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VŠFS a Čína
Bohuslava Šenkýřová

Vysoká škola fi-
nanční a správní  
21. 11. 2018 na zá-
kladě smlouvy s Ře-
ditelstvím Konfu-
ciových institutů 
v Pekingu (Hanban) 

za účasti první místopředsedkyně 
čínské vlády paní Sun Chunlan, mi-
nistra školství pana Chen Baosheng 
a dalších významných představi-
telů čínských i českých institucí 

slavnostně založila Konfuciův in-
stitut v Praze. Vznikl ve spolupráci 
s čínskou univerzitou China Jiliang 
University z města Hangzhou. Jeho 
činnost bude směřovat do tří oblastí: 
standardní výuky čínštiny, kulturně- 

sociální, která bude seznamovat zá-
jemce s tradiční čínskou kulturou, 
jako je např. kaligrafie nebo čajový 
obřad, a na ekonomicko-podnika-
telský think tank. Ten ve spolupráci 
s čínskými univerzitami bude vyvíjet 
vědecko-výzkumnou činnost, spolu-
pracovat na společných projektech 
s firmami a bude nabízet ekonomic-
ké analýzy prostřednictvím bulletinu, 
jehož první číslo právě čtete. Hlavní 
zaměření VŠFS na finance a mezi-
národní ekonomiku se tak promítá 
i do Konfuciova institutu.

Konfuciův institut může sehrát 
významnou roli v posilování byzny-
su, výzkumu a výuce čínského ja-
zyka, stejně jako přiblížit mentalitu 
čínského národa, což je pro úspěch 
v ekonomické oblasti v případě 
Číny naprosto klíčový předpoklad. 
Není náhodou, že z více jak pěti 
stovek Konfuciových institutů ve 
světě jich je devadesát jen ve Spo-
jených státech amerických. 

Dlouholetá spolupráce se City Uni-
versity of Seattle, její čínští studenti 
a pobočka v Pekingu inspirovaly  

První místopředsedkyně čínské vlády ČLR Sun Chunlan  
a  Bohuslava Šenkýřová na otevření Konfuciova institutu.„Konfuciův institut  

může sehrát  
významnou roli  

v posilování byznysu,  
výzkumu a výuce  
čínského jazyka,  

stejně jako  
přiblížit mentalitu  
čínského národa.“
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vedení VŠFS v roce 2013 k první 
návštěvě Číny. Podpora české am-
basády v Pekingu, podpis smlouvy 
s univerzitou CUFE z Changchunu 
a trojstranná smlouva česko-čín-
sko-americká (CUFE, CU a VŠFS) 
umožnily čínským studentům studi-
um BSBA a MBA v Praze a Seattlu. 
V roce 2015 jich zahájilo prvních  
26 studium (dnes jich je necelá stov-
ka) a loni první skupinka ukončila 
úspěšně i studium v Americe. 

Pro budoucí obchodní vztahy 
není nic lepšího, než vznik meziná-
rodních projektů již na půdě vyso-
kých škol. K tomu by mělo sloužit 
Výzkumné centrum pro rozvoj čín-
sko- českých vztahů, které spolu 
s VŠFS založila Zhejiang Financi-
al College. Cílem je, aby studenti 
přirozenou cestou spolupracovali 
na přípravě podnikání i na společ-
ném výzkumu. K tomu patří i pro-
hlubování jazykových znalostí. 
Čínština je velkou výzvou pro celý 
svět. O tom svědčí fakt, že již dnes 

se ve světě učí čínsky 40 milionů 
lidí, z toho je skoro milion Ameri-
čanů. Během deseti let by měl počet 
studentů čínštiny ve všech zemích 
světa stoupnout až na 100 milionů. 

VŠFS je vedena na oficiálním 
webu čínského ministerstva školství 
jako doporučovaná ke spolupráci 

a studiu. Patří mezi české univerzity, 
kde dlouhodobě čínští studenti stu-
dují. Nabízí i kurzy čínštiny, spolu-
pracuje s řadou čínských vysokých 

škol, mezinárodních firem a zaháji-
la i první společné publikační a vý-
zkumné projekty s čínskými vědci. 
Má tak všechny předpoklady být jed-
ním z nositelů česko-čínských ekono-
mických vztahů.

