova, aby se tato dvě zařízení nacházela přímo na 

území ČLR a nově zřejmě postačuje, aby měl franchisor dvě vlastní provozovny 

kdekoliv na světě. Existují ovšem i názory, dle kterých povinnost mít daná zařízení 

přímo v Číně přetrvává.84 

FranReg dále obsahuje nové pravidlo, kdy franchisingová smlouva musí stanovovat 

určité období, ve kterém může franchisant odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

Délka tohoto období není přesně stanovena a bude tak záležet na obou smluvních 

stranách na jak dlouhém období se domluví. Toto ustanovení bylo do právní úpravy 

přidáno ve snaze chránit práva franchisanta, a proto by absence sjednání této doby 

                                                 

82 TANG, Janet Jie. China Law Update – China's New Legal Regime for Franchising. CCH Hong Kong 

Limited. 2008, s. 1, překlad autora. 
83 Tamtéž. 
84 China’s revised franchising regulations fail to provide hoped-for changes. Bervin,Leighton, Paisner – 

China Developments Legal Update, leden 2012. s. 1. 
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mohla vést k neplatnosti smlouvy, pokud by se jej franchisant ve smlouvě výslovně 

nevzdal. Dále má franchisant právo odstoupit od smlouvy po celou dobu jejího trvání, 

pokud mu franchisor úmyslně zatají nějaké podstatné relevantní informace nebo mu 

udá informace nepravdivé. (Čl. 23 FranReg) 

Dalším předpisem, který je součástí reformního balíku upravujícího franchising z roku 

2007, je opatření s názvem Franchise Filing Measures (FFM), novelizované s účinností 

od února 2012. Upravuje povinnost registrace franchisora u čínského Ministerstva 

obchodu (Ministry of Commerce, MOFCOM), nebo u jeho místní pobočky. Po 

podepsání první franchisingové smlouvy v Číně musí franchisor do 15 dnů provést tzv. 

úvodní registraci. Mezi hlavní náležitosti registrace patří zejména základní informace o 

podnikání, podnikatelský plán, místo provozovny franchisanta v ČLR, se kterým byla 

smlouva uzavřena, aj. Nově musí franchisor předat MOFCOM také kopii první 

franchisingové smlouvy, kterou v Číně uzavřel. Jakékoliv změny v uvedených údajích 

musí být ministerstvu oznámeny do 30 dní.85 

Další opatření ze skupiny předpisů o franchisingu (Information Disclosure Measures) 

upravuje povinnost franchisora zveřejnit některé informace. Jedná se opět o úpravu 

chránící franchisanta a opatření obsahuje 12 hlavních údajů, které musí být 

franchisantovi poskytnuty nejméně 30 dnů před uzavřením smlouvy. Jedná se o dva 

hlavní typy informací. První skupina zahrnuje informace o franchisorovi samotném, 

jeho majetku a jeho platební schopnosti, údaje z jeho účetnictví a informaci, zda je 

účasten na soudních sporech nebo arbitrážích. Druhá skupina jsou informace o 

podnikání, které je předmětem budoucí franchisingové smlouvy, informace o výši 

poplatků franchisorovi, o cenách jednotlivých produktů, které bude franchisor 

franchisantovi prodávat a ceny služeb, které se mu zaváže poskytovat. Franchisor také 

musí zveřejnit údaje o ostatních smlouvách, které již uzavřel s jinými franchisory na 

                                                 

85 GROBOWSKI, John V.; WANG, Bing, YAN, Wendy. Administrative Measures on the Filing of 

Commercial Franchises. Faegre Baker Daniels, březen 2012. 
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území ČLR. (Čl. 5)86 V novele opatření z roku 2012 se dále vyskytuje důležité pravidlo 

o zacházení s obchodním tajemstvím franchisora. Franchisant musí zachovávat po 

vypršení platnosti smlouvy mlčenlivost ohledně obchodního tajemství, které se za 

platnosti smlouvy dozvěděl, a to i kdyby si to strany ve smlouvě nedohodly.87 Novela 

opatření tak přispívá k ochraně práv franchisora. 

I po změně právní úpravy v roce 2007 zůstaly dva možné způsoby, jak vstoupit na 

čínský trh pomocí franchisingu. Zahraniční subjekt může buď přímo uzavřít smlouvu se 

subjektem v Číně, který pak dále bude sám svým jménem uzavírat franchisingové 

smlouvy. Tento systém je tzv. přímým přeshraničním franchisingem (cross-border 

franchising), nebo je také nazýván master-franchising. Výhodou tohoto vstupu je větší 

rychlost, se kterou jej lze realizovat, a také menší finanční náročnost. Nevýhodu ovšem 

představuje ztráta kontroly nad dalším rozvojem aktivit v Číně. Zahraničnímu 

franchisorovi již připadá pouze pravidelný poplatek od subjektu, se kterým smlouvu 

uzavřel a nemůže dohlížet na jednotlivé franchisanty. Druhou možností je přímý 

kapitálový vstup na čínský trh a vytvoření nového subjektu, který bude franchisingové 

smlouvy uzavírat. Právní úprava přímého vstupu je podrobně rozebrána v subkapitole 

2.3. Na tomto místě je pouze třeba uvést, že tuto kapitálovou investici lze dnes v Číně 

realizovat buď založením společného podniku (tzv. joint venture, JV) se subjektem 

čínským, nebo založením nového subjektu plně ovládaného zahraniční společností (tzv. 

wholly-foreign owned enterprise, WFOE). Možnost vytvoření WFOE je přitom 

možnost novější, která dříve přípustná nebyla. Nově vytvořený subjekt, JV nebo 

WFOE, pak na čínském trhu uzavírá franchisingové smlouvy a vyhledává budoucí 

franchisanty. Tato metoda je kapitálově náročnější, ale mateřské společnosti zůstává 

možnost kontroly a dohledu nad franchisanty na čínském trhu. Jednotlivé metody 

vstupu pomocí franchisingu lze kombinovat a možnosti, které se zahraničnímu subjektu 

naskýtají, znázorňuje následující schéma. 

                                                 

86 Blíže též TANG, Janet Jie. China Law Update – China's New Legal Regime for Franchising. CCH 

Hong Kong Limited. 2008. 
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Obrázek 1: Způsoby vstupu na čínský trh pomocí franchisingu 

 
Zdroj: HUGHES, Nicolas. FICE Franchising in China: A Flourishing Business Model. China 

Briefing. 15. 7. 2011. 

d) Nejnovější vývoj franchisingu v Číně 

Čínský trh poskytuje pro vývoj franchisingu obrovské možnosti. To dokazuje srovnání 

s jinými zeměmi ještě z doby před prosazením velkých změn v právní regulaci. V roce 

2004 již sice byla v Číně přítomna většina velkých světových franchisingových řetězců. 

Průměrný počet provozoven jednoho řetězce byl ale 43. V USA pro srovnání připadá 

na jeden řetězec 540 provozoven s franchisingovou smlouvou. Také podíl 

franchisingových provozoven na celkovém maloobchodním obratu byl pouhá 3 % 

oproti 30 % v USA. Celkově fungovalo v roce 2004 v Číně 1900 franchisingových 

konceptů v 82 000 provozovnách.88  

                                                 

88 Franchising Industry in China. International Franchise Association. 30. 4. 2004, s. 2. 
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Nejnovější právní úprava z roku 2007 znamenala zásadní zlom v dějinách franchisingu 

v Číně. Počet franchisingových kontraktů rychle rostl a jen do konce roku 2009 bylo 

v Číně přítomno na 4000 franchisingových konceptů. Otevřeno přitom bylo již 330 000 

provozoven fungujících na bázi franchisingové smlouvy. To znamená zdvojnásobení 

počtu franchisingových řetězců na čínském trhu od roku 2004 přítomných ve 

čtyřnásobku provozoven.89 Velké společnosti, které při svém vstupu na čínský trh 

využívaly tuto formu pouze okrajově, začaly zvyšovat podíl franchisingových 

provozoven.  

Příkladem za všechny může být řetězec rychlého občerstvení McDonald ‘s, který byl 

sice jedním z prvních na čínském trhu, ale franchising využíval zpočátku velmi 

obezřetně. V roce 2011 zahájila společnost velký náběr zájemců o franchisingovou 

smlouvu a chce tímto způsobem do roku 2013 zdvojnásobit počet svých provozoven 

v Číně až na 2000.  

Nejvíce je franchising v Číně zastoupen v oblasti malého a středního podnikání. Dle 

druhové skladby franchisingových řetězců v Číně působí největší část v oblasti 

maloobchodu (45 %). Mezi ně patří např. řetězce Wal-Mart nebo 7-Eleven. Další 

velkou skupinou jsou služby, jejichž celkový podíl činí 36 %. Mezi nimi to je hlavně 

hoteliérství, vzdělávání, reality aj. Na 3. místě jsou řetězce restaurací a rychlého 

občerstvení s 19 %. Sem patří již výše uvedený McDonald's, KFC ale i jiné řetězce. 

Průměrná míra ziskovosti franchisingových řetězců v Číně je 11,6 %. Největší 

ziskovost přesahující až 20 % přitom vykazují oblasti vzdělávání a překvapivě také 

praní prádla.90 

e) Hlavní výhody a problémy při využití franchisingu 

Při rozhodování, zda využít pro vstup na čínský trh formu franchisingu, by měla každá 

společnost zvážit hlavní výhody a nevýhody, které jí tato forma přinese. Mezi hlavní 

                                                 

89 Franchising in China – Facts and Guidelines. Top Franchise Asia Pacific. 19. 10. 2011. 
90 Tamtéž. 
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výhody patří rychlost možného proniknutí na čínský trh. Pomocí sítě franchisantů se 

podnikatelský koncept může šířit mnohem rychlejším tempem a je možné dostat se tak 

rychle i do menších měst a odlehlejších oblastí. Důvodem je hlavně to, že franchisanti 

jsou většinou malí místní podnikatelé, kteří dobře znají lokální prostředí a jsou schopni 

se na něj rychleji adaptovat. Rozlehlost Číny a odlišnosti mezi jednotlivými 

provinciemi jsou velkou překážkou pro zahraniční subjekty, které by se chtěly na 

čínském trhu uplatňovat samy bez cizí pomoci. Franchising je tak pro ně ideálním 

řešením, neboť se mohou soustředit pouze na strategické a koncepční plánování 

podnikání a lokální operativní problémy mohou ponechat na jednotlivých 

franchisantech. Další významnou výhodou je nižší náročnost na kapitál, protože právě 

franchisanti investují do podnikání svůj kapitál. Dostávají za to na oplátku prověřený 

koncept podnikání, který již na jiných trzích funguje a je ziskový. 

Franchising v sobě ale skrývá i určité nevýhody či problémy, které musí každý 

zahraniční subjekt před vstupem na čínský trh zvážit. Patří mezi ně hlavně výběr té 

správné podnikatelské strategie a správných franchisantů. Čína je velmi odlišná od 

jiných zemí svou kulturou, tradicemi a zvyky spotřebitelů, a proto ani jinde ve světě 

osvědčený franchisingový koncept zde nemusí fungovat. Franchisor tak musí dobře 

zvážit, zda zvolí globální strategii a bude v Číně aplikovat stejnou formu podnikání, 

jako jinde, či zda přizpůsobí některé prvky místním podmínkám a do jaké míry. To, že 

je čínský trh specifický, dokazuje srovnání dvou řetězců rychlého občerstvení 

McDonald ‘s a KFC. Zatímco celosvětově má McDonald ‘s takřka dvojnásobek 

provozoven oproti KFC, v Číně je jejich situace přesně opačná. V roce 2008 měl 

McDonald ‘s v Číně 1000 provozoven a KFC 2300.91 Úspěch KFC v Číně je připisován 

hlavně jeho adaptaci na čínský trh, která se projevuje hlavně významnou úpravou 

sortimentu produktů a služeb, který řetězec v Číně nabízí. Míru adaptace musí zvážit 

jakákoliv společnost, ať už vstupuje na čínský trh pomocí franchisingu nebo jinou 

formou. U franchisingu to ale platí dvojnásob, právě proto, že jej používají společnosti 

                                                 

91 SZULANSKI, Gabriel. McDonald's and KFC – Recipes for Success in China. INSEAD, 2009. s. 23. 
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s vysokým stupněm standardizace zboží a služeb. Dalším úskalím je vhodný výběr 

partnerů. Je potřeba důsledně kontrolovat, zda franchisanti dodržují podmínky smlouvy 

a neriskují svým chováním dobré jméno společnosti. V neposlední řadě je také nutné 

zvážit riziko, které franchisorovi vzniká, když poskytne franchisantovi své know-how. 

Předejít zneužití know-how musí franchisor opět spíše správným výběrem partnerů. 

2.3. Kapitálové vstupy 

Kapitálové vstupy firem na zahraniční trhy jsou nejvyšším stupněm internacionalizace 

firemních aktivit a jsou typické pro větší firmy, a to hlavně pro svoji velkou finanční 

náročnost.92 Kapitálové vstupy lze dělit různým způsobem. „Základními formami 

kapitálových vstupů na zahraniční trhy jsou portfoliové investice (nákup akcií nebo 

jiných cenných papírů) a přímé zahraniční investice (kapitálové vklady, vnitrofiremní 

půjčky, reinvestovaný zisk). Přímé kapitálové investice v zahraničí probíhají nejčastěji 

formou fúzí a akvizic, nově zakládaných podniků (tzv. investic na zelené louce), formou 

společného podnikání a strategických aliancí. Přímé zahraniční investice mohou sloužit 

k podpoře vývozu mateřské společnosti anebo je jejich hlavním cílem mezinárodní 

rozvoj výrobních aktivit, popř. internacionalizace služeb či vědecko-výzkumných 

aktivit.“93 Vzhledem ke specifikám čínského trhu a regulaci, která dlouhou dobu 

neumožňovala samostatnou existenci zahraničního subjektu na čínském trhu, je pro tuto 

práci vhodné rozdělit kapitálové formy vstupu v závislosti na vlastnických poměrech 

v nově vzniklém subjektu. Takto můžeme nové subjekty členit na podniky plně 

vlastněné zahraničním subjektem (tzv. wholy foreign owned enterprises, WFOE) a na 

společné podnikání zahraničního a čínského subjektu (sino-foreign joint venture, JV).94  

                                                 

92 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 84. 
93 MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 

Praha : Grada Publishing, 2010. s. 32. 
94 China Market Entry Strategies (Entry Modes). Marketing-In-China.org, 2012. 
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2.3.1. WFOE 

a) Pojem WFOE a jejich vývoj v Číně 

Anglická zkratka WFOE označuje v češtině podnik plně vlastněný zahraničním 

subjektem. Jak už z názvu vyplývá, zahraniční subjekt založí v Číně subjekt zcela 

nový, který je plně ve vlastnictví zahraničního zakladatele a ten tak nad ním může 

vykonávat plnou kontrolu. Není tedy třeba žádného čínského investora, jako je tomu u 

JV. Přestože je nový subjekt značně nezávislý, vztahují se na něj některá omezení a 

nemůže například vyvíjet aktivitu v některých odvětvích.95  

Právní úprava WFOE prochází v Číně neustálým vývojem, kdy hlavní tendencí je 

snižování administrativních nároků a zpřístupňování této formy podnikání stále většímu 

počtu zahraničních subjektů. WFOE představuje nejmodernější kapitálovou formu 

vstupu na čínský trh a tento se tedy neustále otevírá. Současný zákon regulující WFOE 

byl přijat Národním lidovým shromážděním v roce 1986 a od té doby zaznamenala 

přítomnost WFOE v Číně postupný rozvoj. Velkou změnu a liberalizaci WFOE 

přinesla novela tohoto zákona z roku 2000, spojená se vstupem Číny do WTO. Byla 

zrušena některá ustanovení, která omezovala působení WFOE a požadovala splnění 

některých podmínek, které činnost WFOE komplikovaly. Mezi hlavní změny patřilo:96 

1. Zrušení povinnosti vyvážet určitou část produkce z Číny do zahraničí. Vývoz 

produktu vyrobeného v Číně je dále podporován daňovým zvýhodněním, ale již 

není povinný. 

