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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Nejlidnatější a jedna z nejrozlehlejších zemí světa – Čína.  

V Čínské lidové republice se v březnu 2013 stal 

prezidentem Si Ťin-pching. Předsedou vlády byl zvolen 

taktéž v březnu 2013 Li Kche-čchiang. 

Zahraniční obchod  

Čína hraje ve světovém zahraničním obchodě jednu 

z hlavních rolí. Je to největší vývozce a druhý největší 

dovozce na světě. Hlavní destinace vývozu jsou: USA (20 %), 

Hong Kong (11 %) a Japonsko (6,5 %). Export tvoří hlavně 

stroje a zařízení a textil. Nejvíce se do Číny dováží stroje a 

zařízení, ropa a ropné produkty a chemické produkty. Import 

směřuje hlavně do států Asie; Jižní Korea (9,7 %) a Japonsko 

(8,8 %).  

Čína se na celkovém dovozu do ČR podílí 14 % a na 

celkovém vývozu jen 1,3 %. Nejvíce se k nám z Číny dováží 

telefonní přístroje a elektronické přístroje, vyváží buničina, 

čerpadla a elektrická zařízení. 

Makroekonomický výhled 

Čínská ekonomika se podle mezinárodních statistik řadí 

k těm nejrychleji rostoucím. Hrubý domácí produkt Číny se od 

konce 80. let 20. století zvyšoval průměrným tempem přes 

9 % ročně. Od roku 2010 však dochází k postupnému 

zpomalování růstu. V roce 2018 čínská ekonomika vykázala 

růst ve výši 6,6 %. Podle výhledu Mezinárodního měnového 

fondu by čínské hospodářství mělo v příštích letech nadále 

zpomalovat. Dle dat statistického úřadu Číny se na HDP 

v roce 2017 nejvíce podílel sektor služeb, který činil 51,2 %. 

Přidaná hodnota zemědělství činila 8,2 % a průmysl včetně 

stavebnictví 40,6 %. 

Problémem jsou však veřejné finance a výše deficitu 

veřejných financí, jež v roce 2018 činil 4,1 % HDP a do 

dalších let se odhaduje mírný nárůst. Vládní dluh sice 

dosahuje přiměřených 50 % HDP, alarmující je však 

dynamika a úroveň zadlužení nefinančních podniků, která již 

převyšuje 157 % HDP. Rychle se zvyšuje i zadlužení 

domácností. Míra inflace se drží pod 3% hranicí.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje kolem 

4 %. Problémem trhu práce se však postupně stává 

klesající produktivní část obyvatelstva a rostoucí 

populace obyvatel starších 65 let (jak v absolutním, tak i 

relativním vyjádření), jež bude mít vliv na veřejný 

rozpočet i celou společnost Číny. Ač je Čína obrovský 

stát, mizí z trhu práce ročně řádově miliony pracujících.  

Oficiální název Čínská lidová republika 

Počet obyvatel 1 396 982 tisíc (2018) 

Rozloha 9 596 960 km2 

Měna Čínský jüan (CNY) 

Úřední jazyk Čínština, kantonština, mongolština a další 

Hrubý domácí produkt 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 

6,9 % 6,7 % 6,9 % 6,6 % 6,2 % 6,2 % 

Zdroj: IMF; *výhled 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (2018) 4,0 % 

Podíl HDP (PPS) na obyvatele k Ø ČR (2018) 48,4 % 

Zdroj: IMF 

Veřejné finance a inflace

Zdroj: IMF
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Vývoz a dovoz zboží a služeb z/do Číny (mld. USD)

Zdroj: World Bank, běžné ceny
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo 

o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační 

zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost 

informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

V žebříčku Doing Business 2019 se Čína umístila na celkovém 46. místě (ČR 35. místo). V rámci subindexu „Založení 

podnikání“ na 28. místě. Založení obdoby společnosti s ručením omezeným v Číne zabere zhruba 9 dní a vyžaduje 

učinení 4 kroků. Náklady se pohybují okolo 400 CNY (vytvoření razítka společnosti). 

Pro založení společnosti je potřeba požádat o souhlas příslušné úřady a doložit navrhovaný název společnosti a jméno 

jednatele (založení se většinou neobejde bez pomoci poradenské společnosti). Existuje zde celkem 7 právních forem 

podnikání. Jednou z ne zcela tradičních forem je například zahraničně zcela vlastněné firma (WFOE). Více informací je 

k dispozici zde. 

Daně 

Základní sazba korporátní daně v Číně je stanovena 

ve výši 25 %. Zvláštní sazby platí pro malé podniky 

(20 %, pokud jsou splněny další požadavky tak 10 %) 

a podniky s high-tech statutem (15 %). 

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní od 3 % až 

do 45 % (sedm sazeb), v závislosti na výši příjmu.  

V Číně dochází od 1. dubna 2019 ke snižování sazeb 

DPH. Základní sazba DPH se snižuje z 16 % na 13 %, 

10% sazba (aplikovaná u cateringových služeb, hotelů a restaurací, u nemovitostí a stavebnictví aj.) na 9 %. Sazba DPH 

ve výši 6 % se aplikuje na telefonní a internetová data, poradenství a finanční služby.  

Energetika 

Při výrobě elektrické energie je v Číně nejvíce využíváno uhlí (70 %). Dále pak vodní zdroje (19 %), obnovitelné zdroje 

(5 %), jaderná energie (3 %) a zemní plyn (3 %).  

Podíl importů energetických komodit na celkové spotřebě energie činí 15 %, což Čínu řadí mezi země s nízkou 

energetickou závislostí. 

Investiční pobídky 

Čína nabízí poměrně širokou škálu pobídek pro zahraniční investory – ty zahrnují osvobození od daně z příjmu, úlevy na 

DPH, regionální pobídky za účelem zlepšení rozvoje vnitrostátních oblastí země (důležité zejména s ohledem na „Novou 

hedvábnou stezku“). Dále jsou k dispozici pobídky pro investory z oblasti high-tech a výzkumu a vývoje. 

V Číně vznikly také zóny volného obchodu, ve kterých je regulace zcela uvolněna. Mezi zvýhodnění podnikání v těchto 

zónách patří například snížení daně z 25 % na 15 % či možnost využití rozhodčího soudu, který se řídí pravidly na 

mezinárodní úrovni. 

Zdroj: Doing Business Index 2019, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index 

2018, The Global Competitiveness Report 2018, World Bank 2014 

Daně Sazba 

Korporátní daň  25 %  

Daň z příjmu jednotlivců 3 % - 45 % 

DPH (základní/snížená)   13 % / 9 % / 6 % 

Zdroj: AvalaraVATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Čína ČR z počtu 

Doing Business 46. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 33. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 112. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 87. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 13. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %)  15 % 29 % Ø EU 51 % Podíl dovozu energetických komodit na spotřebě 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_10000161_8.html
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
https://www.transparency.org/cpi2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
https://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?view=chart