Bohuslava Šenkýřová je rektorkou  
Vysoké školy finanční a správní
a předsedkyní správní rady  
Konfuciova institutu při VŠFS

Bohuslava Šenkýřová a prof. Song Mingshun, rektor China Jiliang University

„Čínština  
je velkou výzvou  

pro celý svět. 
O tom svědčí fakt,  

že již dnes se ve světě učí  
čínsky 40 milionů lidí,  
z toho je skoro milion  

Američanů.“

Bohuslava Šenkýřová  
a prezident Changchun University of Finance and Economics Li Shufeng
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Čína je rychle ros-
toucí ekonomikou čí-
tající 1,4 miliardy lidí 
a 10 milionů čtvereč-
ních kilometrů. Popu-
lací i rozlohou je tedy 
více než stokrát větší 
než Česká republika. 

Hospodářský výkon
Tempo hospodářského růstu Číny 

dosahuje 6,2 % (odhad pro rok 
2019), což je dvojnásobek oproti 
tempu, jakým roste česká ekonomi-
ka. Tempem nad šest procent ročně 
přitom Čína roste už několik deseti-
letí. Růst se ale postupně zpomaluje, 
v první dekádě tohoto století činil 
průměrný růst čínské ekonomiky 
deset procent ročně. (viz Obr. 1)

Díky vysokému tempu hospodář-
ského růstu Čína rychle dohání zá-

padní ekonomiky i v životní úrovni 
– tedy ve velikosti hrubého domácí 
produktu (HDP) v přepočtu na oby-
vatele (vyjádřeno v paritě kupní 
síly) a v dalších ukazatelích životní 
úrovně. Zatímco v roce 1999 činil 
čínský HDP na hlavu 17 % českého 
HDP, v roce 2019 je to již 50 %.

Zboží „made in China“ je vyváže-
no do celého světa, hodnota čínské-
ho exportu je přes dva biliony dola-
rů ročně. Vývozu se daří i přesto, že 
s růstem ekonomiky rostou i mzdy 
a mzdové náklady. Zatímco v roce 
2009 byla průměrná měsíční mzda  
2 700 juanů (7 400 Kč), v roce 2018 
to bylo 6 800 juanů (22 600 Kč).

Měna, kurz a inflace
Posledních dvacet let se kurz 

čínské národní měny pohybuje ko-
lem 7 juanů za dolar neboli kolem  
3,3 koruny za juan (viz Obr. 2). 
Míra inflace v Číně je 2,3 %, po-
dobná jako v České republice. Cel-
ková cenová hladina je ale pod-
statně nižší v Číně než v České 
republice. Např. litr benzínu stojí 
asi 16 korun, zatímco v ČR je cena 
zhruba dvojnásobná. Nižší ceny 
zboží a služeb jsou dány jednak 
celkově nižší úrovní mzdových ná-
kladů, jednak nižší úrovní spotřeb-
ních daní a DPH. Konkrétně spo-
třební daň z benzínu je 1,2 juanu 
na litr (3,80 Kč), zatímco v ČR činí  
12,84 Kč na litr.

Během devizových intervencí 
proti zhodnocování juanu nashro-
máždila čínská centrální banka na tři 
biliony dolarů, což představuje nej-
větší zásobu devizových rezerv na 
světě. V přepočtu na jednoho oby-
vatele činí čínské devizové rezervy 
2100 dolarů. Pro srovnání, Česká 
národní banka shromáždila devi-
zové rezervy v hodnotě 143 mili- 
ard dolarů neboli 13 700 dolarů na 
osobu.

Daně v Číně
Daně jsou v Číně podstatně nižší 

než v evropských zemích, Čína navíc  

„Zboží „made in China“ 
je vyváženo do celého 

světa, hodnota čínského 
exportu je přes dva 

biliony dolarů ročně.“

„Podíl daní na 
HDP je v Číně 21 %. 

Pro srovnání, 
v České republice 

stát na daních vybírá 
40,5 % hrubého 

domácího produktu.“

Čínská ekonomika – 
– růst bez klopýtnutí

Petr Mach 

Obr. 1: Růst reálného HDP (%) v Číně a v České republice
Zdroj dat: Mezinárodní měnový fond 
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daně postupně snižuje a daňové 
sazby podléhají konkurenci mezi 
jednotlivými místními vládami.