2. Zahraniční subjekt dále již nemusí vložit do WFOE nové vyspělé technologie, 

ale pokud tak učiní, je opět daňově zvýhodněn. 

3. Není již třeba žádat o povolení, pokud chce WFOE prodávat svou produkci na 

čínském trhu. 

                                                 

95 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
96 Establishment of a Wholly Foreign-owned Enterprise. InterChina, srpen 2009. s. 2. 
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4. Suroviny a meziprodukty potřebné k výrobě si může WFOE opatřovat kdekoliv 

a není již nutné přednostně nakupovat uvnitř Číny. 

5. Uvolněny jsou také operace s cizími měnami a WFOE již nemusí mít 

vyrovnaný účet příjmů a výdajů v cizí měně. 

Další veliké změny probíhaly v oblasti aktivit, kterými se mohly WFOE zabývat. 

Původně byl tento druh subjektů určen pouze pro manufakturní výrobu zahraničních 

firem v Číně a následný export těchto výrobků nebo pro aktivity, které do Číny 

přinášely nové technologie. Po vstupu Číny do WTO se však tato koncepce změnila a 

bylo umožněno vstoupit na čínský trh touto formou i jiným subjektům. Objevilo se tak 

velké množství firem poskytujících poradenství a jiné služby spojené s podnikáním, 

obchodní společnosti, tvůrce softwaru a jiné druhy společností využívající tuto formu 

vstupu.97 V posledních letech pokračuje tendence rozšiřovat množství aktivit, kde může 

působit zahraniční subjekt prostřednictvím WFOE. Přesto zůstávají určité aktivity této 

formě vstupu uzavřeny. V roce 2011 byla vydána nová verze Katalogu průmyslových 

odvětví provázející zahraniční investory v Číně (dále jen Katalog), který nahradil 

předcházející katalog z roku 2007. Tento Katalog přináší oficiální seznam odvětví, ve 

kterých může působit WFOE, odvětví, kde musí zahraniční subjekt vstoupit pomocí JV 

ve spolupráci s čínským subjektem a nakonec odvětví, kde je zahraniční účast naprosto 

vyloučena.98 

b) Právní úprava  

Právní úprava WFOE je v Číně obsažena, jak již bylo uvedeno v bodě a), ve speciálním 

Zákoně o společnostech založených zahraničním subjektem (Foreign-funded 

Enterprises Law, dále FFEL) z roku 1986, který byl novelizován Národním lidovým 

                                                 

97 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
98 Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment 2011, Zdroj: Establishing a Wholly Foreign-

owned Enterprise in the PRC. Shanghai Promise Law Firm, 2011. s. 2. 
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shromážděním v roce 2000.99 Některé anglické zdroje dokonce název tohoto zákona 

překládají přímo jako Zákon o WFOE, jelikož se v podstatě vztahuje právě a pouze na 

tyto subjekty. Na WFOE se však vztahuje i obecný Zákon o obchodních společnostech 

(Company Law, dále CoL) z roku 2005100 a pro zakládání nového subjektu existuje 

velmi důležitý prováděcí předpis, kterým je nařízení Státní rady o registraci obchodních 

společností z roku 1994 novelizované v roce 2005.101 

WFOE je právnická osoba založená dle čínského Zákona o obchodních společnostech a 

z našich obchodních společností má nejblíže k s.r.o.102 Společníky WFOE jsou ze 100 

% zahraniční subjekty, většinou mezinárodní společnosti. Omezené ručení se v tomto 

případě vztahuje na vklad společníků, kteří ručí svým majetkem pouze do jeho výše.103 

V čl. 2 FFEL je WFOE definována jako „podnikatelský subjekt založený v Číně 

zahraničními investory, výlučně jejich vlastním kapitálem, v souladu s odpovídajícími 

zákony. Tento pojem nezahrnuje pobočky založené zahraničními společnostmi či 

zahraničními hospodářskými organizacemi.“104 WFOE má vlastní právní subjektivitu a 

je nezávislý na svých zakladatelích. Vstupuje tak vlastním jménem do právních vztahů 

s jinými subjekty, uzavírá smlouvy, najímá pracovní sílu apod. Tím se liší od poboček a 

reprezentačních kanceláří, které vlastní právní subjektivitou nadány nejsou. Čínské 

právo sice neobsahuje nikde přesnou definici poboček („branches“), tento termín ale 

zahrnuje jak výrobní pobočky zahraničních subjektů, tak reprezentační kanceláře 

zaměřené na obchodní aktivity.105 

                                                 

99 Law of the People's Republic of China on Foreign-funded Enterprises (2000 Amendment) 
100 Company Law of the People's Republic of China (2005 Revision) 
101 Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Company Registration (2005 

Revision) 
102 v anglickém překladu CoL Limited Liability Company 
103 WONG, Kenneth. Introduction to Wholly Foreign Owned Enterprises in China. sgenterpreneurs, 

24.7.2006. 
104 Čl. 2 FFEL, z angličtiny vlastní překlad autora (stejně jako u ostatních článků tohoto zákona) 
105 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
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FFEL dále obsahuje některé další důležité charakteristiky WFOE. Dle čl. 3 „zřízení 

WFOE musí být prospěšné pro rozvoj čínského hospodářství. Stát podporuje zakládání 

takových podniků, které vyvážejí veškerou svoji produkci nebo její většinu, nebo které 

využívají vyspělé technologie. Státní rada stanoví prováděcím předpisem průmyslová 

odvětví, ve kterých je zakládání WFOE zakázáno nebo omezeno.“ Na základě tohoto 

článku byl vydán výše popsaný Katalog průmyslových odvětví provázející zahraniční 

investory v Číně, který je prvním dokumentem, se kterým se musí zahraniční subjekty 

před vstupem na čínský trh seznámit. Vývoz výrobků nebo využívání moderních 

technologií již není povinné, ale je stále státem podporované. 

FFEL dále stanovuje obecný rámec fungování WFOE. Ty se tak musí řídit čínským 

právním řádem a nesmí ohrožovat zájmy Číny. Vyvlastnění je případně možné pouze 

ve veřejném zájmu a za náhradu. (čl. 5) Zákon také WFOE přiznává některá základní 

práva a povinnosti. Jako samostatná právnická osoba může WFOE uzavírat 

pracovněprávní smlouvy, musí se však řídit čínským pracovním právem. (čl. 12) 

Důležitý je čl. 19, který umožňuje převést do zahraničí zisk, jiný legálně získaný příjem 

a také likvidační zůstatek. Mzdy zahraničních zaměstnanců WFOE mohou být 

převedeny do zahraničí za předpokladu zaplacení daně z příjmu. Vstupy do 

produkčního procesu jako palivo či suroviny může WFOE získávat v Číně i v zahraničí 

bez omezení. (čl. 15) 

Velký význam má čl. 19 FFEL, dle kterého „musí WFOE platit daně dle příslušných 

daňových předpisů a může požívat preferenčního zacházení formou slev na dani a 

osvobození od daně.“ Tyto nástroje se stanovují na úrovni provincií, nebo dokonce na 

úrovni měst a městských částí. Odlišná pravidla také platí v některých průmyslových 

zónách. To se může týkat i jiných povinností než jsou daně, lišit se může také např. 

minimální výše základního kapitálu. Zahraniční subjekt se proto před vstupem na 
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čínský trh musí seznámit s lokálními předpisy platnými v místě, kde chce založit 

WFOE.106  

c) Praktické otázky při zakládání WFOE 

Zakládání WFOE upravuje rámcově FFEL a další podrobnosti jsou přenechány již 

zmíněnému nařízení Státní rady o registraci obchodních společností. Jedná se o 

poměrně komplikovaný administrativní proces, který obvykle trvá od jednoho do tří 

měsíců. Před samotným zahájením tohoto procesu by měla být provedena rezervace 

jména budoucí WFOE u místní pobočky Státního úřadu pro průmysl a obchod (State 

Administration for Industry and Commerce, SAIC), a to s předstihem 6-12 měsíců. To 

je doba, jakou průměrně trvá registrace ochranné známky či označení v Číně. Jedná se 

o nezávislý proces a lze s ním začít ihned po investorově rozhodnutí vstoupit na čínský 

trh. Zahraniční subjekty, které chtějí vstoupit do odvětví s omezeným přístupem, musí 

vypracovat podnikatelský projekt a dát jej schválit Ministerstvu obchodu (Ministry of 

Commerce, MOFCOM), nebo jeho příslušné místní pobočce. Dále je nutné rozhodnout, 

kde bude podnik lokalizován a pronajmout či zakoupit příslušné budovy a pozemky. 

Místní pobočce MOFCOM je následně nutné doručit přihlášku společně se všemi 

podklady včetně společenské smlouvy.107 FFEL stanoví v čl. 6 lhůtu 90 dnů k vyřízení 

této přihlášky. Pokud MOFCOM přihlášku schválí, vydá o tom osvědčení (tzv. 

Certificate of Approval). V tomto okamžiku může zahraniční subjekt požádat o 

vystavení obchodní licence u SAIC, který má dle FFEL lhůtu 30 dnů (čl. 7). Den 

vydání obchodní licence je zároveň dnem vzniku WFOE (čl. 7-8). Nově založený 

WFOE pak má určitou lhůtu na to, aby zahájil investici, jinak mu může být obchodní 

licence opět odejmuta. Touto lhůtou je období uvedené v žádosti, kterou příslušný 

                                                 

106 Establish a WFOE in China. Brook&Harvest. s. 8. 
107 v originále Articles of Association 
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orgán schválil (čl. 9).108 Při procesu zakládání lze vyzdvihnout některé hlavní body, na 

které se zahraniční subjekt nutně musí zaměřit:  

Výše základního kapitálu  

WFOE se podobá naší s.r.o., a proto je nutné počítat s počáteční investicí do základního 

kapitálu. Jeho minimální výše je závislá na okruhu aktivit WFOE a může se také lišit 

dle lokality. V principu se ale minimální výše základního kapitálu pohybuje v rozmezí 

100.000-500.000 RMB. Pro společnosti zabývající se obchodní činností nebo výrobou 

může být jeho výše až 1 milion RMB.109 Zahraniční subjekt ale musí počítat s mnohem 

vyšším základním kapitálem, pokud chce v Číně opravdu uspět. Mnohé poradenské 

firmy lákají klienty na to, jak je levné založit v Číně společnost, ve skutečnosti tomu 

ale tak není.110 Základní kapitál je majetkem WFOE a ta jej využívá ke krytí výdajů při 

svém podnikání. Především v počátečním období po vstupu zahraničního subjektu na 

čínský trh tyto výdaje obvykle převyšují příjmy a rozdíl je hrazen právě ze základního 

kapitálu. Společnost si sice může půjčit i z cizích zdrojů, ale výše takto získaných 

prostředků nesmí přesáhnout určitou hranici v poměru k základnímu kapitálu. Hodnota 

této hranice závisí na celkové výši základního kapitálu. Problém nastává tehdy, když 

společnost stanoví nízkou výši základního kapitálu a není z něj schopná krýt vzniklou 

ztrátu. Navýšení základního kapitálu představuje pro WFOE v Číně složitou 

administrativní proceduru, která může trvat dva až tři měsíce.111 Pro některé společnosti 

tak může znamenat tato chyba předčasný konec podnikání v Číně. 

Základní kapitál je možné splácet postupně, celková doba splácení však nesmí dle čl. 

20 odst. 11 nařízení Státní rady o registraci obchodních společností přesáhnout dva 

                                                 

108 Zdroje pro tento odstavec: FFEL a Establishment of a Wholly Foreign-owned Enterprise. InterChina, 

srpen 2009. s. 5. 
109 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
110 HARRIS, Dan. China’s Minimum Registered Capital: How Low Can You Go?. China Law Blog, 

27.8.2007. 
111 Establish a WFOE in China. Brook&Harvest. s. 13-15. 
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roky a v některých speciálních případech 5 let. První splátka musí činit alespoň 20 % 

jeho celkové hodnoty.112 Základní kapitál lze do společnosti vložit v peněžní hodnotě, 

věcné hodnotě nebo prostřednictvím práv k duševnímu vlastnictví. Jiné než peněžní 

vklady však musí být oceněny v Číně uznávaným posudkem. Hodnota peněžního 

vkladu musí činit nejméně 30 % základního kapitálu.113 Po skončení činnosti WFOE 

lze zbylý základní kapitál po uhrazení všech závazků společnosti převést zpět do 

zahraničí. Na rozdíl od převodu zisku společnosti je však tato repatriace základního 

kapitálu velmi obtížná a mnohé společnosti to může odradit od větších investic 

v Číně.114 

Rozsah činnosti (tzv. Business scope) 

Každý WFOE je ve svých aktivitách vázán rozsahem činností, který uvede v přihlášce 

podané MOFCOM. Tento rozsah je pak obsažen ve vydané obchodní licenci a jeho 

změna je podmíněna podáním nové přihlášky a vydáním nového povolení státních 

orgánů. Zahraniční subjekt si proto musí předem rozmyslet, jaký okruh činností bude 

WFOE vykonávat. Předem je nutné se seznámit s aktuální verzí Katalogu a zjistit, zda 

plánovaná činnost nepatří v Číně do skupiny omezených či zakázaných činností.115 

V případě činností s omezeným přístupem by společnost musela vypracovat zvláštní 

projekt, který by pak schvaloval MOFCOM. V každém případě je dobré vyplnit rozsah 

činností do přihlášky podle pravdy. Čínské úřady se speciálně zaměřují na zahraniční 

subjekty, které vykonávají jinou činnost, než na kterou získaly povolení a pokuty jsou 

vysoké.116 Podle rozsahu činností lze nalézt některé charakteristické typy WFOE. 