Podíl daní na HDP je v Číně  
21 %. Pro srovnání, v České repub-
lice stát na daních vybírá 40,5 % 
hrubého domácího produktu. Daň 
z příjmu má progresívní stupnici 
a efektivní míra zdanění průměrné 
mzdy činí méně než 1 %, protože 
příjem do 5000 juanů měsíčně není 
daněn vůbec a další 3000 juanů 
podléhá sazbě 3 %. S vyšší mzdou 
sazby dále rostou a mzda nad  
80 tisíc juanů měsíčně (asi čtvrt 
milionu korun) je daněna nejvyšší 
mezní sazbou 45 %.

Čína má podobný systém povin-
ného penzijního a zdravotního po-
jištění podobně jako Česká repub-
lika. Odvody jsou rozdělené mezi 
zaměstnavatele a zaměstnance 
a dohromady činí asi 45 % průměr-
né mzdy. Navíc, část mzdy si čínští 
zaměstnanci spoří povinně do fon-
du na pořízení vlastní nemovitosti. 

Sazby povinného pojištění a spo-
ření na nemovitost se liší v jednotli-
vých jurisdikcích (městech a oblas-
tech), které mají právo uplatňovat 
snížené sazby, takže existuje silná 
daňová konkurence v rámci Číny.

V roce 2019 vláda s cílem povzbu-
dit ekonomiku snížila daň z přidané 
hodnoty (DPH) u průmyslových vý-

Obr. 3: Veřejný dluh (% HDP) v Číně a České republice; Zdroj dat: Mezinárodní měnový fond

robků ze 16 % na 13 %. U dopravy, 
telefonů, restaurací, jídla a staveb se 
DPH snížila z 10 % na 9 %. 

Ačkoliv Čína a Česká republi-
ka mají podobnou míru hrubého 
veřejného dluhu vůči HDP kolem  
40 % české veřejné zadlužení v po-
měru k HDP v posledních pěti le-
tech klesá, Čína v posledních letech 
hospodaří s rostoucím deficitem 
a dluh k HDP postupně narůstá.

Závěr
Číně se zatím podařilo proplout 

rozsáhlou ekonomickou přeměnou 
bez hospodářské krize či recese. 
Čína se modernizuje, otevírá světu 
a snižuje daně. V ekonomice jsou 
důležité trendy. Pokud se Číně po-
daří udržet vysoký hospodářský 
růst a měnovou stabilitu, brzy do-
žene v životní úrovni západní eko-
nomiky.

Ing. Petr Mach, Ph.D. přednáší 
ekonomii a lobbing na VŠFS 
a je editorem Bulletinu

Obr. 2: Kurz juanu (počet korun za juan); Zdroj dat: Česká národní banka
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USA a Čína jsou 
dvě největší světo-
vé ekonomiky, když 
HDP Spojených států 
je přibližně 20,5 bil.  
USD a HDP Číny 
potom 13,7 bil. USD 

(vyjádřeno přes měnový kurz). HDP 
Číny tedy dosahuje přibližně dvoutře-
tinové výše v porovnání s HDP USA. 
Obchodní válka mezi oběma vel-
mocemi začala před více než rokem 
jako reakce prezidenta Trumpa na 
dlouhodobě vysoký čínský přebytek 
v obchodování s USA. 

Čína vyváží do USA zboží, jehož 
hodnota je přibližně čtyřikrát vyš-
ší než hodnota zboží vyváženého 
z USA do Číny. Hlavním opatřením 
realizovaným ze strany USA bylo 
postupné zavádění cel na čínské zbo-
ží, na což Čína reagovala recipročně 
zaváděním cel na americké zboží do-
vážené do Číny.

Reciproční zavádění cel
Obchodní válka začala 15. června 

2018, kdy Donald Trump oznámil 
dvě vlny 25 % cel na dovoz z Číny 
v celkové hodnotě 50 mld. USD. Toto 
celní opatření začalo platit v červenci 

a zasáhlo 818 produktů z různých od-
větví. Dvě třetiny z nich byly z obo-
ru strojírenství, nicméně významně 
byly zastoupeny i produkty auto-
mobilového a dopravního průmyslu 
a též informačních a komunikačních 
technologií. Druhá vlna opatření se 
potom týkala produktů z odvětví 
plastů, dopravy a kovů. 