Rozlišujeme WFOE zaměřené na výrobu, na poskytování služeb a poradenství a na 

provozování obchodní činnosti. Posledně jmenované WFOE se někdy nazývají 

                                                 

112 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
113 Establish a WFOE in China. Brook&Harvest. s. 15. 
114 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1. 10. 2011. s. 82. 
115 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
116 Souhrnná teritoriální informace – Čína. Zastupitelský úřad ČR v Pekingu, 1.10.2011. s. 82. 
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zahraniční obchodní podniky (Foreign-Invested Commercial Enterprise, FICE). Ty se 

pak zabývají velkoobchodní či maloobchodní činností, nebo také uzavíráním 

franchisingových smluv.117 

Sídlo 

Rozhodnutí o místě podnikání musí zahraniční subjekt učinit hned zpočátku, neboť 

k přihlášce podávané místní pobočce MOFCOM musí přiložit doklad o nájemní 

smlouvě či koupi nemovitosti. Musí tak pronajmout kanceláře či tovární prostory, ještě 

než vůbec dostane povolení k podnikání. Při výběru vhodných prostor musí také 

dodržet určité podmínky. Je třeba zkontrolovat, zda je daná nemovitost registrována na 

čínském stavebním úřadě pouze jako nemovitost ke komerčnímu využití. Pokud je 

zároveň registrována i pro bydlení, nemůže zde WFOE provozovat svou činnost. O 

jaký druh nemovitosti se jedná lze nalézt ve vlastnických dokumentech majitele. Tyto 

dokumenty se skutečně vyplatí si při uzavírání smlouvy vyžádat, protože pouze ze 

vzhledu budovy v Číně často její skutečné určení nepoznáme. 118 WFOE zároveň musí 

v přihlášce uvádět skutečnou adresu své budoucí činnosti a nemůže mít sídlo jiné, což 

je povolené pouze pro čínské subjekty. Na tomtéž místě zároveň nelze registrovat více 

podnikatelských subjektů. Je proto dobré, aby pronajímatel zjistil u místní pobočky 

SAIC, zda již tento prostor byl někdy registrován. Jiným způsobem tento údaj zjistit 

nelze a zahraniční subjekt by se tak vystavoval riziku zamítnutí přihlášky pouze na 

tomto základě.119 Místo podnikání v Číně má navíc vliv na to, jakými předpisy se daný 

subjekt bude řídit. Na místní úrovni se mohou lišit některé daňové podmínky, 

minimální výše základního kapitálu, ale WFOE může na některých místech využít i 

jiné prostředky veřejné podpory podnikání, které jinde dostupné nejsou. Proto je třeba 

věnovat výběru lokality zvýšenou pozornost. Přemístění WFOE obnáší navíc další 

administrativní komplikace. 

                                                 

117 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
118 Establish a WFOE in China. Brook&Harvest. s. 25-26. 
119 Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 
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d) Výhody a nevýhody WFOE 

Vstup na čínský trh formou WFOE si vybírá stále více zahraničních subjektů. Tato 

forma totiž přináší investorovi řadu výhod oproti další možnosti kapitálového vstupu, 

kterou je JV. Tyto výhody lze shrnout následovně:120 

1. Nezávislost a svoboda řízení: Zahraniční subjekt může prostřednictvím WFOE 

na čínském trhu uplatňovat nezávislou obchodní strategii a má nově vytvořený 

subjekt plně pod svojí kontrolou. V rámci nadnárodních společností tak může 

WFOE aplikovat obchodní politiku své mateřské společnosti, kterou nemusí 

přizpůsobovat místnímu partnerovi, jak je tomu v případě JV. Nehrozí tím 

pádem ani žádné spory mezi různými partnery. Tato nezávislost zahrnuje také 

možnost aplikace jednotné podnikové kultury v rámci nadnárodní společnosti.  

2. Menší administrativní náročnost: Administrativní postup při zakládání WFOE 

je méně náročný než je tomu u JV. Rychlejší je pak také i ukončení činnosti. 

3. Ochrana know-how a práv duševního vlastnictví: Ve srovnání s JV není ve hře 

čínský partner, což je pro společnost jednoznačně bezpečnější z hlediska 

ochrany těchto hodnot před vyzrazením a zneužitím. U JV existuje mnoho 

případů, kdy čínský obchodní partner využil zahraniční know-how a různé 

obchodní tajemství a později zahájil podnikání na vlastní pěst bez zahraničního 

partnera. 

4. Větší efektivita a dlouhodobá podnikatelská strategie: Samostatnost při volbě 

podnikatelské strategie na čínském trhu umožňuje WFOE větší efektivitu při 

rozhodování, a to jak na operativní úrovni, tak na strategické úrovni při tvorbě 

dlouhodobého podnikatelského plánu. Pro společnost je také snazší stanovit 

jednoznačné cíle a způsoby k jejich dosažení. 

                                                 

120 Výhody a nevýhody WFOE sestaveny dle Establishment of a Wholly Foreign-owned Enterprise. 

InterChina, srpen 2009. s. 3 a Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). WFOE Organisation, 2011. 



66 

 

Na druhé straně obnáší vstup na čínský trh formou WFOE i jistá rizika a vhodnost 

tohoto řešení bude záležet na konkrétních okolnostech. Mezi hlavní nevýhody WFOE 

patří: 

1. Omezený předmět působnosti: Stále existují činnosti, kde má WFOE omezený 

nebo dokonce vůbec žádný přístup a pro JV je zde podnikání povoleno. Seznam 

těchto činností a průmyslových odvětví lze nalézt v Katalogu průmyslových 

odvětví provázející zahraniční investory z roku 2011.  

2. Nutnost znalosti čínského prostředí: Absence čínského partnera vyžaduje při 

zakládání a provozování WFOE dobrou znalost čínského trhu. Ta je nutná 

zejména při žádosti o povolení k podnikání, při nabírání pracovní síly, při 

nákupu surovin a materiálu a v neposlední řadě také při plánování marketingové 

strategie a hledání odbytových cest. Zahraniční subjekt může samozřejmě 

využít služeb různých poradenských firem. 

3. Vyšší nároky na investované prostředky: Při zakládání WFOE je nutné počítat 

s vyšší úvodní investicí do základního kapitálu společnosti, jelikož zahraniční 

subjekt musí, na rozdíl od JV, hradit všechno sám. Dále se vyplatí nastavit hned 

od začátku fungování společnosti vyšší hodnotu základního kapitálu. Čínské 

právo sice stanovuje hodnotu minimální, ale zvyšování základního kapitálu u 

WFOE je velmi administrativně náročné. 

2.3.2. Joint Venture 

a) Pojem JV a jejich vývoj v Číně 

Joint venture neboli společné podnikání (dále JV) představuje „formu podnikání, jejímž 

cílem je realizace společného podnikatelského záměru, podílení se na vytvořeném 

zisku, podstupování podnikatelských rizik a krytí případných ztrát.“121 JV lze také 

                                                 

121 Formy vstupu firem na mezinárodní trhy. BusinessInfo.cz. 
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definovat jako „obchodní dohodu, v níž partneři společného podnikání vytvoří nový 

podnikatelský subjekt nebo vstoupí do oficiálního smluvního vztahu a sdílejí tak 

náklady investice a operativní náklady, odpovědnost za řízení, zisk a ztrátu 

z podnikání.“122 Existují dva základní typy JV, a to společné podniky založené na 

kapitálových investicích (equity joint ventures, dále EJV) a smluvní společné podniky 

(contractual joint ventures nebo také cooperative joint venture, dále CJV). CJV jsou 

spíše než kapitálovým vstupem pouhým smluvním vztahem mezi dvěma nezávislými 

partnery, ze systematických důvodů jsou přesto zařazeny do této subkapitoly. Dle 

některých autorů se ale nejedná o společné podnikání v pravém slova smyslu.123 

Základní charakteristika pravého společného podnikání v Číně je založení nové 

právnické osoby dle čínského práva, která vstupuje svým jménem a na vlastní 

zodpovědnost do právních vztahů. Jakákoliv forma JV se pak vyznačuje dlouhodobostí 

vzájemných vztahů zúčastněných partnerů, společným řízením a možností kontroly. 

Partneři se také podílejí na nákladech, zisku a ztrátě vyplývajících ze společného 

podnikání.124 

Po provedení velkých reforem v Číně koncem 70. let se JV na nějakou dobu stala pro 

zahraniční subjekty jedinou možností kapitálového vstupu. Hlavní cíl čínské vlády byl 

donutit zahraniční společnosti ke spojení s čínskými subjekty, a tím k přenosu tolik 

potřebných nových technologií a know-how do zaostalé čínské ekonomiky. Zahraniční 

investoři byli sice svázáni touto podmínkou, realizace JV v Číně jim ale otevírala 

přístup k obrovskému a dosud nezaplněnému trhu s velkým potenciálem do 

budoucna.125 Postupně byly podmínky pro podnikání v Číně liberalizovány a v roce 

1986 byl novým zákonem otevřen přístup do Číny i pro podniky plně vlastněné 

zahraničním subjektem (WFOE). Přesto ale zůstala forma JV vyhledávanou formou 

vstupu na čínský trh mimo jiné i z toho důvodu, že některé druhy aktivit není dovoleno 

                                                 

122 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 1. 
123 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 86. 
124 Formy vstupu firem na mezinárodní trhy. BusinessInfo.cz. 
125 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 1. 
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vykonávat zahraničním subjektům jinou formou. V již zmíněném Katalogu 

průmyslových odvětví provázející zahraniční investory v Číně jsou některá odvětví 

uzavřena pro WFOE a podmínkou je vstup pomocí JV s čínským partnerem. 

Na počátku minulého desetiletí zažívala forma JV období stagnace. Založení WFOE 

bylo po vstupu Číny do WTO ještě snadnější a poměrně riskantní forma společného 

podnikání s čínským partnerem byla odsunuta do pozadí. Po nástupu celosvětové 

finanční a hospodářské krize ale zažívá JV období obrození. Hlavním důvodem je 

nedostatek kapitálu zahraničních společností a špatná dostupnost úvěrů. Zahraniční 

subjekt tak raději i přes existující rizika spojí své síly s čínským partnerem a vyhne se 

tak například nákladné výstavbě nové továrny. Vznikla tedy tzv. „JV spořící náklady“ a 

změnil se tak hlavní důvod, proč zahraniční subjekty do JV vstupují. Dříve byly tímto 

důvodem zkušenosti s místním trhem, kterými čínský partner disponoval, zatímco dnes 

je rozhodující úspora nákladů nutných pro vstup na čínský trh.126 V posledních letech 

se přitom nezměnila výrazně právní úprava JV ani judikatura čínských soudů ve 

sporech zahrnujících JV. Nedostatek kapitálu se tedy zdá být pro nový nárůst této 

formy jediným důvodem. Zajímavé je, že dříve to byly převážně zahraniční subjekty, 

které se vyznačovaly dostatkem kapitálu, zatímco dnes jej hledají spíše u svých 

čínských partnerů. Pro velké nevýhody a rizika JV, která budou popsána níže, je však 

dle Dana Harrise z advokátní kanceláře Harris&Moure, která se zabývá právě 

zakládáním společností v Číně, velmi pravděpodobné, že po zlepšení přístupu ke 

kapitálu zahraničních subjektů se tento trend opět obrátí ve prospěch WFOE.127  

b) Právní úprava JV 

Právní úprava JV v Číně je zakotvena ve dvou zvláštních zákonech, které upravují 

jednotlivé typy JV, tedy EJV a CJV. Tyto zákony jsou v poměru speciality vůči 

                                                 

126 HARRIS, Dan. The China Joint Venture. It’s BACK!!!. China Law Blog, 20. 10. 2009. 
127 The return of joint ventures with Dan Harris of China Law Blog. The American Chamber of 

Commerce in the People’s Republic of China, 20. 10. 2009. 
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čínskému Zákonu o obchodních společnostech (CoL). EJV upravuje Zákon o 

společných podnicích čínských a zahraničních partnerů založených na kapitálových 

investicích (Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Law, dále jen EJVL)128, poprvé 

vydaný již v roce 1979, ve znění poslední velké novely z roku 2001. Tento zákon 

otevřel cestu do Číny prvním zahraničním subjektům. CJV jsou upraveny Zákonem o 

smluvních společných podnicích zahraničních a čínských partnerů (Chinese-Foreign 

Contractual Joint Ventures Law, dále jen CJVL)129 ve znění poslední velké novely 

z roku 2000. Na tyto zákony navazuje několik prováděcích předpisů, které upravují 

především postup při zakládání JV, vklady členů JV a jiné organizační záležitosti.130 

Stejně jako u WFOE se na JV vztahuje nařízení Státní rady o registraci obchodních 

společností.131 

Equity joint ventures (EJV) 

Již čl. 1 EJVL zakotvuje, že „zahraniční subjekty mohou na území Čínské lidové 

republiky zakládat společně s čínskými subjekty EJV, a to při dodržení principu 

rovnosti a vzájemné prospěšnosti a na základě souhlasu čínské vlády.“ Tento souhlas je 

udělován v podobném řízení jako u WFOE, které bude popsáno v bodě c. Hlavním 

cílem je přitom dle čl. 1 rozvoj mezinárodní hospodářské spolupráce a technologické 

výměny. Tento článek tedy již od roku 1979 signalizoval do zahraničí, že Čína je 

ochotna otevřít svou ekonomiku světu. Dle čl. 2 odst. 2 se musí EJV řídit čínským 

                                                 

128 Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures (2001 Amendment) 
129 Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures (2000 

Amendment) 
130 Rules for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Foreign-funded 

Enterprises (2001 Revision, účinnost od 12. 4. 2001), Detailed Rules On the Implementation of the Law 

of People's Republic of China On Sino-Foreign Joint Cooperative Ventures (účinnost od 4. 9. 1995), 

Supplementary provisions regarding investment contributions by parties to a Sino-foreign equity joint 

venture (účinnost od 29. 9. 1997), aj. 
131 Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Company Registration (2005 

Revision) 
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právním řádem. Vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu a za náhradu. (čl. 2 

odst. 3) 

EJV je samostatnou právnickou osobou dle čínského práva, nezávislou na svých 

zakladatelích. Důležitý je čl. 4, dle kterého musí být EJV založena ve formě s.r.o.132 

Podíl zahraničního partnera přitom musí dosahovat nejméně 25 % základního kapitálu. 

(čl. 4 odst. 3) Minimální podíl čínského subjektu není nijak stanoven a lze tedy dovodit, 

že podíl zahraničního subjektu může být až 99 %. Výjimkou jsou však tzv. odvětví 

s omezeným přístupem, kde čínské právo vyžaduje majoritní podíl čínského 

společníka.133 Společníci EJV si dělí zisk a případnou ztrátu právě dle svého podílu na 

základním kapitálu (čl. 4 odst. 3), což je rozdíl oproti některým formám CJV. Dle čl. 5 

může být vklad do základního kapitálu proveden v hotovosti, ve formě práva 

průmyslového vlastnictví apod. Může se tedy jednat o vklad v hmotné podobě, jako 

např. suroviny či materiál, nebo nehmotná práva duševního vlastnictví. Pokud 

zahraniční investor vkládá do společného podnikání technologie či vybavení, „musí se 

jednat o opravdu pokročilé technologie a vybavení, které odpovídají čínským 

potřebám.“ (čl. 5 odst. 2) Častým vkladem ze strany čínského subjektu bývají budovy, 

právo k užívání pozemku nebo hotovost, zatímco zahraniční partner přispívá 

technologickým vybavením a právy duševního vlastnictví.134 Hodnota všech 

nepeněžních vkladů musí být oceněna a schválena příslušným orgánem při procesu 

zakládání společnosti. Základní kapitál může být splacen najednou, nebo 

v pravidelných splátkách, přičemž lhůta pro splacení celé částky je pohyblivá a závisí 

na jeho celkové výši. Od výše základního kapitálu se také odvíjí, jaké množství 

prostředků si může podnik půjčit z cizích zdrojů. Tato suma je pak vyjádřena 

v procentech základního kapitálu. 

                                                 

132 V angličtině Limited Liability Company. 
133 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 1. 
134 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 2. 
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EJVL také upravuje systém řízení EJV, který je dvoustupňový. Nejvyšším orgánem je 

správní rada (v orig. Board of Directors), která „rozhoduje o důležitých záležitostech 

ohledně EJV na principu rovnosti stran a oboustranné prospěšnosti.“ (čl. 6 odst. 1) 

Správní rada má nejméně 3 členy a zastoupení společníků EJV musí odpovídat jejich 

vkladu do základního kapitálu. Předseda správní rady je buď volen správní radou nebo 

je způsob jeho ustanovování určen předem dohodou partnerů JV a nemusí tak být volen 

většinou správní rady, což je velmi důležité. Zákon však vyžaduje, aby předsedu a 

místopředsedu správní rady ustanovovaly vždy rozdílné subjekty. Pokud je například 

předseda ustanovován zahraničním partnerem, místopředseda je ustanovován 

partnerem čínským. Předseda správní rady zastupuje společnost navenek a je tak jejím 

statutárním orgánem. Funkce a pravomoci správní rady jsou vyjmenovány ve stanovách 

EJV a patří mezi ně rozhodování o všech zásadních věcech chodu společnosti. Správní 

rada tak rozhoduje o budoucím rozvoji společnosti, o obchodní strategii, o rozpočtu, 

příjmech, výdajích apod. (čl. 6 odst. 2) V čele EJV dále stojí generální ředitel, který 

rozhoduje o operativním řízení společnosti a o jejích každodenních problémech. Opět 

ho může ustanovovat kterákoliv ze stran, ale jeho zástupce musí být ustanoven stranou 

opačnou.135 

EJVL dále upravuje některé principy fungování EJV, které se tolik neliší od WFOE. 

EJV může být podrobena zvýhodněnému zacházení, úlevám na dani a osvobození od 

daně. (čl. 8. odst. 2) Suroviny a materiál může EJV získávat na domácím i zahraničním 

trhu. (čl. 10 odst. 1) Svou produkci může rovněž prodávat i na domácím trhu, její 

export však má být upřednostňován a zvýhodňován. (čl. 10 odst. 2) Část zisku 

připadající na zahraničního společníka stejně jako mzdy a odměny zahraničních 

zaměstnanců mohou být po zdanění převedeny do zahraničí. (čl. 11-12) EJV je 

většinou zakládána s dobou trvání 30 až 50 let, v některých případech však může být 

založena i na dobu neurčitou.136 

                                                 

135 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 2. 
136 Introduction of Joint Venture (JV). Path to China, 2012. s. 2. 
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Contractual joint ventures (CJV) 

CJV neboli smluvní společné podniky je další možnou formou JV, kterou může 

zahraniční subjekt vstoupit do Číny a v porovnání s EJV je tato forma o něco 

flexibilnější. Pro fungování CJV je určující smlouva mezi zahraničním a čínským 

partnerem a nikoliv podíl vloženého základního kapitálu. CJV může existovat ve dvou 

různých formách v závislosti na tom, zda představuje samostatnou právnickou osobu či 

nikoliv.137 Pokud je CJV založena jako samostatná právnická osoba, má formu naší 

s.r.o., je vlastníkem všech aktiv i závazků a společníci ručí pouze vkladem vloženým 

do základního kapitálu. Celkově se tedy tato forma velmi podobá EJV. CJV ale může 

být založena bez vzniku nové právnické osoby a vztahy mezi společníky jsou upraveny 

výlučně na bázi smluvního kontraktu. Majetek vložený do společného podnikání pak 

zůstává ve vlastnictví společníků, zisk se stává jejich spoluvlastnictvím a za případnou 

ztrátu ručí společně a nerozdílně.138 

Mnohá ustanovení CJVL jsou podobná nebo stejná jako ustanovení EJVL. Je tu však 

několik odlišností, které je třeba uvést. Dle čl. 2 CJVL „čínská a zahraniční strana 

upraví v souladu s právním řádem ve smlouvě otázky týkající se investice a podmínek 

spolupráce, rozdělení zisku nebo vyrobeného produktu, podíl na ztrátě, řízení 

společného podniku a vlastnické právo k majetku po ukončení činnosti CJV.“ 

Rozdělení zisku dle dohody ve smlouvě je jeden z hlavních důvodů, proč investoři volí 

tuto formu vstupu. U CJV dále není stanovena minimální výše investice a předmětem 

vkladu do společného podnikání mohou být i některé hodnoty, jako vykonání práce či 

poskytnutí služeb, které nejsou přípustné u EJV. Vklad navíc nemusí být oceněn 

v penězích.139 

                                                 

137 Introduction of Joint Venture (JV). Path to China, 2012. s. 2. 
138 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 2. 
139 Introduction of Joint Venture (JV). Path to China, 2012. s. 2. 
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Další odlišností, kterou je třeba zmínit, je způsob řízení CJV. Pokud je CJV založena 

jako samostatná právnická osoba, je tento systém podobný, jako u EJV. Nejvyšším 

orgánem je správní rada, která musí mít nejméně 3 členy, zastoupení společníků však 

nemusí odpovídat jejich vkladu do základního kapitálu. V čele správní rady je pak její 

předseda. V čele dále stojí stejně jako u EJV generální ředitel, který ale v tomto případě 

nemá zástupce. CJV, fungující na základě smlouvy a ne jako samostatná právnická 

osoba, má naproti tomu jako nejvyšší orgán tzv. společný správní výbor (v orig. Joint 

Management Committee), v jehož čele stojí předseda, který zároveň jedná za tuto 

formu CJV navenek.140 

Poněkud specifické je pro JV také ukončení činnosti a následné rozdělení majetku. Dle 

čl. 21 CJVL totiž zahraniční subjekt může nabýt zpět svoji vloženou finanční investici 

ve formě zisku CJV ještě před ukončením činnosti, pokud je ve smlouvě dohodnuto, že 

zbývající kapitál např. ve formě budov a strojů připadne po ukončení činnosti následně 

čínské straně. To je také jeden z důvodů, proč zahraniční investoři volí tuto formu JV. 

Doba trvání CJV pak také závisí na dohodě stran, pouze je nutné smlouvu včas 

prodloužit a toto prodloužení nechat odsouhlasit příslušným úřadům nejpozději 180 

dnů před jejím vypršením. (čl. 24) 

c) Praktické otázky při zakládání JV 

Proces zakládání JV je upraven částečně v zákonech EJVL a CJVL a v jejich 

prováděcích předpisech, které byly uvedeny v bodě b), ale také v nařízení Státní rady o 

registraci obchodních společností. Proces se tedy shoduje se zakládáním WFOE a doba 

jeho trvání je většinou od 1 do 3 měsíců. Existují drobné odlišnosti v závislosti na tom, 

zda JV vzniká jako nová právnická osoba, či nikoliv, ale hlavní fáze procesu se shodují. 

Stejně jako u WFOE by měly subjekty zakládající JV s předstihem 6 až 12 měsíců 

zarezervovat jméno budoucí JV u SAIC. Návrh projektu by posléze měly dát 

k předběžnému schválení příslušné pobočce MOFCOM. Následuje zajištění pozemků a 

                                                 

140 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 3. 
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nemovitostí pro podnikání, což může být v případě JV jednodušší, pokud tyto vloží do 

společného podniku čínský partner. Dále je pobočce MOFCOM předložena přihláška 

spolu s dalšími dokumenty, kterými jsou smlouva mezi partnery JV, stanovy v případě 

zakládání nového subjektu aj. MOFCOM má na schválení této přihlášky zákonem 

danou lhůtu, která činí pro EJV 3 měsíce (čl. 3 EJVL) a pro CJV 45 dní (čl. 5 CJVL). 

Po vydání certifikátu schvalujícího přihlášku můžou subjekty zažádat SAIC o vydání 

obchodní licence. Den vydání této licence je zároveň dnem vzniku JV (výslovně to je 

uvedeno v čl. 6 odst. 1 CJVL).141 Při zakládání JV a jejím následném vedení musí 

zahraniční subjekt dodržet některé důležité zásady: 

Výběr vhodného partnera 

Pokud se zahraniční subjekt rozhodne pro vstup na čínský trh formou JV, musí věnovat 

velikou pozornost výběru vhodného partnera. Pokud nemá dostatek zkušeností, může 

využít služeb různých mezinárodních nebo národních organizací, které mají v Číně své 

pobočky a poskytují informace zahraničním subjektům. Pro české firmy může být 

takovou organizací např. Czechtrade. Při výběru partnera je nutné sledovat, jakou má 

právní formu a vlastnickou strukturu. Dále je vhodné zjistit jeho zadluženost a 

schopnost dluhy splácet. Rovněž je velmi důležité, zda čínský subjekt dodržuje všechny 

předpisy, má splněné daňové povinnosti vůči čínským úřadům a zda má v pořádku 

různé dokumenty prokazující např. jeho vlastnické právo k nemovitostem, kancelářím, 

které prohlašuje, že vlastní apod. Před uzavřením dohody je nutné důsledně probrat 

s čínským subjektem všechny aspekty zamýšleného společného podnikání a vysvětlit 

mu vlastní podnikatelskou filozofii. Velké množství problémů mezi partnery JV 

vychází právě z rozdílnosti podnikatelských přístupů a velkou roli hraje také odlišná 

kultura obou partnerů. Nalézt dobrého partnera v Číně je pro společnost velikou 

výhodou při vstupu na čínský trh a je to předpokladem úspěchu JV.142 

                                                 

141 Constitución en China de empresas mixtas. InterChina, 2006. s. 8. 
142 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 4-5. 
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Kontrola důležitých funkcí 

Při zakládání JV je jedním z hlavních témat při vyjednávání budoucích partnerů 

rozdělení pravomocí v rámci organizační struktury JV. Pro zahraničního partnera bývá 

často nejdůležitější, aby měl většinový podíl na základním kapitálu a získal tak 

rozhodující slovo ve správní radě. To se týká hlavně EJV, kde se zastoupení ve správní 

radě společnosti řídí rozložením základního kapitálu mezi partnery. Většinou pak pro 

zahraniční subjekt není podstatné, kdo jmenuje předsedu správní rady a generálního 

ředitele společnosti. Často je dokonce v tomto ochoten ustoupit čínskému partnerovi a 

přenechat mu ustanovování těchto dvou funkcí výměnou za zisk majoritního podílu 

v JV. To je ale zásadní chyba, neboť rozhodovací proces v JV se dle čínského práva liší 

od většiny západních právních systémů. Existuje jen málo otázek, kde je při 

rozhodování nutný souhlas většiny členů správní rady. Řadu rozhodnutí zaujímá oproti 

tomu pouze její předseda a jako statutární orgán společnosti je osobou, která uzavírá za 

společnost závazné smlouvy a jedná s bankami, distributory a jinými subjekty, jejichž 

služeb JV využívá. Generální ředitel má naproti tomu významné rozhodovací 

pravomoci v každodenním řízení společnosti a jeho ustanovování je také velmi 

významné.143 Udržet v rukou tyto dvě zásadní funkce ale nebude pro zahraniční subjekt 

jednoduché. Čínský partner si je dobře vědom, že tyto dvě funkce v podstatě 

představují kontrolu nad společností bez ohledu na to, kdo má majoritní podíl. Častým 

argumentem čínské strany pak je, že je pro JV prospěšnější obsazovat tyto posty 

čínskými zástupci pro jejich větší zkušenost s čínským trhem, lepší síť kontaktů a jejich 

osobní vazby na členy státní správy a jiné důležité osoby (tzv. guanxi). To by ale 

nemělo být pro zahraniční subjekt rozhodující. Řešením může být snaha vyjednat 

speciální podmínky a zakotvit je do stanov budoucí JV. Takovou podmínkou může být 

například podřízení většího okruhu otázek pod pravomoc správní rady jako celku, nebo 

                                                 

143 The return of joint ventures with Dan Harris of China Law Blog. The American Chamber of 

Commerce in the People’s Republic of China, 20. 10. 2009. 
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založit výměnu osob na vedoucích postech na rotačním principu. V opačném případě 

hrozí ztráta faktické kontroly nad společností a neúspěch JV.144 

Příprava na možné komplikace 

Ne každému zahraničnímu subjektu se podaří najít správného partnera a vždy je třeba 

při zakládání JV počítat s možností budoucích problémů. Jedním ze způsobů, jak se na 

problémy připravit, je důsledné dodržení všech předpisů a pravidel regulujících danou 

oblast. Někdy se nabízí možnost některý příliš komplikovaný předpis obejít a čínský 

partner může tuto variantu dokonce sám navrhovat. Souhlasit s tím a vydat se touto 

cestou však znamená velké riziko. V případném budoucím soudním sporu s čínskou 

stranou je pozice zahraničního subjektu oslabena a ten se tak nemůže pro nezákonnost 

některého postupu při zakládání JV nebo pro nezákonnost některého ustanovení stanov 

či smlouvy mezi partnery domoci svých práv. Jeden z nejznámějších případů tohoto 

typu nastal ve sporu společnosti Danone s jeho čínským partnerem Wahaha Group. 

Wahaha Group poskytl svoje v Číně již zavedené obchodní jméno společnému 

podniku. Toto poskytnutí jména ale nebylo schváleno příslušným úřadem, jak to čínské 

právo vyžaduje. Strany to vyřešily uzavřením licenční smlouvy a obešly tak tento 

předpoklad, licenční smlouvu se jim přitom zaregistrovat podařilo. JV ale nefungovala 

a při soudním sporu mezi partnery využila čínská strana toto obejití zákona ve svůj 

prospěch.145 

Další možností, jak se připravit na možné spory, je formulace rozhodčí doložky ve 

smlouvě mezi partnery JV. Ta může případné spory odkázat rozhodci, nebo 

rozhodčímu tribunálu v Číně, ale i kdekoliv v zahraničí. (čl. 15 EJVL, čl. 25 CJVL) 

Teprve při neexistenci takovéto doložky je možné podat žalobu u čínského soudu. 

Využitím rozhodčího řízení se může strana vyhnout mnoha komplikacím. 