Čína odpověděla uvalením cla na 
americké produkty také v hodnotě 
50 mld. USD, přičemž se jednalo 
především o zemědělské produkty, 
whisky a automobily, ve druhé vlně 
pak o produkty z odvětví energetiky. 
Postupně USA zatížila nebo dekla-
rovala úmysl zatížit cly téměř celý 
vývoz zboží z Číny do USA.

Meziroční růst HDP v Číně ve 
třetím čtvrtletí tohoto roku zpomalil 
i v důsledku obchodní války s USA 
na 6,0 %, což je sice výrazně vyšší 
růst než růst HDP v USA, nicméně 
se jedná o nejslabší růst čínského 
HDP za posledních 26 let. Na dru-
hou stranu je čínský export podpo-
rován slabým kurzem juanu, který 
prolomil hranici 7 juanů za 1 USD, 
což je nejslabší úroveň za posledních  
10 let. Zpomalení čínské ekonomiky 
má globální dopady a povede prav-
děpodobně ke snížení úrokových 
sazeb v Číně, případně k zavedení 
stimulačních opatření na podporu 
čínské ekonomiky. Přitom rating 
Číny zůstává vysoko v investičním 

pásmu s hodnocením A+ od ratin-
gové agentury S&P, přičemž stejné 
hodnocení má Čína od ratingových 
agentur Moody‘s a Fitch. Čína, kro-
mě toho, že je největším světovým 
exportérem, je též největším auto-
mobilovým trhem na světě. Nicméně 
prodej automobilů klesá již patnáctý 
měsíc v řadě. 

Snaha domluvit se
V současné době se zdá, že obě 

velmoci dosáhly pokroku ve vzájem-
ných jednáních a blíží se k dohodě. 
Ta by měla vyřešit například otázky 
týkající se ochrany duševního vlast-
nictví a také finančních trhů. Doho-
da by měla též zamezit zavedení již 
ohlášených cel ze strany USA plá-
novaných na prosinec tohoto roku 
a obsahovat též slib Číny, že odkou-
pí americké zemědělské produkty 
ve výši přibližně 40 – 50 mld. USD. 
V reakci na probíhající jednání zača-
ly posilovat americké i čínské akcie. 

Nalezení celkového řešení je při-
tom pro oba státy velmi důležité, 
protože 19 % čínského exportu míří 
do USA a 8 % čínského importu je 
z USA. Čína vlastní též americké 
dluhopisy v objemu přibližně 1 bil. 
USD, které by též mohly být z její 
strany využity proti USA v případě 
pokračování obchodní války mezi 
oběma velmocemi.

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. je 
prorektorem pro vzdělávací činnost 
Vysoké školy finanční a správní

„Čína odpověděla  
na americké restrikce  

uvalením cla na americké 
produkty také v hodnotě  

50 mld. USD, přičemž  
se jednalo především  

o zemědělské produkty,  
whisky a automobily.“

„Na druhou stranu je čínský 
export podporován slabým 

kurzem juanu, který prolomil 
hranici 7 juanů za 1 USD, 

což je nejslabší úroveň 
za posledních 10 let.“

„V současné době se zdá,  
že obě velmoci dosáhly  
pokroku ve vzájemných  

jednáních a blíží se k dohodě.“

Obchodní válka  
mezi USA a Čínou

Petr Budinský 
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Čínské zahraniční 
investice v uplynu-
lých letech vykázaly 
vzestup, korunovaný 
vznikem Iniciativy 
jednoho pásma a jed-
né cesty. Rekord-

ním byl rok 2016, kdy objem čín-
ských zahraničních investic přesáhl  
196 miliard dolarů. Loni ale již pří-
mé zahraniční investice čínských 
firem a podniků poklesly o desetinu 
na 143 miliard dolarů, jak vyplývá 
z dat čínského ministerstva obchodu. 

Za poklesem stojí dva důvody. 
Zaprvé, Peking sám usiluje o to, aby 
čínské firmy investovaly v zahraničí 
strategičtěji, tedy aby méně vyhle-
dávaly investice například do hotelů 
či kin. Zadruhé, ekonomický vztah 
Číny a Západu je od loňska poměr-
ně napjatý. Jednak kvůli celní válce 
Washingtonu s Pekingem, ale i kvůli 
hongkongským protestním bouřím, 
které mají být podle některých čín-
ských hlasů přiživovány Západem. 