                                                 

144 DICKINSON, Steve. Avoiding Mistakes in Chinese Joint Ventures. China Brief, 2008. 
145 DICKINSON, Steven. Danone v. Wahaha: Lessons for Joint Ventures in China. Harris&Moure 

PLLC. s. 6. 
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Aktivní účast zahraničního partnera při provozu JV 

Mnohé zahraniční subjekty založí v Číně JV a s domněnkou, že čínský partner vše lépe 

zařídí, se příliš nestarají o každodenní chod společného podniku. To je ovšem zásadní 

chyba, neboť čínská strana nabude domnění, že si může s JV dělat, co se jí zlíbí. 

Takový projekt většinou nekončí pro zahraniční subjekt úspěšně. Samozřejmě je 

nejlepší, aby zahraniční strana měla své lidi na pozicích generálního ředitele a předsedy 

správní rady. Pokud toho ale nedocílí, je přesto nezbytné, aby zapojila své lidi alespoň 

do pozic nižších a na každodenním chodu JV a jeho kontrole se alespoň podílela. 

Pokud tak neučiní a vše nechá na svém partnerovi, bude se čínská strana domnívat, že 

veškerý úspěch JV je její zásluha (i když tomu tak nebude a podstatná část investice 

bude pocházet ze zahraničí) a bude se cítit ukřivděna. Ve společném podniku mohou 

pak nastat nejrůznější komplikace. Čínská strana se může snažit o přisvojení větší části 

zisku, než jí náleží, nebo může jinak svého zahraničního partnera obcházet. Známé jsou 

i případy, kdy čínský subjekt založí novou ryze čínskou společnost podnikající ve 

stejném oboru a fakticky tak vytvoří konkurenci JV. Její zisk ale připadá pouze 

čínskému subjektu.146 

d) Výhody a nevýhody JV 

Výhody a nevýhody JV převážně zrcadlově kopírují výhody a nevýhody WFOE, tedy 

to co je výhodou vstupu formou JV schází u WFOE a naopak, přesto je nutné zdůraznit 

některé aspekty o kterých v oddíle 2.3.1 u WFOE nebylo pojednáno. Mezi hlavní 

výhody JV a tedy důvody, proč si zahraniční subjekt volí tuto formu vstupu na čínský 

trh, patří:147 

1. Úspora nákladů: Nižší kapitálová náročnost je zejména v době hospodářské 

krize hlavní výhodou JV. Mnohé podniky, které by se za jiných okolností 

                                                 

146 DICKINSON, Steven. Danone v. Wahaha: Lessons for Joint Ventures in China. Harris&Moure 

PLLC. s. 7. 
147 Blíže viz Constitución en China de empresas mixtas. InterChina, 2006. s. 6. 
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rozhodly pro samostatný vstup, jsou z důvodu úspor nuceny pro realizaci JV. 

Tato forma se tak v době zhoršeného přístupu k úvěrům stává pro mnohé 

subjekty jedinou možností vstupu a sáhnou po ní i přes její četné nevýhody. 

Čínský subjekt se na nákladech JV podílí různými formami. Nejčastěji vkládá 

do podnikání nemovitosti a zařízení, např. ve formě již fungujících továrních 

komplexů, zpřístupňuje distribuční cesty v Číně, ale také se na podnikání stále 

více podílí hotovostí. 

2. Know-how čínského partnera: přispění čínského partnera do společného 

podnikání spočívá také ve znalosti místního trhu a jeho podmínek a v již 

vytvořené  síti kontaktů, která je pro podnikání v Číně velmi významná. JV tak 

může mít velmi usnadněný kontakt s úřady, ale i s odběrateli, bankami a jinými 

subjekty, se kterými podnik nutně přijde do styku. 

3. Možnost působit i v jinak nepřístupných odvětvích: Pro existenci výše 

popsaného Katalogu průmyslových odvětví a seznamu odvětví s omezeným a 

zakázaným přístupem jsou některé činnosti pro zahraniční subjekty přístupné 

pouze formou JV. Nejedná se pak tedy o výhodu JV, ale o jedinou možnou 

variantu vstupu. Někdy je dokonce vyžadován vstup formou JV s majoritní 

účastí čínského subjektu. 

Mezi hlavní nevýhody formy JV lze naopak zařadit: 

1. Ztížené řízení podniku: Dle Dana Harrise z advokátní kanceláře Harris&Moure 

je JV to samé jako „dva lidé sdílející stejnou postel, ale mající velmi odlišné 

sny“.148 Právě odlišné představy a různá očekávání od výsledků společného 

podnikání vedou ke ztížení dosažení konsenzu mezi partnery. JV bude vždy 

omezen nutností dosažení dohody partnerů a zahraniční subjekt nikdy nebude 

mít tak volné ruce jako u WFOE. Zatímco častým cílem zahraničních subjektů 

                                                 

148 The return of joint ventures with Dan Harris of China Law Blog. The American Chamber of 

Commerce in the People’s Republic of China, 20. 10. 2009. 
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bývá dlouhodobá úspěšná strategie na čínském trhu, čínský partner často 

preferuje krátkodobou strategii s rychlým dosažením zisku. Při společném 

rozhodování hraje také roli odlišnost kultur obou partnerů. Právě proto je velmi 

důležité, aby zahraniční subjekt věnoval pozornost počátečnímu rozdělení 

pravomocí. 

2. Riziko sporu: Odlišné představy ohledně společného podnikání vyústí často ve 

spor mezi oběma partnery. Zahraniční subjekt pak bývá znevýhodněn špatnou 

znalostí čínského právního prostředí a nedostatkem potřebných kontaktů. 

V případě soudního sporu v Číně bývá pak tou slabší stranou.  

3. Riziko zneužití práv duševního vlastnictví: Zahraniční subjekt často vkládá do 

společného podnikání patenty, technologie, know-how a jiná práva duševního 

vlastnictví. Jejich sdílení s čínským partnerem již samo o sobě zvyšuje riziko 

jejich zneužití. Existují případy, kdy čínská strana pouze zneužila JV k získání 

příslušných práv duševního vlastnictví a dál je již využívala sama. Ačkoliv 

v Číně existuje legislativa chránící tato práva, jejich vymáhání soudní cestou je 

komplikované. Pro mnohé podniky vyrábějící jeden klíčový produkt může mít 

zneužití výrobního tajemství zničující důsledky.149 

Pokud zahraniční subjekt zvolí vstup pomocí JV, ještě jej čeká volba konkrétního typu 

JV. Nabízí se zavedená možnost EJV, nebo poměrně novější a flexibilnější CJV. CJV 

se může ukázat výhodnější v některých aspektech pro obě strany, ale bude vždy záležet 

na jejich vzájemné domluvě. Mezi hlavní výhody CJV patří:150 

1. Forma vkladu: Pro EJV zákon striktně vyžaduje peněžní formu vkladu, nebo 

některé nepeněžní formy, které ale musí být řádně oceněny a jejich cena 

vyčíslena ve smlouvě mezi stranami a ve stanovách. (čl. 5 EJVL) U CJV je 

naopak předmět vkladu výrazně širší a je ponechán v podstatě na volbě 

                                                 

149 Establishment of a Joint Venture (JV) in China. InterChina, 2009. s. 6-7. 
150 Introduction of Joint Venture (JV). Path to China, 2012. s. 2-3. 
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smluvních partnerů CJV. Může se jednat o investici peněžní, věcnou, o práva 

duševního vlastnictví, ale také o splnění jakýchkoliv jiných podmínek (tzv. 

conditions for cooperation), které jsou vyjádřeny ve smlouvě. (čl. 8 CJVL) 

Čínský partner se tak často na společném podnikání podílí zpřístupněním svých 

distribučních cest, nebo poskytnutím budovy k užívání. Tato práva ve srovnání 

s EJV přitom nemusí být nikde oceněna. 

2. Podíl na zisku: U EJV je zisk rozdělován výlučně podle výše podílu partnerů na 

základním kapitálu. (čl. 8 EJVL) U CJV opět závisí výlučně na smlouvě mezi 

partnery a těm se tak otevírají různé možnosti, jak rozdělení zisku upravit. 

Zahraniční subjekty často preferují stanovení pevné sumy jako odměny pro 

čínského partnera, a zbytek pak připadá jim. To je oboustranně výhodné pokud 

např. čínská strana vloží do podnikání právo k užívání nemovitosti nebo jiné 

nehmotné právo a vše ostatní obstarává zahraniční subjekt. 

3. Ukončení činnosti společnosti a rozdělení majetku: Doba trvání CJV záleží 

oproti EJV výlučně na dohodě partnerů, kteří mohou stanovit dobu určitou i 

neurčitou. Při stanovení doby určité lze pak její trvání prodloužit včasně 

podanou žádostí příslušným úřadům. U CJV může také jeden partner od 

smlouvy odstoupit při jejím porušení druhou smluvní stranou. To je pro mnohé 

zahraniční subjekty pojistkou proti nepředvídatelnému chování čínského 

partnera. U EJV lze předčasně ukončit činnost pouze na základě oboustranné 

dohody. Zahraniční subjekty se také často obávají toho, že u EJV mohou nabýt 

zpět svůj vklad do základního kapitálu až po ukončení činnosti společnosti, což 

může být často komplikované. Ne vždy se totiž smluvní partneři JV rozcházejí 

v míru. U CJV může naopak zahraniční subjekt nabýt svůj podíl zpět 

v hotovosti ještě za trvání společnosti, pokud smlouva stanoví, že zbylá aktiva 

společnosti připadnou čínskému partnerovi po ukončení činnosti CJV. 
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3. Duševní vlastnictví v Číně 

Problematika ochrany duševního vlastnictví v Číně je zařazena jako samostatná 

kapitola, jelikož se týká všech subjektů, které chtějí na čínský trh vstoupit. Některé 

aspekty již byly probrány u licenčních smluv (viz 2.2.1), přesto je nutné věnovat 

duševnímu vlastnictví v Číně samostatnou pozornost. Při uzavírání licenční smlouvy 

daný zahraniční subjekt své duševní vlastnictví přímo prodává, jeho ochranu ale 

potřebuje také exportér, který do Číny zboží vyváží, i investor, který v Číně zahájí 

výrobu prostřednictvím nově založené společnosti. Problematika práv duševního 

vlastnictví je velmi rozsáhlá a tato kapitola nemá za cíl vyčerpat téma beze zbytku. 

Stručná analýza vývoje a stavu ochrany práv duševního vlastnictví by ale měla sloužit 

k základní orientaci zahraničního podnikatele v čínských předpisech regulujících tuto 

oblast a zdůraznit hlavní odlišnosti od standardní úpravy v evropských zemích. 

3.1. Právní úprava a její vývoj 

Na první pohled by se mohlo zdát, že v Číně řádná úprava práv duševního vlastnictví 

chybí. Je proto překvapením, že normy regulující tuto právní oblast zde jsou a příliš se 

neliší od západních zemí. V Číně se sice objevily normy týkající se ochrany práv 

duševního vlastnictví již ve 20. letech 20. století, v období plánované ekonomiky ale 

toto odvětví práva ztratilo smysl. Při realizaci velkých reforem na konci 70. let bylo 

čínským představitelům zřejmé, že je nutné přilákat do země zahraniční investory. To 

ale nebylo možné bez náležité ochrany jejich duševního vlastnictví. Již v roce 1980 se 

Čína stala členem Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual 

Property Organization, WIPO). 

Práva duševního vlastnictví můžeme rozdělit na průmyslová práva a na práva autorská 

a práva s nimi související. Průmyslovým právem rozumíme dle českého Úřadu 

průmyslového vlastnictví „ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a 

užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na 

označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční 

schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a 
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další“.151 Pilíře ochrany průmyslových práv přijala Čína již v 80. letech 20. století. Jsou 

jimi Zákon o ochranných známkách (Trademark Law, TML) přijatý v roce 1982 a 

účinný od roku 1983 a Patentový zákon (Patent Law, PL) přijatý v roce 1984 a účinný 

od roku 1985. S přijetím PL je také spojené připojení se k Pařížské úmluvě na ochranu 

průmyslového vlastnictví z roku 1883. Hlavním pilířem ochrany autorského práva se 

stal Autorský zákon (Copyright Law, CopL) přijatý v roce 1990. 

Systém ochrany duševního vlastnictví vznikl tedy v Číně brzy a zákony byly hned od 

počátku poměrně kvalitní. Problém však byl s jejich efektivním vynucováním a 

zahraniční společnosti se musely potýkat s řadou problémů. Čína se postupně v 90. 

letech ocitla pod velkým tlakem na vylepšení svého systému hlavně ze strany USA a 

Evropské unie.152 USA s Čínou vedly několik kol dvoustranných jednání, kdy se pod 

hrozbou uvalení vysokých cel na čínský export snažily přimět Čínu ke zlepšení právní 

ochrany amerických společností v Číně. Hlavní stížnosti se zpočátku týkaly 

nedostatečné ochrany průmyslových vzorů u léčiv a porušování autorských práv děl 

amerických autorů. První kolo jednání vedlo v roce 1992 k vydání Memoranda 

vzájemného porozumění mezi vládou ČLR a USA153 a zároveň k doplnění CopL a PL. 

Čína se také stala členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 

roku 1886. Následovala ještě další dvě kola jednání mezi americkou a čínskou vládou a 

výsledkem vždy byl závazek Číny zlepšit ochranu práv duševního vlastnictví. Akční 

plán z roku 1995 se týkal hlavně problému s nelegálním software a počítačovým 

                                                 

151 Průmyslová práva. Úřad průmyslového vlastnictví. http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html. 
152 Blíže viz  DALSGAARD, Anders Egebjerg. Protection of Intellectual Property in the People's 

Republic of China: is it really as bad as it looks?. Aarhus School of Business and Social Sciences, 

Aarhus University. Květen 2011. s. 8 a násl. 
153 Memorandum of Understanding between the Government of the People’s Republic of China and the 

Government of the United States of America on the Protection of Intellectual Property. Trade 

Compliance Center. http://tcc.export.gov 
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pirátstvím. V roce 1996 vydala Čína Nařízení na ochranu ochranných známek,154 které 

mělo vylepšit ochranu této oblasti.155 

Významným okamžikem pro ochranu duševních práv v Číně byl vstup země do 

Světové obchodní organizace v roce 2001. Čína se tak zároveň stala smluvní stranou 

Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)156, pilíře WTO 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví upravující minimální standard této ochrany pro 

všechny členské státy. Čína byla současně donucena upravit některé zákony 

v souvislosti se svým vstupem do WTO a zvýšit úroveň ochrany. CopL, TML i PL 

prošly v té době novelizací. Na druhou stranu velká část pravidel TRIPS již byla 

součástí čínského práva v důsledku předchozího tlaku USA. Ačkoliv Čína musela po 

vstupu zvyšovat svoje standardy, velkým přínosem pro ni naopak byla aplikace 

doložky nejvyšších výhod, jedné z hlavních zásad WTO. Dle ní musí každý člen WTO 

poskytovat stejné zacházení všem ostatním členům a jiný členský stát tedy již nemůže 

v zásadě proti Číně použít ekonomický nátlak ve formě hrozby zvýšením cel. 

Ani po roce 2000 se ovšem vymáhání práv ochrany duševního vlastnictví v Číně nijak 

výrazně nezlepšilo. Zahraniční podniky se neustále setkávaly s porušováním svých práv 

v Číně a také rostl počet nelegálně kopírovaných výrobků exportovaných z Číny. 

Evropská unie na to reagovala snahou o kooperaci s Čínou a podporou reforem 

čínského právního systému. Vznikl tak evropsko-čínský program IPR2 (EU-China 

Project for the Protection of Intellectual Property Rights), který měl za cíl zdokonalit 

vzájemnými konzultacemi expertů efektivnost a vymahatelnost ochrany práv duševního 

vlastnictví v Číně.157 Číslici 2 nese název pro dřívější existenci projektu IPR mezi EU a 

Čínou, který však nebyl tak úspěšný. Projekt běžel v letech 2007 až 2011 a jeho 

                                                 

154 Regulations on Certification and Protection of Famous Trademarks 
155 DALSGAARD, Anders Egebjerg. Protection of Intellectual Property in the People's Republic of 

China: is it really as bad as it looks?. Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus 

University. Květen 2011. s. 11 
156 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
157 Partnering for Results. http://www.ipr2.org/aboutipr2.html.  
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součástí bylo i školení čínských právníků. Přesto statistiky Evropské komise z července 

2011 ukazují velký nárůst nelegálně kopírovaného čínského zboží proudícího do 

Evropy, kdy důvodem může být růst zájmu o obchodování po internetu.158 

3.2. Jednotlivá odvětví práva duševního vlastnictví a jejich 

ochrana 

3.2.1. Ochranné známky  

Ochranná známka je dle českého Úřadu průmyslového vlastnictví „označení grafického 

znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem 

výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb“159. Ochranné známky a 

jejich registrace a ochrana upravuje v Číně Zákon o ochranných známkách (TML) a 

vládní nařízení vydané k provedení tohoto zákona.160 Pro každý zahraniční subjekt, 

který chce vstoupit na čínský trh, je velmi důležité pečlivě zaregistrovat všechny 

ochranné známky, které hodlá v Číně používat.  

V prvé řadě si musí každý zahraniční subjekt uvědomit, že Čína používá odlišný 

systém registrace ochranných známek od většiny zemí světa, a to tzv. systém „first to 

file“(čl. 29 TML)161. V tomto systému má právo na užívání ochranné známky ten, kdo 

první tuto známku registruje na příslušném úřadě. Registrace ochranných známek by 

tedy měla být první věcí, kterou zahraniční subjekt před vstupem na čínský trh udělá. 

Stává se totiž, že čínské společnosti si registrují ochrannou známku, kterou jinde ve 

světě používá známá zahraniční společnost, která ale dosud v Číně registraci 

neprovedla. Čína je sice smluvní stranou již zmíněné Pařížské úmluvy, dle jejího čl. 

                                                 

158 Statistics of customs detentions recorded at the external borders of the EU. European Comission. 

2011. 
159 http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html 
160 Regulation for the Implementation of the Trademark Law of the P.R.C. 
161 Roadmap for Intellectual Property Protection in China – Trademark Protection in China. EU-China 

IPR2, 2008. s. 4. 
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6bis je „členská země povinna odmítnout nebo zrušit zápis známky a zakázat užívání 

tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež 

je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země 

zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné 

používat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky“. Dle tohoto 

článku by měl tedy příslušný čínský úřad odmítnout registraci čínské společnosti, která 

se pokouší takovou jinde známou známku registrovat. Problém ale tkví v tom, že se 

jedná o subjektivní posouzení čínských úřadů, zda je ochranná známka jinde všeobecně 

známá. Proto ani Pařížská úmluva není garancí jistoty a je nutné ochranné známky 

v Číně registrovat.162 Kritéria, dle kterých se dokazuje všeobecná známost takové 

ochranné známky, uvádí TML v čl. 13 a 14 a patří mezi ně doba, po kterou se ochranná 

známka v dané zemi používá, všeobecná úroveň její známosti, atd. 

Registrace ochranné známky v Číně není povinná a ochrannou známku lze používat i 

bez registrace, registrace je však vřele doporučována. Registrovat je možné také 

ochrannou známku, která není aktivně užívána a její užívání nemusí být po registraci 

zahájeno. Zahraniční subjekt si tak může svoji ochrannou známku v Číně zaregistrovat 

s předstihem, pokud jen tuší, že jednou v budoucnu na čínský trh vstoupí. Tento systém 

se ale může ukázat jako nevýhodný, když některé čínské firmy provádějí registrace 

ochranných známek čistě ze spekulace, že budou danou ochrannou známku moci 

zahraničním subjektům v budoucnu prodat. Registraci má v Číně na starost Státní úřad 

pro průmysl a obchod (SAIC) a pro dohled nad dodržováním zákona jsou příslušné 

jeho regionální pobočky (AIC). Přihlášku může podat jakákoliv fyzická či právnická 

osoba, ale pokud nemá bydliště či místo podnikání v Číně, musí být zastoupená 

agenturou schválenou vládou pro tyto účely (čl. 18 TML).163 TML dále specifikuje 

další podmínky, které musí splnit žadatel o registraci a stanovuje předpoklady pro 

                                                 

162 DALSGAARD, Anders Egebjerg. Protection of Intellectual Property in the People's Republic of 

China: is it really as bad as it looks?. Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus 

University. Květen 2011. s. 17-18. 
163 GUO, Shoukang; HUANG, Hui. China Trademark Laws & Cases. EU-China IPR2, 2010. s. 13 
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ochrannou známku, která může být registrována. Čl. 8 tak stanoví, že registrovaná 

ochranná známka musí být viditelné znamení ve formě písmen, číslic, obrázku ale i 

trojrozměrného zobrazení či kombinace barev. Takto vytvořená ochranná známka musí 

být odlišitelná od ostatních. (čl. 9) Dle čl. 37 TML je registrace platná na dobu 10 let a 

pokud má její uživatel zájem o prodloužení, musí podat dle čl. 38 TML novou žádost 

nejméně 6 měsíců před vypršením desetileté lhůty. 

Registrace ochranné známky přímo na čínském úřadě je pochopitelně nejjistější cestou, 

jak si zajistit právní ochranu. Existuje ale i způsob, jak registrovat ochrannou známku 

mezinárodně. Čína je totiž smluvní stranou Madridské úmluvy (z roku 1891) a hlavně 

důležitého Madridského protokolu (z roku 1989), které jsou součástí tzv. Madridského 

systému pro mezinárodní registraci ochranných známek. Stejně tak přistoupila k tomuto 

protokolu i většina států EU. Zahraničnímu subjektu tak stačí podat žádost o registraci 

ve svém domovském státě a příslušný úřad pak předá tuto registraci mezinárodní 

organizaci WIPO. Ta pak notifikuje všechny státy, které přijaly Madridský protokol a 

pokud se do 18 měsíců nevyskytnou žádné námitky, je ochranná známka platně 

registrovaná ve všech členských státech. Problémem však může být délka procesu 

takovéto registrace a možnost jiných subjektů vznášet námitky, které pak posunou 

celou záležitost před čínské úřady.164 

3.2.2. Patentová ochrana  

Patentová ochrana, tedy ochrana vynálezů, je v Číně upravena Patentovým zákonem 

z roku 1984, který byl novelizován v letech 1992, 2000 a 2009, a prováděcím 

nařízením k tomuto zákonu165. Tento zákon reguluje ochranu prostřednictvím patentů, 

ale také prostřednictvím užitných a průmyslových vzorů. Pro patentové právo je dále 

významné, že je Čína signatářem již zmíněné Pařížské úmluvy a také Smlouvy o 

patentové spolupráci (PCT) přijaté ve Washingtonu v roce 1970. Stejně jako u 

                                                 

164 Patent and Trade Mark Protection in China. China IPR SME Helpdesk, 2012. 
165 Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China (2010) 
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ochranných známek je i u vynálezů zásadní, aby si každý zahraniční subjekt, který je 

vlastníkem patentů a chce vstoupit na čínský trh, zajistil ochranu daných vynálezů i dle 

čínského práva. Měl by tak učinit i u vynálezů, které zprvu nechce v Číně využívat, aby 

se vyhnul případným budoucím problémům. 

PL poskytuje dle čl. 2 ochranu vynálezům (invention), užitným vzorům (utility model) 

a průmyslovým vzorům (design). V tomtéž článku také vymezuje vynález jako „nové 

technické řešení výrobku, výrobní metody, nebo jejich úpravu“, užitný vzor jako „nové 

praktické technické řešení pro formy výrobku, jeho struktury, nebo kombinaci obojího“, 

a průmyslový vzor jako „novou podobu tvaru výrobku, jeho vzoru nebo jejich 

kombinaci, nebo kombinaci barev, tvaru a/nebo vzor, která je esteticky přijatelná a 

prakticky použitelná“.166 

Za registraci vynálezů (a také užitných a průmyslových vzorů) je v Číně odpovědný 

Státní úřad průmyslového vlastnictví (SIPO). Pokud přihlášku podává zahraniční 

subjekt, musí být zastoupen stejně jako u ochranných známek státem pověřenou 

agenturou. Princip registrace je v Číně opět založen na principu přednosti toho, kdo 

podá přihlášku jako první („first to file“). U patentů je však tento model používaný i 

v zahraničí. Když však zahraniční subjekt podá přihlášku v jiném státě, který je taktéž 

signatářem Pařížské úmluvy, má výhradní právo svůj vynález přihlásit i v Číně, pokud 

zde podá přihlášku do 12 měsíců (stejně je tomu i u užitných vzorů, u průmyslových 

vzorů činí tato lhůta pouze 6 měsíců). Využít může zahraniční subjekt i účasti Číny na 

smlouvě PCT. Může tak podat přihlášku na příslušném úřadě jakéhokoliv členského 

                                                 

166 Čl. 2 PL In the present Law “invention-creation” means inventions, utility models and designs.  

The term “invention” refers to a new technical solution put forward for a product, method or the 

improvement thereof. The term “utility model” refers to a new practical technical solution for a product’s 

form, structure, or the combination thereof. The term “design” means a new design of a product’s shape, 

pattern or the combination thereof, or the combination of its colour and shape and/or pattern, that is 

aesthetically pleasing and industrial applicable. 

O vynálezech, užitných vzorech a průmyslových vzorech viz také blíže stránky českého Úřadu 

průmyslového vlastnictv http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html 
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státu EU nebo na Evropském patentovém úřadě s uvedením toho, že cílovou zemí pro 

patent je také Čína. Pak má v Číně možnost uplatnit svůj patent po dobu 30 měsíců, 

aniž by mohl být někým předběhnut.167 V každém případě je nutné přihlásit poté 

vynález, užitný vzor či průmyslový vzor i v Číně na SIPO, zahraniční přihláška pouze 

zaručuje zahraničnímu subjektu výhradní právo učinit tuto přihlášku i v Číně. Dle čl. 42 

PL „činí doba trvání patentu na vynález 20 let a doba trvání patentu na užitný a 

průmyslový vzor 10 let ode dne podání přihlášky“. 

Doba vyřízení přihlášky v Číně činí 3 až 5 let u vynálezů a 1 rok u užitných a 

průmyslových vzorů. Je tedy vhodné zahájit tento proces co nejdříve pro včasné získání 

právní ochrany. Pokud podnikatel na ochranu spěchá, lze doporučit podání přihlášky 

vynálezu a užitného vzoru zároveň pro jeden výrobek. Ten pak nabude právní ochrany 

nejprve jako užitný vzor a později jako vynález. V té chvíli se lze ochrany užitného 

vzoru vzdát. Tuto dvojitou přihlášku lze realizovat dle čl. 9 PL, který byl takto upraven 

při poslední novelizaci zákona v roce 2009. Velkou pozornost je také nutné věnovat 

jazyku přihlášky. Přihlášku je nutné podat v čínském jazyce a každá chyba může mít na 

udělení patentu velký vliv. Proto je nutné dát překlad přihlášky odborně 

zkontrolovat.168  

3.2.3. Ochrana autorských práv 

Autorská práva jsou dalším ze základních prvků ochrany práv duševního vlastnictví, se 

kterým se musí všechny zahraniční subjekty před vstupem na čínský trh seznámit. 

Setká se s nimi totiž každý a zdaleka se netýkají pouze společností prodávajících 

hudbu, filmy aj. Hlavním pilířem ochrany autorských práv v Číně je Autorský zákon 

(Copyright Law, CopL) přijatý v roce 1990 a dvakrát novelizovaný v letech 2001 a 

2010, který je proveden vládním nařízením.169 Čína je zároveň členem Bernské úmluvy 

                                                 

167 Patent and Trade Mark Protection in China. China IPR SME Helpdesk, 2012. s. 1-2. 
168 Tamtéž. s.2-3. 
169 Regulation on the Implementation of the Copyright Law of the People's Republic of China 
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o ochraně literárních a uměleckých děl. Na rozdíl od patentů a ochranných známek, se 

autorská ochrana na díla vztahuje již od doby jejich vzniku. V Číně existuje možnost 

dobrovolné registrace těchto děl, která má však pouze za úkol zjednodušit stíhání 

případného porušení těchto práv.  

Pojetí autorského práva v Číně se do jisté míry liší od jeho pojetí v kontinentální 

Evropě. V oblasti kontinentálního práva, do kterého náleží i Česká republika, je 

dominantní tzv. teorie objektivního autorství, kdy autorem je vždy osoba, která dílo 

vytvořila. V Číně se autorem díla může za určitých podmínek stát i právnická osoba 

(např. zaměstnavatel), či dokonce osoba bez právní subjektivity (např. veřejná 

organizace). Čínské pojetí se tak spíše blíží americkému pojetí copyrightu a bylo by 

přesnější hovořit o právu k dílu namísto práva autorského.170 Díla, která spadají pod 

ochranu CopL, se do značné míry shodují s okruhem děl běžně chráněných autorským 

právem v západních zemích. Dle čl. 3 CopL patří mezi díla chráněná tímto zákonem 

„díla z oblasti literatury, umění, přírodních věd, společenských věd, inženýrství a 

technických oborů“. Tato díla se pak mohou vyskytovat v psané či mluvené podobě, 

může se jednat o hudební dílo, fotografii, film, grafické dílo, počítačový software, ale 

také dramatické, choreografické či akrobatické dílo aj. (viz čl. 3 CopL). Chráněné jsou 

tedy formy vyskytující se tradičně i v autorských zákonech jiných států, pro Čínu 

typická je například ochrana některých děl souvisejících s tradiční kulturou. Jedná se 

např. o akrobatická díla, kaligrafii atd.171 Čl. 5 CopL naopak vyjmenovává díla, která 

nejsou tímto zákonem chráněna. Jedná se o zákony, jiné akty zákonodárných, správních 

a soudních orgánů, zprávy z aktuálního dění aj., tedy dokumenty vytvořené vládou 

s informativním obsahem pro veřejnost. 