Státním podnikům pekingské 
ústředí v souladu se snahou o upřed-
nostnění strategických investic po-
skytuje celkově méně devizových 
prostředků. Peking se také obává 
odlivu kapitálu ze země a prudkého 
oslabení juanu, který se pod tlakem 
ocitá už z důvodu probíhající celní 

války. Souvisejícím pozitivem je 
nárůst podílu soukromých firem na 
celkovém objemu čínských zahra-
ničních investic.

Objem čínských investic v ze-
mích Iniciativy jednoho pásma 
a jedné cesty stále znatelně zaostá-
vá za objemem investic v západních 
ekonomikách, avšak propast se 
zmenšuje. Za posledních 15 let mířil 
největší objem čínských investic dle 
údajů American Enterprise Institu-
te do USA (182,1 miliardy dolarů), 
následuje Austrálie (95,9), Spojené 
království (82,8), Švýcarsko (61,6) 
a Brazílie (57,3), Kanada (54,5), 
Německo (41,7). Další je Singapur 
(34,2) jakožto největším příjemce 
čínských investic ze zemí Iniciativy 
Jednoho pásma a jedné cesty, další 
pak je Rusko (33,4). 

V řadě zemí je čínský kapitál 
přítomen spíše v podobě investic 
do výstavby, přičemž vzniklé pro-
jekty – železnice, přehrady, letiště, 
přístavy nebo dálnice – zůstávají ve 
vlastnictví příslušného státu. Napří-
klad Pákistán celosvětově dominuje 
jakožto příjemce čínských peněz ur-
čených na výstavbu. Za posledních 
15 let takto získal 43,1 miliardy 
dolarů. Následují Nigérie, Saúdská 
Arábie a Indonésie (po 30 miliar-
dách dolarů). Deset největších pří-
jemců čínských peněz na výstavbu 
se řadí k zemím Iniciativy Jednoho 
pásma a jedné cesty. Od vzniku Ini-

ciativy v roce 2013 přijaly její země 
více než čtyři pětiny všech čínských 
prostředků určených pro financová-
ní stavebních projektů v zahraničí. 

Zahraniční stavební projekty typu 
přehrad či železničních tratí usku-
tečňují z drtivé většiny čínské státní 
podniky, které jsou schopny mobili-
zovat dostatečné finanční prostřed-
ky díky provázanosti s čínskými 
státními bankami. Spojené státy, ev-
ropské země, ani třeba Japonsko ne-
jsou zpravidla s to mobilizovat svůj 
soukromý sektor do té míry, aby byl 
tandemu čínských státních podniků 
a čínských státních bank rovnocen-
ným konkurentem. Peking navíc své 
zahraniční investice a investice do 
zahraničních stavebních projektů 
promyšleně geograficky diverzifi-
kuje doslova napříč celým světem. 

Doba největšího rozmachu čín-
ských investic dokonce i v zemích 
Iniciativy je zřejmě pryč. Důvodem 
je stárnutí čínské populace a citelný 
úbytek práceschopného čínského 
obyvatelstva, ke kterému dochází 
zhruba od roku 2014. Dalším dů-
vodem ztráty dynamiky čínských 
zahraničních investic bude i v příš-
tích letech zhoršování mezinárod-
ních ekonomických vztahů a růst 
protekcionismu.

Mgr. Lukáš Kovanda, Ph.D.  
je hlavním ekonomem  
společnosti Czech Fund

„Pokles 
práceschopné 

populace a mezinárodní 
protekcionismus bude 

čínské zahraniční 
investice brzdit.“

Celosvětový 
boom čínských 

investic zpomaluje
Lukáš Kovanda 

„Peking usiluje o to, 
aby čínské firmy investovaly 

v zahraničí strategičtěji.“

„Deset největších  
příjemců čínských peněz  

na infrastrukturu  
se řadí k zemím Iniciativy  

Jednoho pásma  
a jedné cesty.“
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Letos si připomíná-
me velmi důležité vý-
ročí česko-čínských 
vztahů. Po vyhlášení 
Čínské lidové republi-
ky 1. října 1949 bylo 
tehdejší Českosloven-

sko mezi prvními státy na světě, kte-
ré uznaly novou Čínu.