Ochrana autorského díla v Číně je automatická a začíná okamžikem vytvoření díla, 

které CopL umožňuje chránit. Registraci copyrightu v Číně je však třeba všem 

                                                 

170 HÁJKOVÁ, Erika. Autorské právo a Čína – Ochrana proti porušování práv autorů v právním 

systému Čínské lidové republiky. Praha, 2007. s. 34-35. 
171 Copyright Protection in China - A Guide for European SMEs. China IPR SME Helpdesk, 2010. s. 2. 
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zahraničním subjektům pouze doporučit. Vymáhání práva při porušení copyrightu se 

tím totiž výrazně zjednoduší. Registrace má na starosti Centrum ochrany autorských 

práv Číny (Copyright Protection Centre of China, CPCC), kde musí žadatel podat 

příslušné dokumenty a zaplatit registrační poplatek. Doba vyřízení registrace činí 

přibližně 30 pracovních dnů a přihlášku lze vyplnit i na internetu.172 Využití agentury 

není v tomto případě nutné a zahraniční subjekt může přihlášku podat i přímo. Po 

registraci obdrží žadatel Certifikát o registraci copyrightu, který výrazným způsobem 

usnadní dokazování práv k danému autorskému dílu. Ochrana autorských práv se tak 

může stát významnou součástí strategie ochrany práv k duševnímu vlastnictví při 

vstupu na čínský trh. Je dokonce možné prostřednictvím copyrightu chránit i vynálezy, 

užitné a průmyslové vzory či loga a obchodní značky, u kterých je teprve vyřizována 

žádost o patent či ochrannou známku, a to až do doby, než budou tyto žádosti kladně 

vyřízeny. 173 

3.2.4. Vymáhání ochrany 

Všechny hlavní skupiny práv duševního vlastnictví je v Číně možné vymáhat dvojí 

cestou. Nabízí se možnost soudní žaloby, nebo správní vymáhání těchto práv. 

Zahraniční subjekt má při porušení svých práv na výběr, zda se obrátí na správní orgán, 

nebo podá civilní žalobu. 

a) Správní vymáhání 

V porovnání s evropskými státy dává čínská právní úprava v oblasti vymáhání práv 

duševního vlastnictví rozsáhlé pravomoci správním orgánům. Je otázka, do jaké míry je 

toto řešení vhodné, a zda není správnímu aparátu v Číně udělena příliš veliká moc. U 

správního řízení se také otevírá cesta korupci. Na druhou stranu mnoho zahraničních 

subjektů volí správní cestu ochrany svých práv v Číně pro menší časovou náročnost a 

menší vyložené náklady. V Číně existuje více správních úřadů, na které se lze obrátit, a 

                                                 

172 http://www.ccopyright.com.cn/ 
173 Tamtéž. s. 2-5. 
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vždy bude záležet na druhu porušeného práva a na ostatních okolnostech případu. Při 

porušení práva k ochranné známce je tak dle čl. 51 prováděcího nařízení k TML 

příslušný Státní úřad pro průmysl a obchod SAIC a jeho místní pobočky AIC. U 

patentů je příslušný Státní úřad duševního vlastnictví (SIPO) a místní IPO a pro 

vymáhání autorských práv Národní úřad pro správu copyright (National Copyright 

Administration of China, NCAC) a jeho místní pobočky. Je však možné se také obrátit 

na jiné úřady včetně Policie. Všechny tyto úřady mají oprávnění stíhat porušení 

duševního vlastnictví také z moci úřední, většinou však k tomu nemají dostatek 

prostředků a vlastní stížnost postižené osoby je tedy spolehlivější cestou. Úřady mají 

k dispozici nápravná opatření ve formě zabavení zboží či nezákonně získaných peněz a 

udělení pokuty, nařídí zároveň také zastavit protiprávní jednání.174 

V rámci správního vynucení je nutné zmínit také využití celních úřadů. Při zjištění 

nelegálně vyrobeného zboží se může poškozená strana přímo obrátit na Generální celní 

úřad (General Administration of Customs, GAC). Celní úřad lze přitom kontaktovat po 

zjištění, že nelegální zboží má překročit hranice. Je ale také možné příslušnou 

ochrannou známku, patent či dílo, které by se mohlo stát předmětem nelegální výroby a 

obchodu, zaregistrovat na celním úřadu dopředu. Ten pak může hlídat výskyt daného 

zboží bez dalšího upozornění.175 

b) Soudní vymáhání 

Druhou možností pro poškozeného je vydat se cestou soudní ochrany a podat žalobu u 

čínského civilního soudu. Tento způsob je časově i finančně náročnější a mnohdy 

nevede ke kýženému výsledku. Je spíše vhodnější pro komplikované případy, kdy již 

porušení práv duševního vlastnictví dosáhlo větších rozměrů. U drobných případů je 

lepší naopak využít správní cesty. Čínská soudní soustava má 4 stupně a k žalobám 

                                                 

174 Patent and Trade Mark Protection in China. China IPR SME Helpdesk, 2012. s. 3, 7. 
175 Copyright Protection in China - A Guide for European SMEs. China IPR SME Helpdesk, 2010. s. 2. 



92 

 

týkajícím se duševního vlastnictví s cizím prvkem budou nejčastěji příslušné soudy 

druhého stupně soustavy, kterých je v Číně kolem 400.176 

Žalobce může u soudu žádat zničení zboží porušující jeho práva a dále též náhradu 

způsobené škody. Ta bude vypočítána z prokázané výše nelegálního zisku, kterým se 

žalovaný obohatil při podnikání se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví. 

Dále též může žalobce žádat veřejnou omluvu.177 Náhrada škody je jistě lákavý 

výsledek, ale je nutné vzít v úvahu možnou délku sporu, která činí u soudu první 

instance průměrně dva roky. Při případném odvolání se může spor ještě o několik 

dalších měsíců prodloužit.178  

Pokud při porušování práv duševního vlastnictví daná osoba naplní některou skutkovou 

podstatu trestného činu čínského trestního zákoníku, může na ni být podáno také trestní 

oznámení. Příkladem je vědomé používání cizí ochranné známky, za které může být 

pachatel odsouzen až na 7 let. Je ale často komplikované přesvědčit policii, aby trestní 

stíhání zahájila, a je třeba předložit důkazy. Proto je pro podnikatele cesta civilního 

soudnictví schůdnější. 

3.3. Problémy ochrany práv duševního vlastnictví v Číně 

Zákony a podzákonné předpisy regulující v Číně oblast duševního vlastnictví jsou na 

velmi dobré úrovni a Čína má tedy formálně ochranu těchto práv srovnatelnou se 

západem. Ve skutečnosti ale tyto zákony tak dobře nefungují a porušování práv 

duševního vlastnictví je noční můrou všech subjektů vstupujících na čínský trh. 

                                                 

176 DALSGAARD, Anders Egebjerg. Protection of Intellectual Property in the People's Republic of 

China: is it really as bad as it looks?. Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus 

University. Květen 2011. s. 29-31. 
177 Copyright Protection in China - A Guide for European SMEs. China IPR SME Helpdesk, 2010. s. 6. 
178 Patent and Trade Mark Protection in China. China IPR SME Helpdesk, 2012. s. 4. 
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Na jedné straně se jedná o chyby samotného systému. Korupce, která v Číně existuje, 

často brzdí či brání ve vyšetřování případů a činí vymáhání těchto práv ze strany 

čínských soudů či úřadů neefektivní. Čínskou ekonomiku lze sice označit za tržní, ale 

centralizovaný politický systém tvoří pro korupci úrodnou půdu. Dalším důvodem je 

velikost čínského trhu, na kterém lze jednotlivá porušení duševního vlastnictví jen 

těžko monitorovat. Vláda sice čas od času pořádá zátahy proti prodejcům kopií, tyto 

akce však nejsou schopné nelegální praktiky vymýtit. 

Dalším důvodem jsou odlišnosti čínské kultury, pro kterou je ochrana duševního 

vlastnictví novým pojmem. Dle děkana právnické fakulty University of Science and 

Technology v Pekingu Weje Songa „...do 70. let minulého století v Číně nikdo 

nevnímal a často ani nevěděl, co to duševní vlastnictví je“.179 V plánované ekonomice 

nebylo totiž duševní vlastnictví třeba a nutnost jeho zavedení přišla až s ekonomickým 

otevřením se světu. I před obdobím plánovaného hospodářství bylo však duševní 

vlastnictví pro Číňany neznámým pojmem. Stejně jako v některých jiných asijských 

zemích panuje v Asii více kolektivní kultura, kdy jedinec pracuje pro dobro všech a 

ochrana duševního vlastnictví individua není tolik potřebná. 

Na vině jsou ale i samotné zahraniční subjekty, které nevěnují ochraně svých práv 

dostatečnou pozornost. Každý zahraniční subjekt by si před vstupem na čínský trh měl 

o Číně najít co nejvíce informací. Dále je naprosto nezbytné provést výše uvedené 

registrace u všech typů duševního vlastnictví, které podnik má. To se ale často neděje a 

zahraniční společnosti registraci ochranných známek, vynálezů apod. v Číně podceňují. 

Registrací však úloha podnikatele v Číně nekončí a je nutné dále aktivně sledovat, zda 

nejsou jeho práva porušována. Čínské úřady sice mohou samy porušování těchto práv 

vyhledávat, ale nemají na to kapacitu. Zahraniční subjekt si má možnost vybrat ze 

široké nabídky čínských soukromých kanceláří, které mu s ochranou jeho práv na 

čínském trhu pomohou. Je zřejmé, že vynucování práva duševního vlastnictví je v Číně 

na špatné úrovni a mělo by se zlepšovat. Je to i v zájmu čínské ekonomiky a přilákání 

                                                 

179 SONG, Wej. Duševní vlastnictví je pro Čínu novinka. Ekonom, 15. 12. 2011. 



94 

 

nových investorů. Již dnes se ale může dobře připravený podnikatel s velkou 

pravděpodobností problémům se zneužíváním práv duševního vlastnictví v Číně 

úspěšně vyhnout. K tomu, že je s rizikem však třeba počítat, se vyjádřil i vedoucí 

protipadělatelské jednotky čínské policie Kao Feng: „Nechceme padělání ignorovat, 

ale obávám se, že zahraniční společnosti, které vstupují na čínský trh, budou muset 

nést, vzhledem k současné situaci v Číně, také část nákladů.“180 

                                                 

180 BARTOL, Mike; CHOATE, Rick. Doing Business in China: Trademark, Patent and Corporate 

Basics. Bose McKinney & Evans LLP, 2011. s. 3. 
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Závěr 

Stále více podnikatelských subjektů si uvědomuje, že čínský trh představuje obrovské 

možnosti a mnozí se snaží najít cestu, jak na něj svoje zboží dostat nebo se na jeho 

potenciálu podílet jiným způsobem. Růst čínské ekonomiky a obrovský tok zboží a 

investic do Číny, který i za časů celosvětové hospodářské recese roste, ukazuje, že 

možnosti, které Čína má, se neustále otevírají. Existuje mnoho způsobů jak na čínský 

trh vstoupit. Cílem této práce bylo hlavní způsoby vstupu zahraničních subjektů 

analyzovat a nalézt u každého největší problémy, které jsou s ním spojené. Existují i 

další méně používané formy vstupu na čínský trh, ale hlavní metody i s možnými 

problémy byly analyzovány a cíl práce vytýčený v úvodu byl splněn.  

Pro získání základního přehledu před analýzou hlavního tématu bylo v první kapitole 

nutné uvést hlavní aspekty vývoje čínské ekonomiky v posledních letech. Stručně byl 

analyzován růst hrubého domácího produktu, který je hlavním symbolem úspěchů 

čínského hospodářství. Dalším faktorem je čínská populace, která tvoří největší 

potenciální spotřebitelský trh světa. Musí ale čelit řadě problémů, mezi které patří 

zejména sociální nerovnosti a zvyšování průměrného věku. Ačkoliv je čínská 

ekonomika doposud poháněna hlavně exportem levného zboží, projevuje se v poslední 

době tendence růstu domácí spotřeby a dovoz zboží do Číny se zvyšuje. Každoročně 

rostou také investice proudící do země. Tyto hlavní charakteristiky naznačují, že přes 

četné problémy bude čínská ekonomika pro zahraniční subjekty příležitostí i do 

budoucna. 

Ve druhé kapitole je věnován prostor jednotlivým metodám vstupu na čínský trh. 

Vývozní operace jsou metodou vhodnou hlavně pro malé a střední podniky, jimž na 

zavedení výroby v Číně schází dostatečný kapitál. Vývoz bývá často prvním krokem, 

po kterém následuje rozvoj aktivit přímo v Číně. Mnohé podniky ale u vývozu 

zůstanou. Jednoduchost vývozu je ovšem pouze relativní, protože před společností 

vyvstává celá řada problémů spojených s výběrem vhodných obchodních partnerů a 

marketingové strategie, která v Číně přinese úspěch. Navíc se zahraniční subjekty musí 

vypořádat s řadou překážek ve formě daní, cel a jiných administrativních omezení. 
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Zahraniční subjekty mají na výběr z široké škály způsobů vývozu od nepřímého 

exportu přes využití služeb distributora či obchodního zástupce až po přímý prodej 

zboží konečným spotřebitelům. Jednotlivé typy vývozu se od sebe odlišují především 

mírou rizika, které na sebe bere sám exportér a také rozsahem kontroly, kterou exportér 

nad distribuční cestou má. U nepřímého exportu nemá vývozce bezprostřední kontakt 

s čínskými odběrateli a zboží prodává jinému specializovanému subjektu ještě na území 

státu vývozu. Využití prostředníka (distributora) bývá často prvním kontaktem 

společnosti s čínským trhem a tato metoda je velmi oblíbená. Export je realizován na 

základě prodeje zboží distributorovi. Ten se tak stává jeho vlastníkem a následným 

prodejem zboží za vyšší cenu získá svou odměnu, cenovou marži. Dodavatel a 

distributor jsou samostatné subjekty a nevznikají mezi nimi pevné vazby. Dodavatel 

(vývozce) získá svou odměnu ihned po realizaci prodeje distributorovi a riziko tak není 

velké, na druhou stranu ale ztrácí vývozce kontrolu nad dalším prodejem svého zboží 

na čínském trhu. Využití obchodního zástupce znamená větší svázání s čínským 

partnerem a je často dalším krokem při pronikání na čínský trh. Zboží v tomto případě 

mění vlastníka pouze jednou a zástupce tento prodej pouze zprostředkovává, za což mu 

náleží provize. Zde si musí vývozce dát obzvlášť pozor na výběr obchodního partnera a 

na to, do jaké míry udělí obchodnímu zástupci exkluzivitu. Zneužití výhradního 

zastoupení k vyřazení vývozce v rámci konkurenčního boje je poměrně časté. Přímým 

exportem si vývozce zajistí kontrolu nad distribuční cestou a je v bezprostředním 

kontaktu s konečným spotřebitelem. Tato metoda je ale velmi náročná a je využívána 

hlavně k prodeji průmyslového zboží a investičních celků. Velkou pozornost musí 

podniky věnovat uzavírání smluv, volbě rozhodného práva a volbě metody řešení 

případných sporů. Kvalita čínského soudnictví sice roste, ale přesto se jako 

nejvhodnější pro případné spory jeví rozhodčí řízení. Strany se na místu sporu mohou 

dohodnout a častým kompromisním řešením bývají kvalitní rozhodčí tribunály v Hong 

Kongu nebo Singapuru. Nejen přesnou formulací smlouvy a vhodným zajištěním, ale 

především pečlivým výběrem smluvních partnerů subjekty omezí rizika, která export 

do Číny provázejí.  
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Poskytování licencí do Číny a franchising jsou jistým mezičlánkem mezi vývozem a 

nákladnějšími kapitálovými investicemi. Obě tyto metody spojuje smluvní poskytování 

nehmotných práv a zahraniční subjekty tak mohou do Číny prodávat své technologie, 

know-how a jiné nehmotné statky, aniž by musely v Číně výrazně investovat. I zde ale 

na zahraniční subjekty číhá řada rizik ve formě neplnění smlouvy ze strany čínského 

partnera či zneužití nehmotných práv, která jsou do Číny poskytována.  

Vstup na čínský trh formou poskytování licence není tak složitý jako vstup kapitálový. 

Udělená licence může být pro zahraniční subjekt pravidelným zdrojem příjmů 

z licenčních poplatků, samozřejmě za předpokladu, že čínský partner smlouvu dodrží. 

Vstup na čínský trh formou licence může také sloužit ke zjištění, zda je po daném zboží 

či technologii v Číně poptávka a může připravit půdu pro vstup kapitálový. 

Poskytování licence je zejména vhodné pro malé a střední podniky, kterým chybí 

prostředky pro přímou investici. Dále tuto metodu často využívají podniky, které věnují 

značné prostředky do výzkumu a vývoje. Mnoho firem také do Číny formou licence 

prodává technologie, které jsou v zemi původu již za zenitem, ale v Číně ještě mají 

tržní potenciál. Právě technologie jsou nejčastějším předmětem licenčních smluv. 

Hrozba zneužití předmětu licence v Číně je ovšem značná. Zejména podniky, které 

vlastní pouze omezený počet klíčových technologií, budou muset zvážit, zda se jim tato 

forma vstupu s ohledem na možná rizika vyplatí. Výběr smluvního partnera je zde 

velmi důležitý a je nutné s ním navázat úzkou spolupráci a mít jej neustále na očích. 

Velkým problémem, se kterým se zahraniční subjekty setkávají, je neplnění smlouvy ze 

strany čínského partnera. Zde musí zahraniční subjekt dát pozor především na správnou 

volbu platebních podmínek a volbu právního režimu smlouvy. Častým problémem je 

zneužití předmětu licenční smlouvy, a proto je třeba věnovat pozornost příslušnému 

zajištění práv k duševnímu vlastnictví na území Číny a provést všechny nutné 

registrace. Při uzavírání licenční smlouvy je také nezbytné brát ohled na kogentní 

normy čínského práva bránící některým nekalým praktikám v souvislosti 

s poskytováním licence. Při dodržení těchto základních zásad může mít licenční 

strategie velký úspěch a po licencích je v Číně dnes velká poptávka. 
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Franchising je také velmi oblíbená forma vstupu na čínský trh a má s licenční 

smlouvou mnoho společného. Na smluvním základě je zde poskytován celý koncept 

podnikání, který se pomocí sítě franchisantů může šířit mnohem rychlejším tempem a 

může podnikateli usnadnit přístup do menších měst a odlehlejších oblastí Číny, kam by 

se jinak dostával hůře. Franchisanti jsou většinou malí místní podnikatelé, kteří dobře 

znají lokální prostředí a jsou schopni se na něj rychleji adaptovat. Zahraniční subjekty, 

které se rozhodnou pro tuto formu, se tak mohou soustředit na strategické a koncepční 

plánování a lokální problémy mohou ponechat na operativním řešení franchisantů. 

Stejně jako licence není ani franchising tolik náročný na kapitál. Problémem může být 

správný výběr místních partnerů a možnost zneužití poskytovaného know-how. Dále je 

nutné věnovat pozornost správné volbě podnikatelské strategie a míry adaptace na 

čínský trh. Franchising využívají často globální řetězce s celosvětově 

standardizovanými produkty. Ukazuje se ale, že v Číně je více než kdekoliv jinde nutné 

adaptovat výrobky a služby na potřeby lokálního trhu. Pozornost také musí věnovat 

zahraniční subjekty právní regulaci franchisingu, která je v Číně upravena 

podzákonnými předpisy a pravidelně se mění. 

Pro kapitálově silné firmy je výhodné uvažovat o investování v Číně a o případném 

přesunu výroby do země. Zahraniční subjekt má na výběr mezi založením nové, jím 

plně vlastněné společnosti či spojení s čínským partnerem ve formě joint venture. 

Každý musí sám zvážit, zda je pro něj výhodnější spojit svoje síly s čínským partnerem 

nebo podnikat v Číně na vlastní pěst. Založení nezávislé společnosti plně vlastněné 

zahraničním subjektem (tzv. wholy foreign owned enterprise) je obecně varianta 

náročnější a také nákladnější. Samostatné podnikání v Číně ale přináší mnohé výhody, 

pro které je tato forma vstupu velmi oblíbená. Patří mezi ně nezávislost a svoboda 

řízení a menší riziko porušení práv duševního vlastnictví. Není nutné dosáhnout 

konsenzu s čínským partnerem, a proto je tato forma vstupu efektivnější a poskytuje 

samostatnost při volbě podnikatelské strategie. Zahraničním subjekt se tak vyhne 

mnoha problémům a investované náklady se nakonec mohou několikanásobně vrátit. 

Na druhé straně je zahraniční subjekt na všechno sám a musí tak disponovat 

dostatečnou znalostí čínského prostředí a předpisů. Zejména si musí dát pozor na 
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dodržení zákonem stanovených nároků na základní kapitál a na sídlo společnosti při 

jejím zakládání. Správně vymezen musí být předmět podnikání, od kterého se 

společnost nemůže pod hrozbou sankce odchýlit. Nevýhodou této formy je omezená 

možnost podnikání v některých oborech, kde je vyžadována účast čínského partnera a 

zahraniční subjekty zde tedy nemohou vyvíjet činnost samostatně. Seznam činností 

s omezeným přístupem pro zahraniční subjekty lze nalézt v pravidelně obnovovaném 

 Katalogu průmyslových odvětví provázejícím zahraniční investory.  

Využití joint venture může podnikateli pomoci jak finančně, tak ve formě zkušeností 

čínského partnera. Spolupráce s ním naopak může přinést řadu rizik a důkladná 

formulace společenské smlouvy je obzvláště důležitá. Rozlišujeme dva základní typy 

joint venture, a to společné podnikání založené na kapitálovém základě (equity joint 

venture) a na smluvním základě (contractual joint venture). Joint venture se stalo 

v posledních letech po částečné stagnaci znovu oblíbenou formou vstupu, a to z důvodu 

úspory nákladů, na kterých se podílí i čínský subjekt. Otázka nákladů se stala klíčovou 

především po začátku hospodářské krize. Navíc poskytuje čínský partner znalost 

místního prostředí a často i síť kontaktů, které jsou v Číně velmi užitečné. V důsledku 

existence zmíněného Katalogu průmyslových odvětví je forma joint venture nutným 

předpokladem pro přístup k některým činnostem. Podnikání spolu s čínským partnerem 

na druhé straně komplikuje nutnost dohody obou stran a řízení společného podniku 

není tak flexibilní. Při formulování společenské smlouvy je zejména nutné dát si pozor 

na to, kdo z partnerů bude mít pravomoc jmenovat osoby na důležitá místa ve vedení 

společnosti. Rozhodovací proces v joint venture dle čínského práva je odlišný od 

většiny západních právních systémů a předseda správní rady má rozsáhlé samostatné 

pravomoci. Je také nutné připravit se na možné budoucí spory s čínským partnerem, 

kterým se často nevyhnou ani dobře fungující joint ventures. 

Třetí kapitola práce je zaměřena na ochranu duševního vlastnictví v Číně a její právní 

úpravu. Jedná se o problematiku, která je významná pro všechny metody vstupu na 

čínský trh, a proto je pro ni vyhrazena samostatná kapitola. Tři hlavní pilíře ochrany 

duševních práv, ochranné známky, patentová ochrana a autorské právo, jsou v Číně 

formálně na velmi dobré úrovni. Dodržování zákonů a jejich vymáhání je však na 
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úrovni mnohem horší a riziko zneužití práv duševního vlastnictví v Číně jistě existuje. 

Korupce v Číně často brání ve vyšetřování případů a činí vymáhání práv duševního 

vlastnictví ze strany čínských soudů či úřadů neefektivní. I přesto se dá riziko podstatně 

zmírnit provedením všech nutných registrací nehmotných statků na příslušných 

čínských úřadech a důkladnou přípravou. Pokud dojde k porušení práva, má dotčená 

společnost na výběr mezi správní a soudní ochranou. Správní úřady mají v této oblasti 

v Číně rozsáhlé pravomoci a často je cesta správní ochrany jednodušší a méně 

nákladná. Podání žaloby u civilního soudu je finančně i časově náročnější a je spíše 

doporučováno pro komplikované případy, kdy porušení práv duševního vlastnictví již 

dosáhlo větších rozměrů 

Ačkoliv nabízí Čína v současnosti slibné možnosti pro podnikatele, které se navíc do 

budoucna mohou stále zlepšovat, není úspěch v Číně pro nikoho zaručen. Jeho 

základem je dobře připravená strategie na základě dobré informovanosti. Velké 

množství problémů a těžkých situací, do kterých se zahraniční subjekty v Číně 

dostávají, jsou způsobené právě nedostatečnou připraveností. V Číně existuje navíc 

velký počet administrativních nároků a různých registrací, které musí být splněny, a 

vstup na čínský trh hlavně ve formě zakládání společností se jeví jako značně 

komplikovaný. Překonáním všech těchto problémů se ale každý podnikatel dostane o 

krok před ty, kteří v Číně ještě nejsou nebo se nechali odradit. Přijetí rizik spojených se 

vstupem na čínský trh se pak zahraničním subjektům může několikanásobně vrátit.  
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Seznam zkratek 

• AIC  Administration for Industry and Commerce (Úřad pro průmysl a 

obchod) 

• CJV  Contractual Joint Ventures (smluvní společné podniky) 

• CJVL  Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law (Zákon o 

smluvních společných podnicích zahraničních a čínských partnerů) 

• CL  Contract Law (Zákon o závazcích) 

• ČLR  Čínská lidová republika 

• CNY  Chinese Yuan (Čínský jüan, anglická zkratka pro měnu ČLR) 

• COFTEC Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation 

(Komise pro zahraničí obchod a hospodářskou spolupráci) 

• CoL  Company Law (Zákon o obchodních společnostech) 

• CopL  Copyright Law (Autorský zákon) 

• CPCC  Copyright Protection Centre of China (Centrum ochrany 

autorských práv Číny) 

• EJV  Equity Joint Ventures (společné podniky založené na 

kapitálových investicích) 

• EJVL  Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Law (Zákon o společných 

podnicích čínských a zahraničních partnerů založených na kapitálových 

investicích) 

• FFEL  Foreign-funded Enterprises Law (Zákon o společnostech 

založených zahraničním subjektem) 
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• FICE  Foreign-Invested Commercial Enterprise (Zahraniční obchodní 

společnost) 

• FranReg Franchise Regulation (Nařízení o franchisingu)  

• FTL  Foreign Trade Law (Zákon o zahraničním obchodě) 

• GAC  General Administration of Customs (Generální celní úřad) 

• GPCL  General Principles of the Civil Law of the People's Republic of 

China (Základní principy občanského práva Čínské lidové republiky) 

• HDP  Hrubý domácí produkt 

• IPO   Intellectual Property Office (Úřad průmyslového vlastnictví) 

• IPR  EU-China Project for the Protection of Intellectual Property 

Rights (Projekt EU a Číny na ochranu práv duševního vlastnictví) 

• JV  Joint Venture (Společné podnikání) 

• MOFCOM Ministry of Commerce (Ministerstvo obchodu) 

• MOFTEC Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation 

(Ministerstvo pro zahraniční obchod a hospodářskou spolupráci) 

• NCAC  National Copyright Administration of China (Národní úřad pro 

správu copyright PRC) 

• ObchZ  Obchodní zákoník 

• PCT  Patent Cooperation Treaty (Smlouva o patentové spolupráci) 

• PL  Patent Law (Patentový zákon) 

• PO  Právnická osoba 
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• PRL  Property Rights Law (Zákon o vlastnickém právu) 

• PZI  Přímé zahraniční investice 

• RMB  Ren Min Bi (Lidová měna, oficiální zkratka pro měnu ČLR) 

• SAIC  State Administration for Industry and Commerce (Státní úřad pro 

průmysl a obchod) 

• SEZ  Special Economic Zone (Zvláštní ekonomická zóna) 

• SIPO  State Intellectual Property Office (Státní úřad průmyslového 

vlastnictví) 

• TML  Trademark Law (Zákon o ochranných známkách) 

• TRIPS  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) 

• UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

(Konference OSN o obchodu a rozvoji) 

• WFOE  Wholy Foreign Owned Enterpris (Podnik plně vlastněný 

zahraničním subjektem) 

• WIPO  World Intellectual Property Organization (Světová organizace 

duševního vlastnictví) 

• WTO  World Trade Oranization (Světová obchodní organizace) 
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Resumé a název práce v anglickém jazyce 

The Chinese Market – Possibilities and Risks of the Engagement of Foreign Entities 

Summary in English: 

The aim of the thesis is to analyse the different modes of entry to the Chinese market, 

which are available for the foreign entities, and the associated risks. Starting a business 

in China has a great potential nowadays due to size of Chinese market, number of its 

customers and the rapid growth of Chinese economy. There are many foreign 

companies already operating their businesses in the Chinese market but there is still a 

place for many more. A lot of entrepreneurs are discouraged to enter because of the 

differences of Chinese business environment and considerable administrative demands. 

Running these risks can bring a great success and open the gate to the market of the 

most populous country in the world.  

The thesis is composed of three chapters. The first chapter gives an overview of the 

Chinese economy and its main characteristics. The second chapter, divided into three 

subchapters is the core of the work and it analyses the various modes of entry into the 

Chinese market. Firstly it deals with the export to China and its different forms such as 

direct export, use of a sales representative etc. Secondly there is the contractual market 

entry strategy that includes licensing and franchising, entry modes with low 

requirements on capital investment. Finally there are capital entries where the forming 

of so called wholly foreign owned enterprise or joint venture with Chinese partner is 

highlighted. For each entry mode the thesis examines the source of law and gives some 

useful tips for the realization of the entry. The advantages and possible risks of each 

entry mode are also included. The third and final chapter of the thesis focuses on the 

intellectual property protection in China and its regulation, the area that all the 

businesses in China have to take into account. 

There are a lot of risks entering the Chinese market and it is not an easy task for a 

foreign business to enter China. However, a good preparation in advance and a detail 

study of the Chinese business environment and law are crucial for the success. 
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Selecting from a wide range of entry modes is one of the first important decisions that 

should not be underestimated and this work should help to complete this task. 
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