Obchodní vztahy mezi Čínou a bý-
valým Československem však mají 
delší historii než 70 let. Již ve 30. le-
tech se společnosti z Československa 
účastnily výstavby velkých průmys-
lových projektů v Číně. Po vyhlášení 
ČLR se hospodářské vztahy ještě víc 
prohloubily. Během 50. let 20. sto-
letí bylo v Číně dokončeno značné 
množství průmyslových projektů 
(např. tepelné elektrárny, cukrovary, 
filmové laboratoře, továrny na synte-
tická vlákna, výroba dusíku a výroba 
obráběcích strojů). Československo 
tak významně přispělo k rozvoji čín-
ské průmyslové základny.

Čína je druhým největším 
obchodním partnerem ČR

Česko-čínské obchodní a hospo-
dářské vztahy mají nejenom dlou-
hou tradici, ale také velký potenciál. 
V roce 2018 se Čína stala druhým 
největším obchodním partnerem 
České republiky z hlediska objemu 
obchodu (první místo tradičně drží 

Německo). Čína si také udržuje dru-
hé místo v objemu exportů do ČR. 

Český vývoz do Číny v posled-
ních dvou desetiletích rostl. V roce 
1998 bylo do Číny vyvezeno zboží 
v celkové hodnotě pouhých 45 mili-
onů USD. V roce 2018 dosáhl český 
vývoz 2,58 miliardy USD. Přestože 
se jedná o historický rekord v hod-
notě českého vývozu do Číny, před-
stavuje pouze 1,3 procenta celko-
vého českého vývozu na zahraniční 
trhy, což představuje výzvu pro další 
rozvoj obchodu. Na druhou stranu, 
čínský vývoz do České republiky 
v roce 2018 přesáhl 26 miliard USD 
a meziročně vzrostl o téměř 27 %.

Perspektivu mají technologie
V současné době navázaly čes-

ké firmy na tradici české účasti při 
industrializaci Číny s výrobky stro-
jírenského a automobilového prů-
myslu. Tento segment je na čínském 
trhu reprezentován zejména vozy 
Škoda, které jsou nyní vyráběny 
v Číně a často viditelné na čínských 
silnicích. Mezi další tradiční polož-
ky českého vývozu patří průmyslová 
zařízení, telekomunikační zařízení, 
vědecké přístroje a obráběcí stroje. 
Mezi perspektivní oblasti českého 
vývozu patří: civilní letectví; prů-
zkum, těžba a zpracování nerostných 
surovin; energetický průmysl; infor-

mační a komunikační technologie; 
sklo, keramika a designové zboží.

Česká republika je známá jako 
technologicky orientovaná země 
s mimořádným znalostním potenci-
álem. Vláda ČR chce tyto předpo-
klady využít a do roku 2030 zařadit 
Českou republiku mezi nejinova-
tivnější země v Evropě. Za tímto 
účelem byl přijat klíčový dokument 
s názvem „Inovační strategie České 
republiky 2019-2030“ a představi-
la novou značku „Česká republika: 
Země pro budoucnost“. 

Proto má v nadcházejícím období 
velký potenciál také spolupráce v ob-
lasti vědy, inovací, moderních prů-
myslových odvětví a inteligentních 
technologií mezi českými a čínský-
mi společnostmi i mezi univerzitami 
a výzkumnými institucemi.

JUDr. Richard Hlavatý je ředitelem 
odboru zahraničně ekonomických 
politik Ministerstvaprůmyslu 
a obchodu ČR

Vzájemné obchodní  
vztahy ČR – ČLR

Richard Hlavatý 

„Čínský vývoz do České 
republiky v roce 2018 přesáhl 
26 miliard USD a meziročně 

vzrostl o téměř 27 %.“

„Mezi tradiční položky 
českého vývozu do Číny 

patří průmyslová zařízení, 
telekomunikační zařízení, 

vědecké přístroje 
a obráběcí stroje.“
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Bilance vzájemné obchodní výměny v letech 2014–2018 (v mld. CZK) 
Zdroj: Český statistický úřad a MPO

  VÝVOZ  DOVOZ  OBRAT  BILANCE
  objem index objem index objem index objem
 2018 56,137 99,8 568,039 119,4 624,176 117,4 - 511,903
 2017 56,233 115,0 475,059 110,0 531,292 111,0 - 418,825
 2016 48,896 107,4 431,751 92,91 478,647 93,81 - 384,855
 2015 45,537 107,2 464,683 128,0 510,220 125,5 - 419,146
 2014 42,321 112,6 358,662 118,2 400,983 117,6 - 316,340



Vysoká škola fi-
nanční a správní za-
ložila v listopadu 
2018 Konfuciův in-
stitut. Konfuciovy in-
stituty jsou neziskové 
vzdělávací instituce 

pro širokou veřejnost, jejichž cílem 
je seznamovat zájemce s čínským 
jazykem a tradiční čínskou kultu-
rou, podporovat společný univer-
zitní výzkum a spolupráci v oblasti 
vzdělávání. 

Od roku 2004 na základě úspěš-
nosti institucí jako je anglický Bri-
tish Council, německý Goethe-Insti-
tut nebo španělský Institut Cervantes 
se Konfuciovy instituty zakládají po 
celém světě. V současnosti existu-
je již přes 500 institutů ve více než  
140 státech, najdeme je v Evropě 
(ve Francii, v Německu, v Polsku, 

ve Švýcarsku), ale i v USA, v Aus-
trálii a dalších zemích. Čínsky se na 
celém světě učí přibližně 40 milionu 
lidí z toho skoro milion Američanů. 

Instituty pojmenované po čín-
ském filozofovi z 5. století př.n.l. 
vytváří most pro porozumění čínské 
mentality a platformu pro spoluprá-
ci v oblasti kultury. 

Čínský jazyk, kultura 
a ekonomická spolupráce

Konfuciův institut stojí na třech 
pilířích a nabízí tak zájemcům šir-
ší spektrum služeb: na jazykovém 
pilíři (výuka čínského jazyka včet-
ně obchodní čínštiny), dále pak na 
pilíři kulturně-sportovním (orga-
nizování kulturně-společenských 
a sportovních akcí jako je workshop 
čínské kaligrafie apod.) a rovněž na 
ekonomickém think tanku, v jehož 
rámci ve spolupráci s čínskými uni-
verzitami budeme vyvíjet vědec-
ko-výzkumnou činnost, budeme 
zapojovat čínské studenty studující 

na naší škole do analytických pra-
cí, které se stanou východiskem pro 
společné česko-čínské publikační 
aktivity, budeme realizovat před-
nášky a  semináře o  česko-čínské 
ekonomické spolupráci.

Konfuciův institut tak může do 
budoucna mít významnou roli 
v posilování obchodních vztahů ať 
už díky výuce čínského jazyka, vý-
zkumné činnosti nebo přibližování 
mentality čínského národa, což je 
pro úspěch v komunikaci s čínských 
protějškem klíčový předpoklad.

Na závěr rádi seznámíme čtenáře 
s nabídkou jazykových, kulturních 
a odborných kurzů pro akademický 
rok 2019/2020 (viz box).

Najdete nás na adrese: 
Vlkova 458/12, 130 00, Praha 3

Mgr. Helga Bedáňová  
je českou ředitelkou  
Konfuciova institutu při VŠFS

Konfuciův 
institut při VŠFS

Helga Bedáňová 
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Konfuciuv institut v akademickém roce 2019/2020 bude nabízet:

• všeobecné jazykové kurzy čínštiny pro veřejnost (úrovně A1až C2) •

• jazykové kurzy zaměřené na obchodní čínštinu •

• pořádání jazykových zkoušek z čínštiny (HSK, HSKK) všech úrovní v Praze •

• „Chinese speaking corner“ pro studenty •

• kroužky čínštiny na pražských základních a středních školách •

• kurzy kulturního dědictví (kaligrafie, čajový obřad, čínská literatura) •

• cestovatelské přednášky o Číně •

• promítání čínských filmů •

• odborné přednášky o čínské medicíně •

• odborné ekonomické přednášky •

• posluchačům je také k dispozici rozsáhlá knihovna zaměřená na čínský jazyk •
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